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rozmaitości

To był prawdziwy weekend cudów
W

eekend cudów – to nazwa, która nie 
na darmo przylgnęła do weekendu 

Szlachetnej Paczki, z którą wolontariusze 
ruszyli do rodzin obdarowanych hojnie 
przez darczyńców. 

W tej ogólnopolskiej charytatywnej akcji 
wolontariusze Szlachetnej Paczki z Dobczyc 
przez dwa dni, od rana do wieczora, pomi-
mo trudnych warunków atmosferycznych, 
docierali do najbardziej potrzebujących 
rodzin niosąc im pomoc i życzliwe słowo. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie 
licznych osób i jednostek, które umożliwiły 
niosącym pomoc dotarcie w nawet najbar-
dziej odległe zakątki.

Podczas weekendu znalazł się też czas 
na małe świętowanie. W tym roku bowiem 
Szlachetna Paczka Rejonu Dobczyce obcho-
dziła 10-lecie istnienia. Wolontariusze, na 
czele z koordynatorem Dariuszem Krawczy-
kiem, przyjęli najserdeczniejsze życzenia 
i podziękowania od wiceburmistrz Edyty 
Podmokły oraz włodarzy gmin objętych 
zasięgiem Szlachetnej Paczki Rejonu Dob-
czyce – Wiśniowej, wójta Bogumiła Pawlaka 
i Raciechowic, wójta Wacława Żarskiego. 

Wspólne spotkanie było też okazją do 
obejrzenia prac nadesłanych na konkurs 
plastyczny pt. "Pomoc ma moc". Do kon-
kursu wpłynęło wiele cudownych prac 
przedszkolaków.

Wolontariuszom i wszystkim zaangażo-
wanym składamy serdeczne podziękowania 
za bezinteresowną pomoc, a także czas 
poświęcony na zorganizowanie całej akcji. 
Serdeczne podziękowania należą się także 
wszystkim darczyńcom, bez których nie 
byłoby tego pięknego dzieła. 

ugim

fot. ugim Dobczyce / Szlachetna Paczka 
Dobczyce.

Szanując i podziwiając działalność 
Stowarzyszenia „Wiosna”, postanowiłam 

zachęcić członków naszego UTW do udziału 
w tej godnej inicjatywie (sama od wielu lat 
uczestniczę), gdyż radości z obdarowywania 
innych nie da się z niczym porównać.

Cieszę się, że propozycja spotkała się 
z zainteresowaniem i aprobatą. Wspólnie 
z kilkoma członkiniami Stowarzyszenia 
wybrałyśmy rodzinę (samotnego starszego 
pana z niepełnosprawnością). Nie znamy 
jego tożsamości, ani miejsca zamieszkania, 
wiemy tylko, że jest z okolic Dobczyc. 

Zebrałyśmy do puszki dobrowolne datki 

i były one bogate, bo wyniosły równe 3.000 
zł. To pozwoliło na spełnienie nie tylko pod-
stawowych potrzeb: pralki, zlewozmywaka 
z szafką i produktów żywnościowych, ale 
i dodatkowej szafki wiszącej do kuchni, 
chemii gospodarczej, kosmetyków i odzieży. 

Część odzieży była podarowana przez 

naszą koleżankę. Dzięki pośrednictwu 
jednej ze słuchaczek UTW otrzymaliśmy 
spory upust przy zakupie sprzętów. 

Po spakowaniu okazało się, że jest  
7 paczek, w tym 3 prosto ze sklepu ze sprzę-
tami i 4 duże paczki z żywnością, chemią  
i odzieżą. Wszystkie rachunki za zakupy są 
dostępne do wglądu dla zainteresowanych

10 grudnia paczki zostały dostarczone 
do magazynu w RCOS, skąd wolontariusze 
Szlachetnej Paczki rozwieźli je do miejsca 
przeznaczenia.

Dziękuję wszystkim darczyńcom i osobom 
uczestniczącym w przygotowaniu paczek. Na 
koniec dodam, że akcja ta jest działaniem 
pozastatutowym UTW i była podjęta w celu 
pomocy członkom społeczności lokalnej 
całkowicie dobrowolnie i wolontaryjnie.

Anna Płachta

Paczuszka dla maluszka – finał projektu

K
olejna wizyta w Domu Dziecka Pod 
Kopcem w Krakowie przyniosła radość 

i wiele wzruszeń wolontariuszom z Zespołu 

Szkół w Dobczycach. 
W dobczyckiej szkole po raz drugi 

zorganizowana została akcja pod hasłem 

„Paczuszka dla Maluszka”, której inicjatorem 
jest Fundacja Małych Stópek. 

W ubiegłym roku zbiórka organizowa-
na była z przeznaczeniem na najmłodsze 
dzieci przebywające w Domach Dziecka. 
Nasza szkoła skontaktowała się z Fundacją 
dla Dzieci „Uśmiech Dziecka” z Krakowa, 
Pod Kopcem. I przybyliśmy tam wtedy ze 
wspaniałymi darami, które przez około 
dwa tygodnie przynosili nasi uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły. 

W tym roku z prezentami, zbieranymi pod 
szkolną choinką, zawitaliśmy do Fundacji 
oraz do Centrum Placówek Opiekuńczo-

-Wychowawczych „Parkowa”. 
Akcję koordynowali w szkole nauczyciele: 

ks. Bronisław Walczak, Iwona Puchała i Anka 
Stożek. Z wizytą do Krakowa, z prezentami  
i życzeniami, pojechali także wolontariusze  
z Klubu Tischnera: Natalia Niedbach, Barbara 
Niedbach, Julia Bieniek i Norbert Worwa 
(przewodniczący Samorządu Uczniowskiego).

Do szkoły, obok podziękowań, przywieź-
liśmy także serdeczne życzenia spokojnych 
świąt od Fundacji i Centrum.

Wolontariat Klub Tischnera
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D
oroczny Korowód Kolędniczy jest to 
jedna z wielu imprez towarzyszących 

krakowskiemu Jarmarkowi Bożonarodze-
niowemu. Należy do tych, które niezmien-
nie gromadzą na Rynku Głównym tłumy 
mieszkańców i turystów towarzyszącym 
małopolskim kolędnikom .

Korowód wyrusza sprzed Barbakanu 
i ulicą Floriańską zmierza w stronę sceny 
głównej na krakowskim Rynku. W korowo-
dzie uczestniczą zespoły z całej małopol-
ski, a wśród nich także Szopka z Lalkami 

Werdebusów Dobczyckich. To grupa, która 
kolęduje nieprzerwalnie od 1974r. Jest jedną 
z najstarszych, aktywnie działających grup 
w Polsce. 

Werdebusi ze swoją szopką co roku repre-
zentują w korowodzie powiat myślenicki 
oraz gminę Dobczyce, prezentując kolędy  
i pastorałki wywodzące się z naszego regionu. 
Również ich stroje nie są przypadkowe. Choć 
nawiązują wyglądem do tych góralskich to 
jednak różnią się – posiadają akcenty Beskidu 
Wyspowego oraz Pogórza Wielickiego, ze 
względu na położenie Dobczyc.

Werdebusy z Szopką z Lalkami odwiedzili 
krakowskie Sukiennice, gdzie oprócz kolęd 
i pastorałek zaprezentowali kilka utworów 
tradycyjnych, folklorystycznych. Największą 
niespodzianką dla zgromadzonych kra-
kowian i turystów okazał się utwór "Któż 
wypowie Twoje piękno, Krakowie prastary". 

To wykonanie zakończone zostało owacją ze 
strony zgromadzonych osób.

Kolejnego dnia (18.12), zespół prowadzony 
przez Krzysztofa Żuławińskiego (syna śp. 
Stanisława Żuławińskiego, założyciela kapeli 
Werdebusy) zaprezentował się na Jarmarku 
Świątecznym w Dobczycach, gdzie umilił 
czas podczas tegorocznej Wigilii Ulicznej.

Tuż przed świętami Szopka z Lalkami 
odwiedziła m.in. przedszkolaków oraz 
podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dobczycach.

W drugi dzień Świąt nasze Werdebu-
sy planują wspólnie ze Stowarzyszeniem  
i Wolontariuszami Hospicjum z Wiśniowej 
zakolędować dla pacjentów przy szpitalu 
w Myślenicach, strażakom Państwowej 
Straży Pożarnej oraz policjantom z KPP  
w Myślenicach. 

W kolejnych dniach grupa tradycyjnie 
zamierza ruszyć z kolędą „po domach”,  
a nowy rok zamierza rozpocząć tradycyjnym 
Powiatowym Przeglądem Grup Kolędniczych.

Grupa Szopka z Lalkami składa się  
z 14. osób, a wśród nich jest sporo instru-
mentalistów, którzy oprócz śpiewu grają 
m.in. na: heligonce, akordeonie, klarnecie, 
trąbce, puzonie, gitarze akustycznej, ban-
jo, harmonijce ustnej, saksofonie, bębnie, 
tamburynie.

Do zobaczenia na kolędowym szlaku.
Grupa Werdebusi Dobczyccy 

Krakowski korowód kolędniczy z 
dobczyckim akcentem

T
o imponujący efekt tegorocznej Świą-
tecznej Zbiórki Żywności. Po raz kolejny 

zorganizowały ją Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dobczycach we współ-
pracy z Bankiem Żywności w Krakowie,  
a pomocą w zbiórce podzielili się wolonta-
riusze miejscowych szkół.

Dzięki hojności mieszkańców w tym roku 
udało się zebrać 981,32 kg żywności, z której 
pracownicy socjalni przygotują 60 paczek 
dla rodzin lub osób samotnych. 

Składamy serdeczne podziękowania 
mieszkańcom za wsparcie zbiórki. Szczególne 
podziękowania kierujemy w stronę wolon-
tariuszy, którzy swoją obecnością znacząco 
przyczynili się do tegorocznego wyniku. Są 
to uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Dobczycach, z Wolontariatu 

”Lolek” w Szkole Podstawowej nr 2 w Dob-
czycach, a także uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach  
i Szkoły Podstawowej w Kornatce. 

Dziękujemy druhom z OSP Brzączowice 
za pomoc w transporcie żywności oraz wła-
ścicielom, kierownictwu sklepów: Market 

„Jan”- ul. Mostowa, ul. Witosa, sieci sklepów 
”Delikatesy Centrum”- w Brzączowicach oraz 
w Dobczycach na Rynku i przy ul. Marwin.

mgops

Ponad 980 kg żywności

Folklor w Duszy Gra

P
olskie góry - pod takim hasłem odby-
wał się w tym roku powiatowy konkurs 

plastyczny, którego wyniki poznaliśmy  
w listopadzie. 

Komisja w składzie: Małgorzata Molendys 
– artystka, biliotekarz, Paulina Steliga-Gry-
laszewska – artystka, malarz, Katarzyna 
Łukasik – pracownik MGOKiS, miała nie-
zwykle trudne zadanie ocenienia156 prac  
i wyłonienia laureatów.

Głównym celem konkursu jest podtrzy-
mywanie i kultywowanie tradycji związanych 
z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa 
kulturowego regionu polskich gór. Komisja 
postanowiła przyznać następujące Nagrody 
Główne w poszczególnych kategoriach.

Kat. przedszkola: Mikołaj Suder (PS nr 5 
w Myślenicach), Zuzanna Poluszak (GOKiS 
w Wiśniowej), Karolina Bojarska (GOKiS  
w Raciechowicach).

 Kat. klasy I-III SP: Filip Leśniewski 
(SP w Trzemeśni), Dominik Oramus (SP  
w Brzączowicach), Julia Lampa, Dorota 
Lampa (SP w Glichowie).

Kat. klasy IV-VI SP: Amelia Horwat (SP 
w Harbutowicach), Franciszek Wyroba (SP 
w Dziekanowicach), Magdalena Drzygiel (SP 
nr 2 w Dobczycach), Oliwia Maniecka (SP 
nr 2 w Sułkowicach), Anna Pawlak (SP w 
Stadnikach), Szymon Skóra (ZPO w Lipniku).

Kategoria: młodzież (klasy VII -VIII szkół 
podstawowych i szkoły ponadpodstawowe): 
Mariola Grzegorzak, Laura Denys (SP nr 2  
w Dobczycach), Emilia Wadyl (SP w Kornatce).

Kat. dorośli podopieczni WTZ, ŚDS, DPS: 
Janusz Cholewka (DPS w Pcimiu), Wioleta 
Dominik (WTZ w Dobczycach), Agata Mamel 
(ŚDS w Dobczycach)

Kat. osoby dorosłe: Angelika Olesek.
Serdecznie wszystkim gartulujemy.

mgokis

M
iejska Biblioteka Publiczna w Dob-
czycach otrzymała nagrodę główną 

w konkursie „Biblioteka dla środowiska  
i klimatu” organizowanego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek. 

Wszystko dzięki projektowi "Połączeni. 
Siejemy możliwości" realizowanemu przez 
naszą bibliotekę w latach 2020/2021 we 
współpracy z Przedszkolem nr 3 w Dob-
czycach. 

Biblioteka otrzymała pierwsze miejsce 
na miejsce na 53 zgłoszenia.

Co szczególnie ujęło komisję konkursową? 

"Zaangażowanie starszych mieszkańców 
w działania edukacyjne wprowadzające  
w świat ekologii młodsze dzieci, międzypo-
koleniowość, dialog i przestrzeń dla seniorów 
i seniorek do zaprezentowania swojej wiedzy 
i perspektywy w formie filmików adresowa-
nych do dzieci, współpraca z przedszkolem, 
cykl warsztatów dla dzieci rozwijających 
wiedzę i umiejętności współpracy w grupie, 
m.in. wspólne sianie łąki, tworzenie kul 
nasiennych, przygotowywanie zdrowych 
sałatek czy hodowla dżdżownic

MBP

Biblioteka z główną nagrodą
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G
mina Dobczyce znalazła się w czołówce 
top 15 gmin Małopolski zajmując 12. 

miejsce oraz kolejny rok z rzędu utrzymując 
pozycję Lidera Powiatu Myślenickiego! 

Podczas uroczystej Gali Rankingu Gmin 
Małopolski 2022, w obecności wojewody 

Łukasza Kmity oraz wicemarszałka Łukasza 
Smółki, wiceburmistrz Edyta Podmokły 
odebrała przyznane Gminie Dobczyce 
wyróżnienie.

- To wielka satysfakcja, że Gmina Dob-
czyce cały czas utrzymuje wysoką pozycję 
wśród samorządów województwa małopol-
skiego. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie 

i motywacja do dalszej pracy. To sukces, na 
który składa się wiele czynników, a którego 
nie byłoby gdyby nie praca i zaangażowanie 
całej społeczności. W tym miejscu pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
zapracowali na tak wysoką pozycję Gminy 

Dobczyce – podsumował burmistrz 
Tomasz Suś.

Ranking Gmin Małopolski organi-
zuje FRDL Małopolski Instytut Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji 
wspólnie z Urzędem Statystycznym w 
Krakowie. Obie instytucje opracowały 
wskaźniki, by na ich podstawie ocenić 
działalność władz samorządowych 181 
gmin regionu (bez miast na prawach 
powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, 
Tarnowa).

Miejsce w rankingu to syntetyczny 
wynik kilkunastu wskaźników, obra-
zujących różne sfery życia wspólnot 
lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki 
te są zróżnicowane i mają w swoim 
zamierzeniu pokazywać jakość życia 
w poszczególnych częściach regionu. 

Jak wynika z rankingu, na prze-
strzeni lat 2019 – 2021, Gminę Dob-
czyce wyróżnia m.in. realizacja wielu 
zadań inwestycyjnych, efektywne 
pozyskiwaniem środków unijnych, 

wysoki dochód własny oraz wysoki wskaź-
nik ilości mieszkań oddanych do użytku na 
1000 ludności w 2021 r. Gmina Dobczyce 
zalicza się także do gmin, w których cała 
powierzchnia objęta jest obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.

ugim

Gmina Dobczyce w Top 15. gmin Małopolski  
i z pozycją lidera powiatu

M
ieliśmy przyjemność towarzyszyć 
reprezentacji Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Dobczycach podczas rozdania 
nagród Kryształy Soli oraz Amicus Hominum  
w krakowskiej filharmonii. 

UTWieku w Dobczycach znalazł się  
w prestiżowym gronie nominowanych do 
nagrody Kryształy Soli - nagrody Woje-
wództwa Małopolskiego dla najlepszych 
organizacji pozarządowych w Małopolsce. 
Niestety w tym roku nie udało się zdobyć tej 
wyjątkowej nagrody, jednak sama możliwość 
uczestniczenia w gali była wyróżnieniem.

Warto dodać, że dobczycki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku rozpoczął w tym roku 10. 
Jubileuszowy Rok Akademicki. Miniona 
dekada funkcjonowania stowarzyszenia to 

wiele godzin ciekawych spotkań i wykładów, 
organizacja rozmaitych aktywności, ale 
przede wszystkim niepowtarzalna możliwość 
poszerzenia horyzontów i zdobycia nowych 
umiejętności i wiedzy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie 
zaprasza w swoje szeregi seniorów, a zainte-
resowanych zachęca do udziału w wykładach, 
które są otwarte dla wszystkich chętnych 
słuchaczy. Zachęcamy też do zapoznania 
się ze stroną internetową stowarzyszenia, 
gdzie na bieżąco prowadzona jest szczegó-
łowa kronika aktywności, a w terminarzu 
zaplanowano wiele ciekawych spotkań na 
ten rok akademicki. Adres strony to: www.
utw.dobczyce.pl

ugim

Druhowie z Małopolski  
w Dobczycach

W 
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej 
w Dobczycach odbyło się posiedzenie 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Małopolskiego. Posiedzeniu 
przewodniczył wiceminister, prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woje-
wództwa Małopolskiego, druh Edward Siarka. 

W spotkaniu uczestniczyli wicewojewoda 
Małopolski Mateusz Małodziński, członek 
Zarządu Głównego ZOSP RP Kazimierz Sady, 
wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Łukasz Smółka, Małopolski Komendant Woje-
wódzki PSP w Krakowie generał nadbrygadier 
Piotr Filipek, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Marek Bębenek, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Krakowie Kazimierz 
Koprowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krakowie Paweł 
Szczygieł, Dyrektor Biura Zarządu ZOSP RP 
w Krakowie Łukasz Łach, komendant PSP 
w Myślenicach Sławomir Kaganek, prezes 
Powiatowego Zarządu ZOSP RP w Myśleni-
cach Jan Podmokły, gospodarze - burmistrz 
Tomasz Suś, prezes Zarządu Oddziału MG 
ZOSP RP w Dobczycach Marcin Adamski. 

Podniosłym momentem podczas posie-
dzenia było wręczenie odznaczeń państwo-
wych dla zasłużonych druhów z terenu 
Województwa Małopolskiego. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odzna-
czenia wręczył wicewojewoda Mateusz 
Małodziński. Spotkanie było także okazją 
do przedstawienia sprawozdań za mijający 
rok oraz wytyczenia planów na rok 2023. 
- Cieszę się, że dzisiejsze posiedzenie przebie-
ga właśnie w tym innowacyjnym miejscu, 
które sprzyja rozwojowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz edukacji w zakre-
sie bezpieczeństwa i pożarnictwa – mówił 
podczas spotkania burmistrz Tomasz Suś 
zachęcając wszystkich do odwiedzania 
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej  
w Dobczycach.

ugim
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Po dwóch latach – znów na Małym RynkuJ
armark Świąteczny i Wigilia Uliczna – dwie 
przedświąteczne imprezy, które na stałe 

wpisały się w grudniowy krajobraz Dobczyc, 
powróciły na Mały Rynek po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią.

Na ten dzień, wyjątkowo mroźny  
w tym roku, czekali z niecierpliwością twórcy  
i mieszkańcy gminy Dobczyce i powiatu 
myślenickiego. Z wielką radością przyjęli 
powitali widok porannej krzątaniny, przygo-
towującej Mały Rynek na główne uroczystości. 
A tymi są, od kilku lat połączone, Jarmark 
Świąteczny (główny organizator – Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce) i Wigilia Uliczna 

(główny organizator – Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultur i Sportu w Dobczycach).

Tegoroczny Jarmark został dofinanso-
wany ze środków Gminy i Miasta Dobczyce, 
z funduszu przecidziałania uzależnieniom. 
Dlatego też głównym hasłem, przyświe-
cającym przedświątecznemu spotkaniu 
było oderwanie się od ekranów telefonów 
i przekroczenie progu, często pomijanej, 
rzeczywistości, która jest na wyciągnięcie 
ręki. To spotkanie z przyjaciółmi i znajomymi 
w „realu”,  spotkanie twarzą w twarz. Stąd 
konkurs, który Stowarzyszenie KAT ogłosiło 
wraz ze współorganizatorami Jarmarku: 
Miejską Biblioteką Publiczną i Stowarzy-
szeniem Sympatyków i Absolwentów ZS 
w Dobczycach. Konkurs wyjątkowy, bo 
literacki – na Dobczycką opowieść wigilijną. 
Wpłynęły do niego 24 prace – opowiadania 
i komiksy. Wzruszające, niektóre ze szczyptą 
doskonałego humoru. Prace te będzie można 
przeczytać na stronie internetowej biblioteki: 
www.biblioteka.dobczyce.pl

Tradycyjnie Jarmarkowi i Wigilii towa-
rzyszyły występy na scenie. A otworzyli je 
coverem świątecznej piosenki Kayah „Ding, 
dong” członkowie KAT: Anka Stożek, Zbi-
gniew Dudzik, Paweł Popielak. Potem na 
scenie był już prawdziwy wysyp młodych 
talentów: z SP nr 1 i SP nr 2 z Dobczyc,  
z Przedszkola Samorządowego nr 1 z Dobczyc. 
Na scenie zaprezentowały się także obie 
sekcje wokalne działające przy MGOKiS: 
Sekcja Wokalna prowadzona przez Beatę 
Czajkę-Rolińską (której towarzyszył duet 
muzyczny Janek Bryniarski – instrumenty 

perkusyjne i Piotr Laska - pianino), Sekcja 
Wokalna „Muzopozytywni” prowadzona 
przez Joannę Sadkiewicz, a także Werdebusi 
Dobczyccy z Szopką z Lalkami (kierownik 
Krzysztof Żuławiński), którzy dzień wcze-
śniej uczestniczyli w barwnym korowodzie 
kolędniczym w Krakowie.

O godz. 14, zanim na scenie pojawili się 
główni organizatorzy przedświątecznego 
zamieszania na Małym Rynku, w świąteczny 
nastrój wprowadziła zebranych niezawod-

na, towarzysząca Jarmarkom od samego 
początku, Orkiestra Dęta z Dobczyc pod 
batutą Józefa Manieckiego. 

Życzenia na ostatni, przedświąteczny 
tydzień: pełen krzątaniny, ale także przygo-
towania duchowego, na same święta i nowy 
rok, złożyli ze sceny: ksiądz Bogdan Jeleń, 
burmistrz Tomasz Suś, dyrektor MGOKiS 
Andrzej Topa. Podziękowania i życzenia 
popłynęły także do organizatorów pierwszej 
Wigilii, z 2002 roku, Iwony Puchały, Eweliny 
Koreckiej oraz do Dariusza Krawczyka. 

Jarmarkowi i Wigilii towarzyszyły, jak 
co roku, akcje charytatywne. Zbieraliśmy na 
sprzęt rehabilitacyjny dla uczennicy Zespołu 
Szkół w Dobczycach, Martyny Płoskonki. 

Bardzo dziękujemy za hojność i za ofiarność.
Swoje stoisko przygotowało także Sto-

warzyszenie „Przytul Sierściucha”, które 
wspiera bezdomne zwierzaki z powiatu 
myślenickiego.

Organizatorami tegorocznego Jarmarku, 
który po raz pierwszy na Małym Rynku 
zagościł w 2012 roku, byli: Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach, Stowarzyszenie Sympatyków 
i Absolwentów Zespołu Szkół w  Dobczycach. 
Organizacją Wigilii Ulicznej, niezmiennie od 
dwudziestu lat, zajmuje się Miejsko-Gminny 
Ośrodek kultury i Sportu w Dobczycach  
i Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach. Od 
kilku lat wszystkie te organizacje, łącząc swoje 
siły i kreatywność, zapraszają mieszkańców 
na jedno, wyjątkowe, serdeczne, pachnące 
świętami spotkanie na Małym Rynku pod 
szyldem Jarmarku Świątecznego i Wigilii 
Ulicznej.

Nie byłoby możliwe, abyśmy zorganizo-
wali takie przedsięwzięcie bez pomocy ze 
strony życzliwych nam organizacji. 

Serdeczne podziękowania składamy 
przede wszystkim druhom z OSP w Dobczy-
cach: pomagają w organizacji, w logistyce, 
zabezpieczają Jarmark, są z nami od samego 
początku. Serdeczne podziękowania dla 
tych, którzy czuwają nad naszym bezpie-
czeństwem i zdrowiem – dla Stowarzyszenia 
Malta Służba Medyczna. Obie te organizacje 
wspierają uczniowie liceum ratowniczego  
i pożarniczego z Zespołu Szkół w Dobczycach 
oraz Korpus Kadetów z SP1 w Dobczycach. 
Podziękowania dla policjantów z Komisa-
riatu Policji w Dobczycach, którzy pilnowali, 
by nic niepożądanego nie wydarzyło się na 
Małym Rynku. Podziękowania dla dyrek-
cji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół  
w Dobczycach – za wypożyczenie i pomoc  
w przewiezieniu stolików dla naszych twórców, 
dla nauczycieli i uczniów klas gastronomicz-
nych, którzy przygotowali 5000 pierogów 
serwowanych podczas Wigilii. Wigilijne 
dania przygotowała także firma Wach-Ga-
stro, której w wydawaniu potraw pomagali 
wolontariusze Szlachetnej Paczki Dobczyce. 
Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy  
w Dobczycach, bez pomocy których nie mogli-
byśmy stanąć na Małym Rynku – pracowali 
nad uporządkowaniem, nad uprzątnięciem 
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Po dwóch latach – znów na Małym Rynku

W 
pierwszy weekend grudnia, Święty 
Mikołaj po raz kolejny odwiedził 

dobczycki Rynek. Sędziwy Święty wyruszył 
sprzed RCOS kilka minut po godz. 12., aby 
obdarować łakociami wszystkich zebranych 
pod strażnicą.

Tradycją stały się już, organizowane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach, słodkie spotkania 
Mikołaja z dziećmi w centrum miasta, które 
nie byłyby możliwe bez pomocy naszych 
Przyjaciół i Sponsorów.

W tym roku akcję wsparli: Bank Spół-
dzielczy w Dobczycach, Supermarket JAN, 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Dobczycach, Firma Larkis i Ms-Klima.

O transport Mikołaja zadbali druhowie 
z OSP Gruszów oraz funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Dobczycach. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwali uczniowie 
Liceum Ratowniczego w Zespole Szkół  
w Dobczycach, Malta Służba Medyczna 
Oddział Myślenice oraz Korpus Kadetów 
działający w SP nr 1 w Dobczycach.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia. 

mgokis

śniegu. Dziękujemy dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Dobczycach, 
Agacie Wolskiej, która udostępniła naszym 
wolontariuszom i artystom pomieszczenia, 
w których mogli się zagrzać. 

Dziękujemy także naszym Partnerom  
i Sponsorom, którzy pomogli przy organi-
zacji tegorocznej wigilii. Są to: Supermar-
ket „JAN”, Firma Lanystem, Rucola Caffe, 
Wolontariusze Szlachetnej Paczki Dobczyce, 
Wach-Gastro, Zespół Szkół w Dobczycach. 

Projekt "Jarmark Świąteczny” jest reali-
zowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy 
i Miasta "Dobczyce".

Dziękując wszystkim za udział w przed-
świątecznym spotkaniu, życzymy spokojnych, 
zdrowych i błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia  oraz pięknego, wróżącego 
nadzieję Szczęśliwego Nowego Roku.

anka (KAT Dobczyce) 
zdjęcia: Paweł Stożek, mgokis

Konkurs „Dobczycka opowieść wiglijna” 
Kat. Klasy I-IV: 
I – Teresa Piwowarczyk (lit.), Kacper 

Stoch (komiks)
II – Gabriel Stagraczyński (lit.), Wiktoria 

Knapik (komiks)
III – Aleksandra Piwowarska (lit.)

Kat. Klasy V-VIII:
I – Mateusz Menet
II – Kamila Piwowarska, Sonia Dudek
III – Weronika Pacho

Kat. open, rodzinna
I – Justyna Szawara (lit.), Rodzina 

Zbrożków (lit.), Rodzina Dudzików (komiks)
II – Karolina Zięba, Ewa i Kacper Ruma-

nowie

Wyróżnienia: Nikodem Półtorak, Kata-
rzyna Lenart, Nela Wójtowicz, Katarzyna 
Dominik, Rodzina Baranów-Hajdusów, 
Norbert Gruchacz

K
onrad Wrocławiak, wokalista Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce został 

wyróżniony i zaproszony do trasy koncertowej 
po Polsce. Konrad został wybrany z ponad 
400 wokalistów, którzy wysłali swoje nagrania 
na Ogólnopolski Konkurs dla Wokalistów 

„Lubię wracać tam...”. Wokalista znalazł 
się w gronie 200 osób, które zaproszono 
na przesłuchanie, a następnie w ścisłej 16. 
finalistów, którzy przez dwa dni pracowali  
z chórem Cantiamo tutto, Wrocławską Orkie-
strą Kameralną i dyrygentem Sebastianem 

Sikorą w pięknej sali koncertowej Radia 
Wrocław. Konkurs zwieńczył energetyczny 
koncert z udziałem finalistów i ogłoszenie 
wyników. Reprezentant dobczyckiej sekcji 

„wyśpiewał” wyróżnienie i zaproszenie do 
trasy koncertowej po Polsce. 

Konrad Wrocławiak jest uczestnikiem 
zajęć wokalnych w Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce. Swój warsztat szkoli pod okiem 
kierownik sekcji Beaty Czajki-Rolińskiej. 

Serdecznie gratulujemy! 
mgokis

Sukces Konrada Wrocławiaka
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (41)

Ziemniaki nadziewane

4 duże ziemniaki, 
100 g chudej, wędzonej szynki, 
100 g sera edamskiego, 
100g kwaśnej śmietany, 
1 łyżka ostrej musztardy, 
sól, pieprz do smaku

Ziemniaki umyć i ugotować, gdy ostygną 
przekroić wzdłuż na połówki, delikatnie 
wydrążyć.

Szynkę pokroić w kostkę, ser zetrzeć, 
wymieszać ze śmietaną i musztardą, dopra-
wić solą i pieprzem.

Nadzienie ułożyć w ziemniakach i zapie-
kać całość 5 minut w piekarniku nagrzanym 
do ok.180 st.C

Zdrowych, smacznych i serdecznych 
Świąt Bożego Narodzenia 

i wiele dobra w Nowym Roku  
życzy  Teściowa       

Porada; jak co roku zadbajmy o miłą 
atmosferę i piękny wystrój świąteczny. 
Otoczmy serdeczną opieką wszystkie Osoby 
Samotne. 

Z przepisów Teściowej

Józef Chełmoński spotkał kiedyś zna-
jomego, który na powitanie wykrzyknął:

- Jak cudownie, że od samego rana spoty-
kam takiego wspaniałego człowieka jak pan!

- Ma pan więcej szczęścia ode mnie  
– odpowiedział malarz.

Widząc pewnego razu na ulicy piękną 
kobietę, stary już Xawery Dunikowski 
westchnął melancholijnie:

- Dawniej, gdy zobaczyłem ładną dziew-
czynę na ulicy, byłem zaraz podniecony,  
a dzisiaj patsę i patsę i nic. Czyżby mi się 
tak bardzo wzrok popsuł?

Po jednym z polowań Julian Fałat zwrócił 
się do chłopca z nagonki, pytając, czy wszy-
scy myśliwi wrócili na punkt zborny. Kiedy 
okazało się, że nikogo nie brakuje i nikomu 
nic się nie stało, uradowany wykrzyknął: 

-  Ach, więc naprawdę zabiłem jelenia…!
                  C.F

Wielcy malarze polscy XIX i XX w (1)

Z
akończyliśmy cykl informacji o skar-
bach malarstwa europejskiego i w myśl 

zasady „cudze chwalicie – swego nie znacie” 
proponujemy dokonać przeglądu nazwisk 
wybitnych polskich malarzy.

Wiek XIX to wielki rozwój sztuk pięknych, 
głównie krajów zachodnich, w tym silnych 
ośrodków kultury miejskiej. Ziemie polskie 
traktowane były jako peryferie kulturalne.

Na tę opinię składało się: brak państwo-
wości (rozbiory Polski), brak możliwości 
tworzenia nowoczesnych ośrodków kultury, 
uczelni, muzeów. Większość liczących się 
malarzy odbywała studia za granicą, w 
Paryżu, Rzymie czy Monachium. Ponadto 

wielu polskich artystów traktowało swoją 
sztukę jako patriotyczną misję (np. Artur 
Grottger, Jan Matejko), a obecność wąt-
ków literacko-symbolicznych (np. Jacek 
Malczewski, Stanisław Wyspiański)  
w malarstwie polskim często utrudniała 
jego zrozumienie przez odbiorcę zagra-
nicznego.

Każdy z prezentowanych malarzy 
wniósł znaczące wartości do Skarbca 
sztuki polskiej.

Niestety biało-czarne reprodukcje 
zamieszczane w Tapecie nie oddają prawdy 
o poszczególnych dziełach. Zachęcamy 
czytelników do poszukiwania informacji 
o wspaniałych obrazach  poszczególnych 
mistrzów.

Piotr Michałowski (1800-1855)
Przez większość życia obowiązki 

publiczne i rodzinne nie pozwalały Piotrowi 
Michałowskiemu na pełne poświęcenie 
się sztuce. Dla współczesnych był postacią 

wybitną, lecz jego pasję malarską uważano 
jedynie za rozrywkę ziemianina i męża stanu.

 Po śmierci artysty niemal cała spuści-
zna malarska znajdowała się w posiadaniu 
rodziny, nie znana szerszej publiczności. 
Dopiero w 1894 r. wystawa malarstwa 
polskiego we Lwowie przyniosła odkrycie 
sztuki artysty, którego prawie natychmiast 
uznano za najwybitniejszego malarza pierw-
szej połowy XIX wieku.

Słynne dzieła m. innymi: 
Bitwa pod Somosierrą, Błękitny chłopiec, 

Seńko, Napoleon na koniu, Stefan Czarniecki 
na koniu.

C.F.

Zdolni z nagrodą im. Elżbiety Kautsch

Laura Denys i Szymon Zbrożek to tego-
roczni laureaci Nagrody im. Elżbiety 

Kautsch, która przyznawana jest przez 
Stowarzyszenie Ispina Dobczyce.

Nagrody wręczone zostały podczas 
spotkania w gościnnych progach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach. W spo-
tkaniu oprócz członków Ispiny i pracowników 
Biblioteki udział wzięli licznie zgromadzeni 
goście. Celem spotkania było ogłoszenie 
tegorocznych  laureatów i wręczenie Nagrody 
im. Elżbiety Kautsch, którą Stowarzyszenie 
Ispina honoruje  wyjątkowe młode osoby  
z naszej gminy.  Tegorocznymi laureatami 
zostali:  Laura Denys oraz Szymon Zbrożek.  

Naszym zdaniem zasługują oni na szcze-
gólne uznanie za 
wartości, jakimi 
się w życiu kieru-
ją, za hart ducha  
i  gotowość niesie-
nia bezinteresow-
nej pomocy innym. 
Poza tym, uznali-
śmy, że należy doce-
nić  Laurę za jej 
wyjątkowe  uzdol-
nienia plastyczne, 
natomiast Szymona 
za zaangażowanie  
w wolontariat i 

pracę na rzecz Służby Maltańskiej. 
Wszystkim gościom serdecznie dziękuje-

my za udział w tej uroczystości.  Szczególne 
podziękowania kierujemy do  wychowawców 
i nauczycieli naszych laureatów: Lidii Bełko, 
Lucyny Sławińskiej-Targosz, Jolanty Barań-
skiej, Katarzyny Materek-Reszki  i Moniki 
Nowak-Wojnarowskiej za zaangażowanie 
i pomoc w udokumentowaniu osiągnięć 
laureatów.  

Laureatom zaś życzymy dalszych sukce-
sów, rozwijania swoich pasji oraz wytrwa-
łości w pokonywaniu wszelkich przeszkód 
i przeciwności losu, a Rodzicom laureatów  
gratulujemy!

Ispina Dobczyce



10

rozmaitości

TAPETA 12(236)/2022 

W 
listopadzie w kościele parafialnym  
w Dobczycach odbył się Koncert Cecy-

liański. 
To już druga odsłona nowej formuły 

koncertu. Pierwotnym pomysłodawcą 
Koncertów Cecyliańskich w Dobczycach 
był organista Grzegorz Chabiński. 

Obecnie, przy szerokiej współpracy 
Szkoły Muzycznej I st. w Dobczycach oraz  
Stowarzyszenia „Oczarowani Muzyką”  
z parafią MB Wspomożenia Wiernych  
w Dobczycach, MGOKiS w Dobczycach oraz 
wsparciu finansowym Gminy Dobczyce, 
kilkuset osobowa widownia uczestniczyła 
w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym. 

Koncert otworzyły występy uczniów Szkoły 
Muzycznej I st. w Dobczycach: Lidii Bryk 
z klasy gitary Jadwigi Wołek, Magdaleny 
Drzygiel z klasy gitary Marka Brynkusa 
oraz Gabrieli Mistarz z klasy skrzypiec 
Magdaleny Siudyszewskiej-Dumicz. Przy 
fortepianie towarzyszyła młodym artystom 
Sabina Kołodziej.

Następnie usłyszeliśmy niezwykłe dzieła 
znanych i uznanych na światowych estradach, 
kompozytorów jak choćby Adagio g-moll 
Albinoniego, a obok zaraz jego koncert na 
obój z towarzyszeniem orkiestry. Solistą 
był Dominik Marszałek, pierwszy oboista 
Filharmonii Rybnickiej obecnie student Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Zza pulpitu 

Koncert cecyliański w Dobczycach
dyrygenckiego orkiestrę poprowadził Paweł 
Lelek – wychowanek w klasie dyrygowania 
Marka Hampela, obecnie student Akademii 
Muzycznej w Katowicach.

Dona nobis pacem (Obdarz nas pokojem) 
fragment na chór a cappella pięcioczęścio-
wego dzieła Missa pro pace (mszy o pokój) 
Wojciecha Kilara usłyszeliśmy w wykonaniu 
połączonych chórów Stowarzyszenia Afidare 
Musicæ – przygotowanie Paweł Lelek, oraz 
chóru „Vox coelestis” Szkoły Muzycznej I st. 
w Dobczycach – przygotowanie Magdalena 
Irzyk – dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w 
Dobczycach. Była to manifestacja sprzeciwu 
wobec tragicznych wydarzeń w Ukrainie. 
Całość poprowadził Marek Hampel.

Msza zatytułowana „Franciszek z Asyżu” na 
chór z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej 
była zwieńczeniem tegorocznego koncertu. 

Kilkuczęściowy utwór jest kompletną 
oprawą części mszy św. w języku łacińskim. 
Całość usłyszeliśmy pod batutą Marka Ham-
pela – wicedyrektora Szkoły Muzycznej I st. 
w Dobczycach.

Głównymi wykonawcami koncertu były 
zespoły stowarzyszenia Afidare Musicæ 
(chór i orkiestra smyczkowa).

Koncert realizowany był w ramach 
zadania publicznego „Sztachnij się muzyką! 
Daj sobie szansę…” współfinansowanego ze 
środków Gminy Dobczyce. 

Marek Hampel

A za kulisami… 
P

odczas listopadowego zebrania sprawoz-
dawczego z pierwszego roku działalno-

ści Stowarzyszenia Teatr pod Zamkiem w 
Dobczycach, przyjęliśmy nowych członków, 
którzy wyrażając chęć współpracy, zasilili 
nasze szeregi.

Gość spotkania, burmistrz Tomasz Suś, 
w ciepłych słowach podziękował nam za 
zaangażowanie w pracę i ciekawe inicjatywy. 

Dla Stowarzyszenia, które stawia pierw-
sze kroki, to był trudny, ale efektywny rok, 
ponieważ udało się zrealizować dwa zadania 
publiczne jako projekty rozwojowe: „Dopo-
sażenie Teatru pod Zamkiem” – Konkurs 

Małopolska Lokalnie oraz „Teatralna Szafa” 
– Otwarty Konkurs Gminy i Miasta Dobczyce.

Pragniemy w nadchodzącym roku 2023 
rozwijać działalność, organizować imprezy 
z myślą o wszystkich mieszkańcach, bez 
limitu wieku. 

Zapraszamy chętnych do współpracy 
w Stowarzyszeniu „Teatr pod Zamkiem”  
w Dobczycach jako aktorów, organizato-
rów, pomysłodawców, realizatorów działań  
w każdej sferze artystycznej. Będzie nam 
miło współpracować z Państwem.

Podziałajmy razem !
Kontakt: e-mail: stowarzyszenietpzwd@

gmail.com Adres do korespondencji: Stowa-
rzyszenie Teatr pod Zamkiem, ul. Szkolna 
43, 32-410 Dobczyce.

Facebook: Teatr pod Zamkiem w Dob-
czycach - wyślij wiadomość.

Biuro Obsług Klienta Urzędu, Rynek 26 
- zaklejona koperta z propozycją i swoimi 
danymi, nr.  telefonu.

Stowarzyszenie Teatr pod Zamkiem  
w Dobczycach informuje wszystkich chęt-
nych, że w najbliższym czasie będzie orga-
nizowany casting  dla nowych członków 
amatorskiego zespołu teatralnego (bez 
ograniczeń wiekowych!).

Skontaktujemy się z wszystkimi osobami, 
które zostawią w BOK w Urzędzie Gminy,  
swoje dane z numerem telefonu i ewentualnie 
zdjęciem, w zaklejonej kopercie opisanej: 

„Teatr pod Zamkiem”.
Zapraszamy i czekamy, 
życząc Państwu i Wszystkim Czytelnikom 
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  

i Dobrego Roku 2023 
Stowarzyszenie Teatr pod Zamkiem

fot. Katarzyna Żuławińska
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Wyjątkowi goście, wzruszenia, wyjątkowe 
fotografie towarzyszyły spotkaniu, które 
podsumowało projekt „Jestem… Biblioteka 
integruje człowieka.

Projekt ten to piękna historia, która 
zrodziła się z inicjatywy Małgorzaty Molen-
dys i Natalii Piwowarczyk. To inicjatywa 

wartościowa, która uświadamia, że nie-
pełnosprawność nie powinna definiować, 
bo liczy się przede wszystkim człowiek. To 
także projekt, który otwiera nas na drugiego 
człowieka i uwrażliwia.

Elżbieta Bogacz, Maria Jasek, Weronika 
Góra, Magdalena Klimek, Magdalena Leń-
czowska, Natalia Piwowarczyk, Rafał Żmuda 
oraz Rodzina Piąstków to bohaterowie tej 
historii. Wspólne spotkania realizowane 
w ramach projektu, w zaciszu dobczyckiej 
biblioteki pozwoliły nam poznać ich losy, 
osobowości, talenty i pasje. 

Wspaniałym finałem tej przygody był 
wernisaż wystawy fotografii JESTEM. To 
tytułowe JESTEM uchwycił w swoim obiek-
tywie Paweł Stożek. Autor fotografii stanął 
przed trudnym wyzwaniem uchwycenia 
osobowości bohaterów projektu. Owocem 
jego pracy jest wystawa składająca się z 

Jestem... Biblioteka integruje człowieka  
- finał wyjątkowego projektu

czarno-białych fotografii, które jak wspo-
mniał Jurek Fedirko (kurator wystawy) – są 
kolorowe w emocje i uczucia.

Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa 
prac uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dobczycach i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Dobczycach, a także 

twórczości Marii Jasek i Natalii Piwowarczyk. 
Wieczór umiliła recytacja wierszy autorstwa 
Magdaleny Klimek i Marii Jasek, a także 
występ Elżbiety Bogacz, Anny Murzyn oraz 
uczestników WTZ Dobczyce. Każda z tych 
osób dała tym samym wyraz hasłu JESTEM 
i MAM TALENT.

Licznie zgromadzeni goście nie kryli 
uznania dla twórców i bohaterów projektu, 
które wyrazili gromkimi brawami. Słowa 
wdzięczności i podziękowania za tę piękną 
inicjatywę złożyła m.in. wiceburmistrz Edyta 
Podmokły, która szczególnie podkreśliła 
znaczenie wrażliwości względem drugiego 
człowieka. Nie ma też wątpliwości, że wszyscy 
zgromadzeni w bibliotece z niecierpliwością 
czekają na dalsze losy tej historii.

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach.  

ugim

Rozstrzygnięty został przedświąteczny 
gminny konkurs na ozdobę choinkową, 
który zorganizowany został przez dobczycki 
ośrodek kultury.

Do konkursu złożono 163 ozdoby choin-
kowe, które były wykonane przez uczniów 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 
podopiecznych WTZ i ŚDS oraz osoby dorosłe 
z Gminy Dobczyce. 

Ozdoby oceniło jury, w składzie: Cecylia 
Frajtag – plastyk, artysta, Ewa Tkaczyk 

-plastyk, bibliotekarz, Katarzyna Łukasik – 
pracownik MGOKiS w Dobczycach. 

Przyznane zostały nagrody  w poszcze-
gólnych kategoriach. W kat. klas I-III szkół 
podstawowych Nagrody Główne otrzymali: 
Maja Kołodziej, Martyna Baran, Zofia Nalepa, 
Wojciech Płoskonka, Aron Data (SP nr 1 w 
Dobczycach), Anita Hrodz (SP w Nowej Wsi).

W kat. klas IV-VI szkół podstawowych 
Nagrody Główne: Nikola Pyzik, Nikola 
Rozwadowska, Jan Róg (SP nr 2 w Dobczy-
cach), Noemi Kalisz (SP w Kornatce), Lena 
Kołodziej (SP nr 1 w Dobczycach).

W kat. młodzież (klasy VII -VIII i szkoły 
ponadpodstawowe) Nagrodę Główną otrzy-
mała Patrycja Burnus (kółko plastyczne 
MGOKiS w Dobczycach).

W kategorii osób dorosłych Nagrodę 
Główną przyznano Dominice Drab.

W kategorii WTZ i ŚDS Nagrody Główne 
otrzymali: Lucyna Palamar, Zofia Trąbka 
(ŚDS w Dobczycach), Anna Murzyn (WTZ 
w Dobczycach).

Lista wszystkich nagrodonych i wyróż-
nionych znajduje się na stronie MGOKiS 
oraz na fanpageu ośrodka kultury.

Ozdoby wykonane na konkurs, zawisną 
na choince, któa stanie w holu RCOS. Zachę-
camy do odwiedzenia ośrodka kultury i do 
obejrzenia wyjątkowych prac.

mgokis

Najpiękniejsze ozdoby 
choinkowe

Opłatek w Puszczy Niepołomickiej
Jak co roku, tak i w tym wzięliśmy udział 

w XI Opłatku Biegowym w Puszczy Niepo-
łomickiej, zorganizowanym przez Fundacja 
Vena-Sport, Niepołomice biegają oraz AZS 
AWF Kraków Masters. Wpadło ok. 15km w 
cudownej zimowej scenerii, nad Czarnym 
Stawem składaliśmy sobie życzenia łamiąc 
się opłatkiem, a na „mecie” kosztowaliśmy 
smakołyków przygotowanych przez poszcze-
gólne kluby i grupy biegowe. 

Kółka dla Orkiestry
Po raz drugi zapraszamy na „Kółka dla 

orkiestry”. Maszerujemy, spacerujemy w 
Parku Miejskim 29 stycznia w niedzielę w 
godz. 10-12. Co trzeba zrobić? Przyjść, wpisać 
się na listę uczestników i przejść lub przebiec 
dowolną ilość kółek (minimum jedną), a na 
koniec wpłacić dowolną kwotę do puszki 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na 
stronie www.rozbiegane.dobczyce.pl – każdy 
zarejestrowany otrzyma pamiątkowy medal.

RD

Rozbiegane 
wieści!
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Poznaj z nami… Kedzierzynkę

U
roczyście świętowano zakończenie 
projektu „Poznaj z nami historię swo-

jej miejscowości i rodziny” realizowanego 
wspólnie przez Koło Gospodyń Wiejskich, 

Świetlicę Środowiskową w Kędzierzynce 
oraz OSP Kędzierzynka.

Owocem tego projektu jest m.in. publikacja 
– fotoksiążka z archiwalnymi fotografiami 

zebranymi wśród mieszkańców wsi. Album pt. 
„Poznaj z nami historię swojej miejscowości 
i rodziny – Kędzierzynka 2022”, podzielony 
jest na kilka sekcji, wśród których wyróżnić 

można m.in.: fotografie z wycieczek i waż-
nych uroczystości, zdjęcia zaangażowanych 
społecznie mieszkańców Kędzierzynki czy 
dawne gospodarstwa. 

Nie brakuje też fotografii ze współczesnych 
działań OSP Kędzierzynka, Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej oraz Dziecięcej Dru-
żyny Pożarniczej.

Podczas spotkania, którego gospody-
niami były koordynatorki projektu – sołtys 
Bogumiła Surma oraz kierownik Świetlicy 
Środowiskowej, Monika Nowak-Wojnarowska, 
licznie zebrana w remizie społeczność chętnie 
wracała wspomnieniami do minionych lat.

Niezwykle interesujący był także wykład 
Franciszka Ciężarka, który pracuje obecnie 
nad monografią parafii gdowskiej. Pan Fran-
ciszek przytoczył wiele ciekawych historii 
dotyczących rodów pochodzących z Kędzie-
rzynki, które udało mu się odszukać m.in. 
w księgach parafialnych parafii w Gdowie.

Zdjęcia użyte przez autorów albumu  
– Monikę Nowak-Wojnarowską oraz Pawła 
Wojnarowskiego, zawisły także w specjal-
nych ramach zdobiąc wnętrza Świetlicy 
Środowiskowej.

Projekt pn. "Poznaj z nami historię swojej 
miejscowości i rodziny” dofinansowany był 
ze środków programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fundację Sztuki i 
Przygody ARTS, a także ze środków Gminy 
i Miasta Dobczyce.

Świetlica Środowiskowa Kędzierzynka

K
oncerty Zespołu Pieśni i Tańca Dobczy-
ce zawsze należą do wyjątkowych. Ze 

względu na profesjonalizm, na zaangażowanie. 
Ale grudniowy koncert na pewno na długo 
zapisze się w pamięci zarówno tancerzy, jak 
i uczestników koncertu.

W piątek, 16 grudnia, w sali widowiskowej 
Regionalnego Centrum Oświatowo-Spor-
towego im. burmistrza Marcina Pawlaka 
w Dobczycach, odbył się koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”.

Wydarzenie, dedykowane było dla uczniów 
szkół oraz mieszkańców Gminy i Miasta 

Dobczyce. 
Na scenie zaprezentowali się młodzi 

tancerze i grupy wokalne Zespołu Pieśni  
i Tańca „Dobczyce” przy akompaniamencie 
kapeli ZPiT.

Podczas występu przeprowadzono dla 
dzieci konkursy, w których chętnie brały 
udział.

Widowisko chwilowo zostało zakłócone 
z powodu awarii prądu. I tutaj z pomocą 
artystom przyszła publiczność. Pomimo trud-
ności koncert udało się zrealizować w całości, 
dzięki uczestnikom, którzy spontanicznie 

postanowili oświetlić scenę latarkami  
i telefonami komórkowymi.

Ten bardzo miły gest dodał otuchy młodym 
tancerzom, którzy po raz pierwszy zmierzyli 
się z tak trudnymi warunkami. Dzięki temu 
mogli dokończyć koncert.

Koncert zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Char-
stek" we współpracy z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobczycach. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

mgokis

Wyjątkowy koncert ZPiT Dobczyce


