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Poradnia Chirurgiczna wraca do Dobczyc 

Po siedmiu latach do Dobczyc powraca Poradnia 
Chirurgiczna, która świadczy usługi finanso-

wane z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Poradnia rozpoczęła działalność z początkiem 

maja w Specjalmedzie i gwarantuje opiekę nie tylko 
mieszkańcom gminy Dobczyce, ale także gmin 
Raciechowice i Wiśniowa. 

Wiadomość tę przekazali z końcem kwietnia, 
podczas specjalnej konferencji, burmistrz Tomasz 
Suś, przedstawiciele Zarządu Specjalmed – pre-
zes Rafał Szymoniak i wiceprezes Paweł Bubula 
oraz pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki 
Zofia Kozielska. Podczas spotkania opowiedzieli  
o wspólnie podjętych działaniach, które umożliwiły 
realizację tego projektu.

Powstanie poradni to wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, którzy do tej pory mogli 
korzystać z poradni działającej w ramach NFZ, 
znajdującej się w myślenickim szpitalu. 

Jak wykazała szczegółowa analiza, Porad-
nię Chirurgiczną oraz Urazowo-Ortopedyczną  
w myślenickim szpitalu odwiedziło w 2018 r. w sumie 
5637 pacjentów z gmin: Dobczyce, Raciechowice, 
Wiśniowa. Był to jeden z argumentów, który wpły-
nął na decyzję Dyrektor Małopolskiego oddziału 
NFZ w Krakowie, która przychyliła się do prośby 
burmistrza Tomasza Susia o otwarcie dodatkowej 
Poradni Chirurgicznej. 

- Dziś mam pełną satysfakcję, że coś co wydawało 
się nieosiągalne, udało się zrealizować – wspomniał 
burmistrz – Chciałbym podziękować małopolskiemu 
oddziałowi NFZ w Krakowie na czele z dyrektor 
Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską oraz dyrektorowi 
szpitala w Myślenicach – Adamowi Styczniowi, za 
zrozumienie i wsparcie.

Do postępowania na otwarcie Poradni, po 
spełnieniu szeregu wymagań, zgłosiło się m.in. 
przedsiębiorstwo Specjalmed. Tam znajduje się 
specjalistyczny gabinet wyposażony w niezbędne 
narzędzia oraz aparat RTG, który będzie świadczył 
usługi w ramach kontraktu z NFZ.

– Sprostanie wymogom ministerialnym i NFZ nie 
było łatwe – mówił prezes Rafał Szymoniak. – Praca 
nad przywróceniem Poradni była długa i skom-
plikowana. Chylę czoło przed panem burmistrzem 
i jego zespołem, za pełne zaangażowanie i deter-
minację. To dzisiejsze wspólne spotkanie pokazuje, 
że współpraca między samorządem, a sektorem 
prywatnym świadczącym usługi społeczne jest 
możliwa i może służyć dobru mieszkańców – dodał.

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dorosłych  
i dzieci mieścić się w przychodni Specjalmed przy 
ul. Zarabie 35. W Poradni przyjmują lekarze-spe-
cjaliści chirurgii ogólnej – lek. med. Piotr Bubula 
oraz lek. med. Łukasz Nawarski.
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3,5 mln zł na budowę szkoły w Dziekanowicach

3,5 mln zł na dokończenie budowy szkoły  
w Dziekanowicach przekazał wojewoda małopol-

ski Piotr Ćwik na ręce burmistrza Tomasza Susia. 
Są to pieniądze przekazane decyzją premiera 

Mateusza Morawieckiego, po aplikacji złożonej przez 
Gminę Dobczyce o wsparcie finansowe ze środków 
rządowych zadania, jakim jest budowa szkoły.

Burmistrz Tomasz Suś podkreślił gotowość 
kontynuacji tej inwestycji, nie ukrywał jednak, że 
dla Gminy Dobczyce będzie to trudne wyzwanie.
- Do tej pory inwestycja kosztowała 5 milionów 
złotych, a szacowany koszt kolejnego etapu, zmie-
rzającego do wykończenia budynku, to wartość 
kilkunastu milionów złotych, nie wliczając wypo-
sażenia i budowy sali gimnastycznej - powiedział 
burmistrz. – Mogę wstępnie i szacunkowo ocenić, 
że szkoła z salą gimnastyczną to koszt sporo 
powyżej 20 mln zł. 

Jak podkreślił burmistrz, tuż po objęciu funk-
cji włodarza gminy podjął starania o pozyskanie 
środków zewnętrznych. To było niezwykle ważne, 
gdyż do tej pory pozyskano kwotę 1,5 mln złotych. 

- Trochę zdziwiony byłem, że w budżecie na konty-
nuację budowy szkoły w Dziekanowicach zastałem 
tylko 100 tys. zł. Skoro rozpoczęto budowę, skoro 
była wola, to dlaczego nie zabezpieczono środków 
choćby w wysokości wartości sprzedaży szkoły przy 
ul. Górskiej? Chcę to powiedzieć dla świadomości 
zainteresowanych mieszkańców – dodaje burmistrz. 

Zaznacza, że jeśli chodzi o sam projekt budynku, 
nie miał na niego wpływu, gdyż zastał z obecną 
Radą Miejską stan surowy, zamknięty. 

Mimo wszystko pojawia się szereg pytań, czy 
to właściwy wybór projektu, jeśli chodzi o wartość 
kosztorysową zadania. 

- Analizując koszty budowy nasuwa się pytanie, co 
z innymi inwestycjami w naszej gminie – mówi 
burmistrz Tomasz Suś. – W zastałej sytuacji musimy 
realizować kolejny etap, gdyż boję się zniszczeń 
i wzrastających kosztów. Widzę także, w jakich 
warunkach uczą się uczniowie. Chciałbym, aby 

w przyszłym roku te warunki zdecydowanie się 
poprawiły, zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. 
Ostatni przetarg został unieważniony ze względu 
na wysokie koszty realizacji budowy. Liczę, że 
następny przetarg będzie opiewał na niższą kwo-
tę. Warto podkreślić akceptację Rady Miejskiej  
w zakresie zabezpieczenia środków w budżecie już 
w tym roku – dodał burmistrz.

O tym, że warunki w obecnej szkole są bardzo 
trudne, mówił także jej dyrektor Bogdan Czarnik 
podczas uroczystości przekazania funduszy. 

- Te pieniądze, 3,5 mln dofinansowania, to wymier-
ne wsparcie. Front robót rozpoczęty – podkreślał 
wojewoda Piotr Ćwik. – Już wiele zostało zrobione, 
choć zakres inwestycji jest ogromny. Przekazana 
przez premiera Mateusza Morawieckiego promesa 
to swoiste koło ratunkowe służące poprawie warun-
ków nauczania. Bardzo się cieszę, że udało się panu 
burmistrzowi skutecznie aplikować o wsparcie 
finansowe tego zadania ze środków rządowych. 

Dzięki przekazanym środkom powstanie szkoła 
na miarę XXI wieku.

- Przykładamy ogromną wagę do zadań ważnych 
dla społeczności lokalnych, a szkoła w Dzieka-
nowicach niewątpliwie do takich należy. Życzę, 
aby uczniowie mogli tu uczyć się jak najszybciej! 

– podsumował wojewoda.
W czasie uroczystego przekazania promesy bur-

mistrz Tomasz Suś podziękował przede wszystkim 
premierowi Morawieckiemu, wojewodzie Piotrowi 
Ćwikowi oraz wszystkim, którzy wspierali jego  
i Gminę w drodze do pozyskania promesy. Podzię-
kował za przygotowanie wniosku, za działania  
i zaangażowanie w prace nad projektem pracow-
nikom dobczyckiego Urzędu Gminy.

W ważnej dla społeczności lokalnej chwili 
uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, samorządu Gminy i Miasta Dobczyce, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Dziekanowicach 
oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach.

BP
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Stulecie dobczyckiej Orkiestry Dętej
Setna rocznica istnienia Orkiestry 

Dętej i święto strażaków były 
okazją do spotkania, wspominania 
i udziału w wyjątkowym koncercie. 
Nie zabrakło gratulacji, odznaczeń 
oraz wspaniałego jubileuszowego 
tortu.
Z życzeniami dla druhów

Trudna i niebezpieczna, szla-
chetna misja strażaka darzona jest 
ogromnym szacunkiem i uznaniem 
społecznym. Strażak jest symbolem 
poświęcenia i odwagi, kimś na 
kogo możemy zawsze liczyć i na 
kim nigdy się nie zawiedziemy, kto 
niesie pomoc często z narażeniem 
swojego zdrowia i życia.

Tegoroczny Gminny Dzień Stra-
żaka obchodzony w Dobczycach 
miał bardzo uroczysty charakter 
i był połączony z obchodami Jubi-
leuszu 100-lecia Orkiestry Dętej 

„Dobczyce”. 
Obecni na uroczystościach 

przedstawiciele władz rządowych, 
samorządowych, gminnych, stra-
żackich oraz kościelnych skła-
dali strażakom podziękowania,  
a w stronę „Jubilatki” kierowali 
wiele ciepłych słów i gratulacji.

- Cieszę się, że możemy wspólnie 

świętować w tak znamienitym 
gronie – mówił podczas powita-
nia burmistrz Tomasz Suś, który 
zapewnił, że będzie wspierał dru-
hów ochotniczych straży jak jego 
poprzednicy. – W niedługim czasie 
przygotujemy program dla młodych 
strażaków i przeznaczymy pulę 
środków na wsparcie najmłodszych, 
bo oni tego potrzebują. Potrzebują 
integracji, jedności, ale przede 
wszystkim wsparcia, dofinanso-
wania wycieczek, wyjazdów na 
zawody, a także zajęć.
Zasłużeni dla kultury

Ważnym momentem uroczy-
stości było wręczenie odznaczeń 

państwowych. Odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
został odznaczony kapelmistrz 
Orkiestry Dętej „Dobczyce” Józef 
Maniecki. Wręczyli ją wojewo-
da małopolski Zbigniew Starzec  
i burmistrz Tomasz Suś. 

Józef Maniecki, jako uczeń IV 
klasy technikum Zespołu Szkół  
w Dobczycach, w 1993 roku rozpoczął 
swoją przygodę z Orkiestrą. Od tego 
czasu, z krótką przerwą, do chwili 
obecnej dyryguje Orkiestrą Dętą. Jest 
jej prawdziwym dobrym duchem: 

śpiewa, animuje, komponuje.
Orkiestra Dęta „Dobczyce” otrzy-

mała równie wysokie wyróżnienie 
- medal „Polonia Minor”, który został 
przyznany przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego w podziękowaniu 
za budowanie potencjału kulturo-
wego swojej małej ojczyzny oraz 
za pracę na rzecz Małopolski i jej 
mieszkańców. Wręczył go prezesowi 
Orkiestry Dętej „Dobczyce”, Leszkowi 
Kośmidrowi wnioskodawca nagrody 

–Stanisław Bisztyga radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego.
Wyjątkowy koncert

Po oficjalnych uroczystościach 
jubilatka zaprosiła mieszkańców 

na wyjątkowy koncert, w którym 
wybrzmiały największe światowe 
przeboje. Koncert galowy był także 
okazją do wspomnień, na które czę-
sto składały się anegdoty związane 
z historią Orkiestry. Był to wieczór 
sentymentalny, pełen ciepła, historii 
z życia Orkiestry. 

Dorobek Orkiestry jest niezwy-
kle bogaty. W programie wieczoru 
nie zabrakło utworów Zbigniewa 
Wodeckiego, który gościnnie wziął 
udział w nagraniu pierwszej płyty 
Orkiestry, a także zaprosił muzy-

ków do występu w ramach 
kolędowania z Polsatem. 
Rozbrzmiały m.in. „Chałupy”, 
czy „Pszczółka Maja”. 

Były również wiązanki 
góralskie, „Czerwone Kora-
le” Brathanków, muzyka 
filmowa m.in. „Król Lew”, 
a także „One moment in 
time”, „We are the cham-
pions”. Orkiestra podkreśliła 
tymi utworami niezwykły 
kunszt muzyczny, ponad-
czasowość i niepowtarzalne 
brzmienie. Wokalistami 
tego wieczoru byli: Moni-
ka Maniecka, Małgorzata 
Szklarz, Piotr Skóra oraz 

sam kapelmistrz Józef Maniecki.
Orkiestra - historia miasta

W takich chwilach, jak jubileusz, 
szczególnie pamięta się o założycie-
lach. Podkreślano tutaj wyjątkową 
troskę o kulturę, jaką wykazywał się 
burmistrz Franciszek Drozdowicz, 
który nie tylko założył orkiestrę, 
ale także chętnie w niej grał. Do 
dziś pamięć o burmistrzu Drozdo-
wiczu pielęgnowana jest nie tylko  
w orkiestrze, ale także w jego rodzinie. 
List z gratulacjami napisała z okazji 
jubileuszu córka burmistrza – Łucja 
Drozdowicz-Janiec, która nie mogła 
uczestniczyć w tym, jak napisała, 
wielkim święcie Miasta Dobczyce. 
Podkreślała swoją wdzięczność dla 
organizatorów, za pamięć o ojcu, 
pamięć o założycielach Orkiestry. 

Wieczór był okazją do docenie-
nia obecnych członków Orkiestry, 
ale również tych byłych, którzy tę 
przygodę już zakończyli. Wśród 
docenionych tego wieczoru znalazł 
się Adam Czyżowski - kapelmistrz 
Orkiestry w latach 90-tych XX wieku.

Kapelmistrz Józef Maniecki 
jeszcze tego wieczoru zapowiedział 
jesienny koncert „Sto na 100” (sto 
osób na 100-lecie Orkiestry Dętej 

„Dobczyce”). Jest on planowany 
na wrzesień tego roku i życzeniem 
kapelmistrza jest, by zagrali w 
nim wszyscy, którzy związani byli 
z Orkiestra.
Historia spisana w Kronikach

Szczegóły związane z istnie-
niem Orkiestry, na które często 
powoływano się ze sceny, to nie 
tylko wspomnienia osobiste, ale 
także te, które utrwalone zostały  
w „Kronikach”. Przez wiele lat 
prowadził ją nieżyjący dzisiaj Jan 
Kloczkowski. Wiele faktów, zdjęć, 
wpisów, wycinków, które tam 
odnajdziemy, to wynik społecznej 
i mrówczej pracy osób z orkiestry. 
Być może mieszkańcy mają jakieś 
wspomnienia, informacje, zdjęcia 
związane z orkiestrą, które pomogą 
wzbogacić lub uzupełnić wiedzę 
na temat tej wspaniałej stulatki. 
Prosimy o kontakt w tej sprawie  
z Biurem MGOKiS – ul. Szkolna 43, 
tel. 12/271 67 57; 533 990 660; adres 
e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

MaG, AnKa
Fot. Paweł Stożek
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Atrakcyjny 3 Maja w Dobczycach

Dobczyce uroczyście uczci-
ły Święto Narodowe 3 Maja 

będące w tym roku 228. rocznicą 
uchwalenia pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie Konstytucji. 

Na dobczyckim Rynku tłumnie 

zgromadzili się lokalni włodarze, 
samorządowcy, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele licznych instytucji 
oraz mieszkańcy.

Przybyłych powitał burmistrz 
Tomasz Suś, jednocześnie ciesząc się, 
że pomimo niesprzyjającej pogody, 
tak licznie postanowili uczestniczyć 
w tym ważnym wydarzeniu. Przy 
wtórze Orkiestry Dętej „Dobczy-
ce” pod kierunkiem kapelmistrza 

Józefa Manieckiego, na symbolicz-
nym Grobie Nieznanego Żołnierza 
złożono pamiątkowe kwiaty. Wraz  
z zakończeniem obchodów patrio-
tycznych, barwny orszak przeszedł 
na Stare Miasto, gdzie w zabytkowym 
kościele św. Jana Chrzciciela odbyła 
się uroczysta msza św.

W tym roku wydarzenia zwią-
zane z otwarciem sezonu skupiły 
się wokół dobczyckiego skansenu, 
który dzięki pracom prowadzonym 
wspólnie przez Gminę Dobczyce 
oraz PTTK, w ramach projektu 
Skansenova, znacznie się zmienił. 

Tegoroczne powitanie nowego 
sezonu turystycznego było pełne 

atrakcji. Na łące pomiędzy kościołem, 
a skansenem powstało średniowiecz-
ne obozowisko, gdzie na ogniu wrzał 
kociołek. Dwór oddawał się grom  
i zabawom, w których chętnie uczest-
niczyli mieszkańcy i turyści, a w tle 

słychać było przyjemne zawodzenie 
liry. Na tle dobczyckiego zamku 
rozegrała się również emocjonująca 
walka rycerska. 

Dziedziniec skansenu i wnę-
trza izb wypełniały stoiska twór-
ców ludowych oraz kół gospodyń 
wiejskich, gdzie zasmakować było 
można regionalnych potraw. Wokół 
budynku karczmy zainstalowana 
została wystawa „Niepodległość 

rodziła się także w Karpatach”,  
a w Sali Pamięci Narodowej na 
zamku, stacjonowała grupa rekon-
struktorów prezentująca żołnierzy 
z okresu II wojny światowej.

Sezon turystyczny na dobre 
rozpoczęty, zapraszamy więc na 
Wzgórze Starego Miasta, zamek 
czynny jest od wtorku do niedzie-
li w godz. od 10. do 18. do końca 
września.

Organizatorem majowych 
uroczystości byli: PTTK oddział 
Dobczyce, MGOKiS Dobczyce oraz 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.

JoTa
Fot. Paweł Stożek

Rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny, który ogłoszony 

został z okazji 25 lat partnerstwa 
miast Dobczyce – Versmold. 

Konkurs skierowany był do 
dzieci z przedszkoli i szkół gmi-

ny Dobczyce i cieszył się dużym 
zainteresowaniem. W niektórych 
placówkach udział dzieci poprze-
dziła prezentacja multimedialna 
poświęcona partnerstwu z Versmold.

Uczestnicy, za pomocą dowolnej 
techniki, mieli za zadanie przed-
stawić swoje wyobrażenia, sko-
jarzenia, wspomnienia związane  
z partnerstwem miast. Do konkursu 
wpłynęło ponad 140 prac.  Ich oceny 
i wyboru zwycięzców dokonało jury 
w składzie którego zasiadały: Pau-
lina Steliga-Gryglaszewska, Cecylia 
Frajtag, Małgorzata Jakubowska, 
Małgorzata Molendys, Józefa Żuła-
wińska-Czyż.

Panie podkreślały, że tematyka  
i sposób wykonania prac zgłoszonych 
w ramach konkursu były zgodne  
z zasadami określonymi w regulami-
nie. Poza tym prace były na bardzo 
wysokim poziomie, zachwycały 
kolorystyką, różnorodnością technik 
i pomysłowością. 

Po długich obradach, w wyni-
ku wnikliwej oceny nadesłanych 
prac, jury postanowiło nagrodzić 
prace następujących uczestników 
konkursu:

Kategoria I (przedszkole młod-
si): I - Oliwia Slósarczyk (PS Nr 3 
Dobczyce); II - Wiktor Jaśkiewicz; 
III - Kalina Labranche (obie z PS Nr 
1 Dobczyce). Wyróżnienie: Nikodem 
Półtorak, Julka Szczygieł (oboje  

„Moje skojarzenia z Versmold”
z PS Nr 1 Dobczyce), praca grupo-
wa Przedszkole Dziekanowice Gr. 

„Kaczuszki”
Kategoria II (przedszkole star-

si, kl. I): I - Lilla Słonka (PS Nr 3 
Dobczyce); II - Ksawery Liszka 

(SP Dziekanowice); III - Dominika 
Lampa (oboje SP Dziekanowice). 
Wyróżnienia: Wojciech Kupiec, 
Karol Kaczmarczyk, Karolina Cygan 
(wszyscy SP Dziekanowice).

Kategoria III (kl II-IV): I - Zuzan-
na Jania; II - Piotr Chlebda; III - Filip 
Ślęczka (wszyscy SP Dziekanowice). 
Wyróżnienia: Weronika Kaja (SP 
Brzączowice), Kamila Głuś (SP 
Dziekanowice).

Kategoria IV (kl. V-VII):  
I - Mariola Kasprzycka (SP Brzą-
czowice); II - Laura Kalisz (SP 
Kornatka); III - Angela Izzo (SP 
Brzączowice). Wyróżnienie: Anna 
Grzybek (SP Nr 1 w Dobczycach).

Wybrane prace zostaną zapre-
zentowane na wystawie „Moje sko-
jarzenia z Versmold” w foyer RCOS 
w Dobczycach w czasie uroczystości 
obchodów 25-lecia współpracy 
Dobczyce – Versmold. Wystawę 
będzie można oglądać do 2 czerwca.

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do odwiedzenia foyer w 
RCOS w Dobczycach i zapoznania 
się z twórczością dzieci.

Organizatorami konkursu byli: 
Dobczyckie Stowarzyszenie Part-
nerstwa Miast, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Dobczycach oraz 
MGOKIS Dobczyce.

Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia

W związku z trwającą realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie 
otoczenia zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap II” na 

terenie byłego OSiR, obejmującego rozbudowę infrastruktury rekre-
acyjnej – korty wraz z zagospodarowaniem terenu parku, Urząd Gminy 
w Dobczycach, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, 
przypomina, że obowiązuje zakaz wstępu na teren budowy.

Na czas trwania prac nie wolno korzystać z montowanych urządzeń 
oraz przebywać na terenie powstającego parku. 

Po zakończeniu budowy oraz dokonaniu zgłoszenia tego faktu  
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Inwestor poinfor-
muje mieszkańców o zakończonych pracach.
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Nasza Ziemia – Nasza Przyszłość 
to temat konkursu plastyczne-

go, do udziału w którym zaprasza 
Gmina Dobczyce.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów przedszkoli, szkół podsta-
wowych, gimnazjum, szkół ponad-
gimnazjalnych oraz podopiecznych 
WTZ znajdujących się na terenie 

Gminy Dobczyce.
Przedmiotem konkursu jest 

wykonanie pracy plastycznej doty-
czącej ochrony środowiska - plakatu 
dowolną techniką w formacie A3.

Celem konkursu jest m.in.: 
rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 
dostrzegania niezwykłych walorów 
otaczającej nas przyrody, edukacja 
ekologiczna, zrozumienie znaczenia 
ochrony środowiska dla zdrowia 
ludzi, roślin, zwierząt, kształtowanie 
świadomości ekologicznej, rozwija-
nie wyobraźni, kreatywności oraz 
zaprezentowanie indywidualnych 
zdolności twórczych. 

Prace należy składać w zaklejonej 
kopercie do 7 czerwca osobiście lub 
pocztą na adres: Urząd Gminy i Mia-
sta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 
Dobczyce z dopiskiem „Konkurs 
plastyczny – Nasza Ziemia – Nasza 
Przyszłość”.

Szczegóły konkursu i regulamin 
dostępne są na stronie internetowej 
www.dobczyce.pl

Konkurs plastyczny realizowany 
jest w ramach projektu „Program 
wymiany nieefektywnych źródeł 
ciepła na kotły ekologiczne na terenie 
Gminy Dobczyce” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 - 2020, Oś 4 Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 
Obniżenie poziomu niskiej emisji 
(paliwa stałe).

BP

 „Nasza Ziemia  
- Nasza Przyszłość”Spotkanie z sołtysami i Radami Sołeckimi

Podsumowanie poprzedniej 
kadencji, podziękowania dla 

ustępujących i gratulacje dla nowo 
wybranych sołtysów – w Dobczy-
cach odbyło się spotkanie sołtysów 
i członków Rad Sołeckich. 

To pierwsze z cyklu corocznych 
spotkań, które przypadać będzie  
w Dniu Sołtysa.

Spotkanie było okazją do pod-
sumowania tegorocznych zebrań 
wiejskich, na których przeprowa-
dzone zostały wybory na sołtysów 
i członków Rad Sołeckich. Nowo 
wybrani reprezentanci przyjęli 
serdeczne gratulacje, a ustępujący 
ze swych funkcji, otrzymali szczere 
podziękowania za pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Burmistrz 
Tomasz Suś zwrócił się do wszyst-
kich zgromadzonych, dziękując im 
za podjęcie się tej niełatwej pracy 
społecznej oraz zainteresowanie  
i zaangażowanie w sprawy gminy.

Wieczór muzycznie urozmaicił 
występ nauczycieli i uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach, 

jak zawsze zachwycając nowymi 
aranżacjami i wspaniałym arty-
stycznym kunsztem. „Półżartem, pół 
serio” o pracy sołtysa opowiedziały 
również przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Dobczycach.

Minione wybory na sołtysów 
przyniosły w tym roku nieco zmian. 
W Brzączowicach nowym sołtysem 

został Adam Panuś, który przejął 
funkcję po wieloletnim sołtysie 
Józefie Korduli. W dwóch miej-
scowościach „stery” na najbliższe 
pięć lat przejęły kobiety. W Dzie-
kanowicach Anna Włodarczyk 
zastąpi Piotra Jaska, w Niezdowie 
Anna Szymska przejmie zaszczytną 
funkcję po wieloletnim sołtysie, 
Romualdzie Cyganie. W Skrzynce 
nowo wybranym sołtysem został 
Kazimierz Irzyk zastępując Marię 
Kanię, w Stojowicach mieszkańcy 
zdecydowali, że będzie ich reprezen-
tować Adrian Kusiak, który przejmie 
funkcję po Stefanie Jarząbku.

W pozostałych miejscowościach 
gminy Dobczyce na stanowiskach 

sołtysów pozostali dotychczasowi 
gospodarze, i tak w Bieńkowicach 
kolejne pięć lat funkcję tę peł-
nić będzie Kazimierz Jędrzejczyk,  
w Brzezowej Marzena Dominik,  
w Kornatce Jolanta Ziemba,  
w Kędzierzynce Bogumiła Sur-
ma, w Nowej Wsi Maria Chorobik,  
w Rudniku Marcin Adamski,  

w Sierakowie Zofia Misior, natomiast 
w Stadnikach Agnieszka Kominiak.

Szczególne podziękowania 
dla ustępujących sołtysów złożyły, 
w imieniu wszystkich kolegów  
i koleżanek, Bogumiła Surma oraz 
Zofia Misior, dziękując za te wszyst-
kie lata współpracy.

To pierwsze spotkanie było 
nie tylko okazją do uhonorowania 
pracy sołtysów i rad sołeckich, ale 
również okazją do poznania się, 
rozmów i przekazania wielu cennych 
informacji o rozwoju Gminy Dob-
czyce. To właśnie dobra współpraca 
społeczników i samorządowców jest 
gwarantem wspaniałych efektów.

Tekst i foto: BP

Muzyczny ThaiFun na dobczyckiej scenie

Wyjątkowy koncert, z ogromną 
energią i radością, odbył się 

na deskach auli widowiskowej 
RCOS. na scenie zaprezentowali się 

młodzi artyści z Polski i Tajlandii. 
Uczniowie grali indywidualnie 

lub w duetach. Publiczność wysłu-
chała kompozycji m.in.: Chopina, 

Schuberta, Liszta, Dworaka, Verdiego.
W koncercie zagrali uczniowie 

Szkoły Muzycznej „NAT STUDIO” 
z Bangkoku w Tajlandii, młodzież 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Krakowie, Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 

W tym wyjątkowym między-
narodowym koncercie nie zabra-
kło akcentu regionalnego, który 
zapewnił zespół Folk Dance „Osa”. 
Zaprezentował oberka i kujawiaka. 
Z przepięknym krakowiakiem, 
specjalnie dla naszych gości z Taj-
landii, wystąpił także Zespół Pieśni 
i Tańca „Dobczyce”, który zatańczył 
krakowiaka.

Organizatorem koncertu była 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Dob-
czycach. 

BP
Fot. ze zbiorów UGiM
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Nowy komendant Komisariatu Policji w Dobczycach

Podinspektor Tomasz Sawski 
objął stanowisko Komendanta 

Komisariatu Policji w Dobczycach. 
Dotychczas pełnił funkcję Naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji  
w Myślenicach.

Rozkaz o powołaniu na stano-
wisko komendanta, w obecności 
władz samorządowych, policjan-
tów i pracowników komisariatu, 
przekazał nowemu komendantowi 
insp. Maciej Kubiak, komendant 
powiatowy policji w Myślenicach. 

Podinsp. Tomasz Sawski (na 
zdjęciu z prawej) jest policjantem 
z ponad 26-letnim stażem służby. 
Swoją karierę rozpoczynał w 1992 
roku w Komendzie Powiatowej 
Policji w Myślenicach. 

Od 1996 roku pracował  
w Wydziale Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie, skąd w 2008 roku 
powrócił do Myślenic, obejmując 
stanowisko Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego. Funkcję tę pełnił 

przez ponad 11 lat. 
Teraz czekają na niego nowe 

wyzwania w dobczyckiej jednostce.
W uroczystości, która odbyła się 

w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
samorządu lokalnego: burmistrz 
Tomasz Suś, wójt Wacław Żarski 
(Raciechowice), wójt Bogumił Paw-
lak (Wiśniowa) oraz pracownicy 
Komisariatu Policji w Dobczycach.

Źródło: Policja Myślenice
Zdjęcia: UGiM Dobczyce

Uroczyste wręczenie Medali za Zasługi dla 
Obronności Kraju

Przeszłość i perspektywy Jezio-
ra Dobczyckiego były tema-

tem konferencji, która odbyła się  
w dobczyckim RCOS w połowie 
maja. 

Organizatorem konferencji 
było Stowarzyszenie Społeczno-

-Kulturalne „PoRabie”. Do udziału  
w dyskusji zaprosiło przedstawi-
cieli wielu instytucji związanych 
z Jeziorem Dobczyckim: MPWiK, 
PGW Wody Polskie, samorządowców, 
w szczególności gmin ościennych 
oraz przedstawicieli Rady Miejskiej, 
policji, straży, przedsiębiorców  
i organizacji pozarządowych.

Tematyka wykładów i prelekcji 
była różnorodna, ale wiązała się 
ściśle z ochroną i wykorzystaniem 
walorów przyrodniczych otoczenia 
Jeziora Dobczyckiego. 

Podczas konferencji omówiono 
wiele ciekawych zagadnień związa-
nych z walorami krajobrazowymi, 
turystycznymi i historią Jeziora 
Dobczyckiego. Wykłady przygoto-
wali: dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, 
dr hab. inż. Tomasz Bergel z UR  
w Krakowie, dr Tadeusz Bochnia  
z MPWiK S.A., Michał Baran, sekre-
tarz urzędu gminy w Sieprawiu. 

W czasie panelu dyskusyjnego 
poruszone zostały kwestie istotne 
z punktu mieszkańców gminy 
Dobczyce, m.in. ewentualnego 
udostępnienia dla rekreacji Jeziora 
Dobczyckiego. W perspektywie roz-
woju rekreacji eksperci podkreślali 
konieczność pogodzenia ważnych 
funkcji, jakie pełni obecnie jezioro 

- rezerwuaru wody pitnej i bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej jakości wody. 

Była także mowa na temat uru-
chomienia stałych, biletowanych 
rejsów po Jeziorze Dobczyckim. 
Jak podkreślał dr Tadeusz Bochnia, 
rejsy edukacyjne są realizowane 
już od dawna, ale nieregularnie. Ze 
względów proceduralnych urucho-
mienie stałych, biletowanych rejsów, 
jak mówił, nie jest możliwe.

- MPWiK nie może pobierać opłat 

Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień ppłk Zbigniew Pustułka 

wręczył Srebrne Medale za Zasługi 
dla Obronności Kraju mieszkańcom 
gminy Dobczyce.

Jest to odznaczenie przyznawane 
przez Ministra Obrony Narodowej, 
które w sposób szczególny honoruje 
rodziców, którzy wychowali troje 
lub więcej dzieci na wzorowych 
żołnierzy. 

Z gminy Dobczyce medale otrzy-
mało 17 osób. Rodzice, jak mówił 
komendant, włożyli dużo trudu  
w to, by wychować swoje dzieci na 
patriotów i tym samym przyczynili 

Jezioro Dobczyckie - przeszłość i perspektywy

za bilety - podkreślał dr Bochnia.
 Dr hab. Tomasz Bergel mówił 

o konieczności zmiany mentalności 
i spojrzenia na Jezioro Dobczyckie 
również w innym świetle, m.in.  
w zakresie dostępności do wody 
pitnej. 

W czasie panelu zaprezentowało 
się także Stowarzyszenie „Drogi-
nia dla pokoleń”. Jego członkowie 
przygotowali makietę miejscowości, 
która pokazuje teren zalany wodami 
Jeziora Dobczyckiego. Przez kilka dni 
po zakończeniu konferencji można 
było tę makietę oglądać we foyer 
RCOS, co było o tyle cenne, że w tym 
miejscu bardzo często gromadzą się 
dzieci i młodzież: w czasie przerw 
czy na zajęciach pozalekcyjnych. Dla 
nich to historia nieznana, a przecież 
warta przypominania.

PoRabie to nowe stowarzyszenie, 
które powstało w 2019 roku z inicjaty-
wy kilkunastu osób zainteresowanych 
podjęciem działań na rzecz promocji 
otoczenia Jeziora Dobczyckiego. 
Celem Stowarzyszenia jest podjęcie 
dialogu w zakresie współpracy róż-
nych instytucji tj. samorządowych, 
społecznych, naukowych. W kręgu 
zainteresowania Stowarzyszenia 
pozostają tematy kształtowania 
nowego podejścia do przyrody oraz 
dorobku historycznego. 

W czasie konferencji swoje 
miejsce znalazła także część arty-
styczna, którą przygotowali nauczy-
ciele i uczniowie Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach. Magdalena 
Sokołowska-Gawrońska odczytała 
również ciekawe fragmenty z historii 
Jeziora Dobczyckiego.

Honorowy Patronat nad wyda-
rzeniem objęli: Burmistrz Gminy  
i Miasta Dobczyce, Burmistrz Miasta 
i Gminy Myślenice, Prezes Zarzą-
du MPWiK Kraków, Wójt Gminy 
Siepraw oraz Starosta Powiatu 
Myślenickiego.

Projekt realizowany był przy 
wsparciu Gminy Dobczyce dzięki 
dofinansowaniu w ramach otwartego 
konkursu ofert w dziedzinie kultury. 

Tekst i foto: BP

się do wzmocnienia obronności 
naszego kraju.

Medale, legitymacje oraz listy 
gratulacyjne wręczał Komendant 
ppłk Zbigniew Pustułka, burmistrz 

Tomasz Suś oraz wiceburmistrz 
Edyta Podmokły. 

Burmistrz podziękował Komen-
dantowi za przyjazd do Dobczyc  
i podkreślił znaczenie wprowadzo-
nej przez WKU zmiany, wręczania 
odznaczeń w gminach, a nie jak 
do tej pory w powiecie. Jest to 
spore udogodnienie dla samych 
mieszkańców.

Tekst i foto: BP
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Wizyta w Versmold - życzenia na trzystulecie

Uroczystości w ramach Jubile-
uszu 300-lecia nadania praw 

miejskich Versmold były okazją do 
spotkań i rozmów z przedstawi-

cielami i mieszkańcami naszego 
partnerskiego miasta. 

Była to również pierwsza oficjalna 
wizyta burmistrza Tomasza Susia 

oraz wiceburmistrz Edyty Podmo-
kły w Versmold. Mimo napiętego 
programu była okazja do spaceru 
po mieście, gdzie na każdym kroku 

dostrzec można polski akcent, 
jak m.in. Dobczyce Platz czy 
pamiątki zgromadzone przez 
lata współpracy. 

Wizyta była też okazją do 
rozmów z członkami Stowarzy-
szenia Przyjaciół Partnerstwa 
Miast Dobczyce-Versmold na 
temat zbliżającego się Jubi-
leuszu 25-lecia Partnerstwa. 

Przy okazji wizyty nasza 
delegacja przekazała burmi-
strzowi Versmold upominek, 
który wyraźnie nawiązuje 
do współpracy. To statuetka 
autorstwa Iwony OPłoskonku 
przedstawiająca centrum 
Versmold. 

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do gospodarza, 
burmistrza Versmold - Micha-
ela Meyera Hermanna za 
gościnność oraz wszystkim 

zaangażowanym za serdeczne przy-
jęcie i mile spędzony czas.

BP
fot. ze zbiorów UGiM

Młodzieżówki z gminy Dobczyce sprawdziły się 
w zawodach

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza przy OSP w Sieprawiu 

stanęła na najwyższym stopniu 
podium w zawodach sportowo-

-pożarniczych, jakie odbyły się  
w ostatnią sobotę kwietnia. 

Na stracie zawodów stanęli mło-
dzi reprezentanci OSP Nowa Wieś, 
OSP Sieraków, OSP Brzączowice  
i OSP Kędzierzynka. W pierwszej 
kolejności zawodnicy mieli do 
pokonania tor ćwiczeń bojowych, 
następnie wystartowali w sztafecie 
z elementami sprawnościowymi.

Najlepsza okazała się debiu-
tująca w Zawodach drużyna OSP 
Sieraków, kolejne miejsca zajęły 
drużyny z Brzączowic, Nowej Wsi 
i Kędzierzynki. Wszystkie mło-
dzieżówki wykazały się niezwykłą 
sprawnością i umiejętnością pracy 
w zespole. 

Młodzi adepci pożarnictwa 

przyjęli gratulacje i ciepłe słowa od 
burmistrza Tomasza Susia, który 
zapowiedział, że Gmina Dobczyce 
uruchomi program wspierający Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze. Jak 
wspomniał burmistrz, szczególnie 

kibicuje reprezentantom młodego 
pokolenia, ponieważ to oni stanowią 
o przyszłości Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a mając takich nauczycieli, 
jak starsi druhowie, będą cennymi 
członkami jednostek.

Gminne Zawody były też okazją 
do wyłonienia reprezentantów naszej 
gminy do startu w Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 
które odbędą się 2 czerwca. Tego 
dnia trzymać będziemy kciuki 
nie tylko za zwycięską drużynę  
z Sierakowa, ale także za zdobywcę  
2. miejsca – OSP Brzączowice.

BP
fot. UGiM Dobczyce

Internet stał się popularnym 
medium. Wiele osób na co dzień 

korzysta ze smartfonów. Coraz 
większą popularność zdobywają 
również e-usługi, które udostęp-
niane są na stronie obywatel.gov.pl

Każda z usług opisana jest  
w prosty i przystępny sposób ze 
wskazaniem, co można załatwić bez 
wychodzenia z domu. Na portalu 
znajduje się już kilkaset najpopu-
larniejszych usług świadczonych 
przez administrację publiczną. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że sprawy te kierowane mogą być 
również do Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce. Wśród najbardziej popu-
larnych e-usług, które na wniosek 
klientów są realizowane w Urzędzie, 
wymienić należy: e-faktury za wodę 
i ścieki, wnioski o wydanie dowodu 
osobistego i odpisu aktów stanu 
cywilnego, sprawy podatkowe, wnio-
ski i podania w różnych sprawach.

Zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania administracyjnego 
wszystkie dokumenty mogą być wno-
szone przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą urzędu znajdującą się 
pod adresem epuap.gov.pl 

Aby skorzystać z tej możliwości, 
należy wniosek lub pismo wypełnić 
i złożyć za pośrednictwem skrzyn-
ki ePUAP przez formularz pisma 
ogólnego do podmiotu publicznego. 
Można wykorzystać również goto-
we e-usługi dostępne na stronie 
obywatel.gov.pl

Wniosek składany w formie 
elektronicznej musi być: opatrzo-
ny zaawansowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, zawierać dane w ustalonym 
formacie, zawartym we wzorze 
podania określonym w odręb-
nych przepisach, jeżeli te przepisy 
nakazują wnoszenie podań według 
określonego wzoru, zawierać adres 
elektroniczny wnoszącego podanie 

– czyli adres skrytki na ePUAP.
Do złożenia podania przez 

Internet potrzebne będzie: konto na 
ePUAP, które zakłada się bezpłatnie 
na stronie epuap.gov.pl, potwierdzony 
profil zaufany(eGo) na platformie 
ePUAP lub e-dowód, który jest 
nową wersją dowodu osobistego 
z wbudowanym zaawansowanym 
podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje doty-
czące zakładania konta na ePUAP 
oraz nowych dowodów osobistych 
uzyskać można na stronie obywatel.
gov.pl

Profil zaufany niezbędny jest 
również do podatkowych rozliczeń 
rocznych. Na stronie www.podatki.
gov.pl można zaakceptować swój PIT. 
Do zatwierdzenia PIT-u wystarczą 
dane uwierzytelniające (m.in. PESEL, 
kwotę przychodu za rok poprzedni). 
Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do 
zapłaty wynosi „0” (zero) – zalo-
gować się można wyłącznie przy 
użyciu profilu zaufanego.

E-usługi stają się nieodłącznym 
elementem naszego życia, dzięki 
którym nie musimy zwracać uwagi 
na godziny pracy urzędów, do któ-
rych chcemy złożyć pisma i wnioski.

Małgorzata Góralik-Piętka

Załatwiaj sprawy w Urzędzie 
bez wychodzenia z domu

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 
informuje klientów-odbiorców 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
że od 1 lipca wprowadza dla opłat 
za wodę i ścieki system płatności 
masowych. 

W związku z tym każdy klient 
otrzyma indywidualny i niepowta-
rzalny numer rachunku bankowego, 
na który będzie dokonywał wpłat 
swoich należności. 

Prosimy o zwrócenie szczegól-
nej uwagi na otrzymywane faktury  
i zamieszczone w nich informacje 
oraz (w przypadku wykonywania 
przelewów internetowych lub zle-
ceń stałych) aktualizację numeru 
rachunku odbiorcy.

Przypominamy Państwu również 
o obowiązku aktualizacji umów  
o zaopatrzenie w wodę/odprowa-
dzanie ścieków w przypadku zmiany 
odbiorcy wyżej wymienionych 
mediów. 

W celu podpisania umowy pro-
simy o zgłaszanie się do tutejszego 

urzędu (Dobczyce, Rynek 26, pokój 
201). 

Do podpisania umowy wyma-
gane są: dokument tożsamości ze 
zdjęciem i poświadczenie posiada-
nia prawa do nieruchomości (np. 
wyciąg z ksiąg wieczystych, akt 
notarialny, potwierdzenie nabycia 
spadku). Prosimy o potraktowanie 
tej sprawy, jako pilnej.

Wszelkie pytania lub wątpliwości 
na temat nowego systemu płatności 
za wodę i ścieki można kierować 
pod numery telefonów: 12/372 17 
64 i 12/372 17 08, a także osobiście 
w pok. 201

Jednocześnie informujemy, iż od 
1 stycznia 2020 roku urząd planuje 
wprowadzenie płatności masowych 
również dla innych rodzajów opłat 
dokonywanych na rzecz Gminy 
Dobczyce. 

O zmianach i ich zakresie 
będziemy Państwa informować  
z odpowiednim wyprzedzeniem.

UGiM

Zmiana w systemie płatności 
za wodę i ścieki
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To był odjazdowy Wypas

Pieśni żołnierskie, patriotycz-
ne, dodające odwagi i otuchy, 

niosące radość. P raz trzynasty 
w Nowej Wsi odbył się Konkurs 
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, 
w którym uczestniczyli uczniowie 
szkół i przedszkoli z gminy Dobczyce.

Do konkursu zgłoszono solistów 
i zespoły, w sumie 300 uczestni-
ków. Konkurs tradycyjnie odbył się  
w gościnnych progach remizy OSP 
w Nowej Wsi. Pomocy przy obsłudze 
technicznej imprezy udzielili ucznio-
wie Zespołu Szkół w Dobczycach.

Występujących oceniało jury  
w składzie: Edyta Podmokły, wice-
burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, 
Monika Gubała, dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach; 
Małgorzata Rozwadowska, Halina 
Lisowska, Józefa Baran, przyznało 
miejsca i nagrody w poszczególnych 
kategoriach.

Wśród solistów z przedszkoli 
pierwsze miejsce zajął Wojciech 
Mistarz z Kornatki; drugie – Natalia 
Brzezińska z PS1 w Dobczycach; 
trzecie – Tereska Piwowarczyk  
z PS3 z Dobczyc.

W kat. zespołów przedszkolnych 
pierwsze miejsce powędrowało do 
Czerwono-Białych Nutek z Nowej 
Wsi, drugie – do Zajączków z PS3 
z Dobczyc, trzecie – do Jedyneczek 
z PS1 z Dobczyc. 

Wśród solistów z klas I-III SP 
pierwsze miejsce wyśpiewał Jan 

Rozwadowski z Nowej Wsi, drugie 
– Emilia Nowak z Dziekanowic, trze-
cie – Zosia Policht z SP2 z Dobczyc.

Wśród zespołów w tej kategorii 
pierwsze miejsce zajęły Czerwone 
Maki z SP2 z Dobczyc, drugie – zespół 
wokalny ze Stadnik, trzecie – zespół 

wokalny z Dziekanowic.
Wśród solistów klas IV-VI SP 

pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Ślusarczyk z Brzączowic, drugie  

– Wiktora Kaletka z SP2 z Dobczyc, 
trzecie – Emilia Kuc z Dziekanowic.

Wśród zespołów klas IV-VI 
SP pierwsze miejsce wyśpiewały 
Dziewczyny z VI B z SP1 z Dobczyc, 
drugie – zespół z klasy V a z SP2  
z Dobczyc, trzecie – zespół Sekunda 
z Nowej Wsi.

W kategorii klas VII-VIII  
i gimnazjum pierwsze miejsce wśród 
solistów wyśpiewał Rafał Żaba  
z SP2-Gimnazjum w Dobczycach, 
drugie – Oliwia Kwiecień z Dzie-
kanowic, trzecie – Joanna Suder 
z Nowej Wsi.

W kategorii zespołów pierwsze 
miejsce jury przyznało zespołowi 
z klasy III c z SP2-Gimnazjum  
w Dobczycach, drugie – zespołowi 
klasy VIIb z SP2 w Dobczycach, trze-
cie – zespołowi Leśni z Nowej Wsi.

Konkurs objęli honorowym 
patronatem: starosta Józef Tomal 
i burmistrz Tomasz Suś. 

BP
Fot. Anka Stożek

Były odlotowe, odjazdowe  
i piękne! Osiem mega kóz 

przeparadowało w sobotę ulicami 
Dobczyc, rozpoczynając VII Wypas 
w Dobczycach. 

Paradę poprowadziła nieza-
stąpiona Orkiestra Dęta „Dobczy-

ce”, a wspólnie z kozami jechały 
motoryzacyjne perełki i klasyki. 
Barwna parada przyciągnęła wzrok 
niejednego mieszkańca i przechod-
nia, a kozom od początku bacznie 
przyglądało się jury konkursu na 

„Najpiękniejszą Kozę Dobczyckiego 
Wypasu”.

Główne bohaterki „zaparko-
wały” na palcu pod sceną przy 
ul. Podgórskiej, gdzie w tym roku 
zorganizowany został „kozi” piknik. 
Kózki zjechały do Dobczyc na róż-
nych środkach lokomocji, bowiem 
motywem przewodnim imprezy 
były kozy „odjazdowe – wywrotowe”.  
I tak pojawiła się koza na rolkach, 
na hulajnodze, na desce surfin-
gowej, w wozie strażackim; jedna 
przypłynęła statkiem, inna przyle-
ciała odrzutowcem, a jeszcze inna 
przyjechała na wózku inwalidzkim 
zaaranżowanym na królewski tron. 
Wszystkie były niepowtarzalne!

Przybyłych mieszkańców i gości 
wspólnie przywitali burmistrz 

Tomasz Suś oraz wiceburmistrz 
Edyta Podmokły. Burmistrz zwró-
cił uwagę na fakt, że Dobczyce są 
gospodarzem coraz większej ilości 
imprez, a Wypas jest imprezą szcze-
gólną - jednoczącą całą społeczność.

Dobrej zabawie na pikniku nie 

było końca, pyszności serwowały 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadnik, 
Skrzynki oraz Brzączowic, a wokół 
placu rozstawili się wystawcy, twórcy 
ludowi oraz dobczyckie stowarzy-
szenia. Wypasowi towarzyszył zlot 
zabytkowych pojazdów organizo-
wany przez dobczycki TKKF oraz 
Stowarzyszenie Motosport Myślenice. 

Punktem, na który wszyscy cze-
kali, było rozstrzygnięcie konkursu na 

„Najpiękniejszą Kozę Dobczyckiego 
Wypasu”, a decyzję podjęło jury 
w składzie: wiceburmistrz Edyta 
Podmokły, Małgorzata Molendys 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Iwona Urbaniak ze Stowarzysze-
nia Ispina, Maciej Gryglaszewski, 
artysta, plastyk. 

Wśród przedszkoli pierwsze 
miejsce zajęło PS3 z Dobczyc, dru-
gie – OP przy SP w Brzączowicach, 
trzecie – PS1 z Dobczyc. Nagrodę 
otrzymała też koza z OP przy SP w 
Dziekanowicach. 

Wśród szkół pierwsze miejsce 

Patriotyczny konkurs  Nowej Wsi
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To wydarzenie rokrocznie budzi 
olbrzymie emocje – zarówno 

wśród występujących, ich rodzin  
i trenerów, jak i publiczności, która 
ma swoich faworytów. W Dobczy-
cach po raz kolejny wybierano 
największe Talenty Małopolski. 

Zmagania uczestników rozpisano 
na dwa dni. W pierwszym scena 
należała do wokalistów, którzy 
występowali solo, w duetach czy też 
w zespołach. Było wokalnie, ale nie 
zabrakło także utworów muzycznych 
w wyjątkowych aranżacjach. 

W drugim dniu scena należała 

do tancerzy – i tutaj także mogliśmy 
podziwiać występy solowe, duety  
i zespoły. 

W kat. muzycznej na scenie 
zaprezentowało się 94. wykonawców 

– w sumie 162. uczestników. Młodych 
artystów oceniało profesjonalne 
jury, w którym zasiedli w tym roku: 
Sebastian Chmiel, Paulina Karp, 
Karolina Leszko, Joanna Ślusarczyk, 
Adrian Kulik. 

Po wysłuchaniu wszystkich 
wykonawców i po wnikliwych ana-
lizach i obradach, jury postanowiło 
przyznać nagrody w poszczególnych 
kategoriach.

W kat. 6-9 lat przyznano dwie 
Nagrody Główne w postaci tytułu 
Talent Małopolski 2019 dla zespołu 
Wokalnego Przednutki ze 
Studia Piosenki DOMINO 
przy MDK w Krakowie  
i dla Katarzyny Majkut  
z Michałowic. 

W kat. 10-15 lat przy-
znano pięć Nagród Głów-
nych, a powędrowały do: 
Anastazji Maćkowskiej 
z Gawłowa, Małgorzaty 
Grochal z SP w Winiarach, 
Elżbiety Walczak z ZSS  
w Targanicach, Julii Drożdż 
z CKiS w Miechowie, Kamili 
Tylek z Fundacji Kopalnia 
Talentów w Myślenicach. 

W kat. 16-21 lat przyzna-
no Grand Prix i tytuł Talent 

Małopolski 2019 dla Julii Jarząbek 
z Nowego Targu. Przyznano także 
sześć Nagród Głównych: Danielowi 
Najborowi z SP4 w Wadowicach, 
Alanowi Michalikowi z Sekcji Wokal-
nej MGOKiS z Dobczyc, Oliwii 
Dudzie, Paulinie Filipiec (obie ze 
Studia Young Stars z Raby Wyżnej), 
Weronice Kozłowskiej z SM i st.  
w Świątnikach Górnych, Justynie 
Klimek z I LO w Wadowicach.

Przyznanie Nagrody Głównej 
jest równoznaczne z zaproszeniem 
do udziału w Koncercie Laureatów 
w „Piwnicy pod Baranami”, który 

odbędzie się 9 czerwca.
W formach tanecznych przed 

jurorami zaprezentowało się 100 
wykonawców – w sumie 802 uczest-
ników. 

Artystycznym występom przy-
glądało się jury w składzie: Grzegorz 
Gargula, Milena Jurczyk, Agniesz-
ka Łuczyńska, Tomasz Słomka, 
Adrian Kulik. Przyznało ono nagrody  
w poszczególnych kategoriach. 

W kat. 6-9 lat trzy Nagrody 
Główne otrzymali: zespół Silver 
formacja Taneczna Kolory z CKiW 
w Proszowicach, zespół FD Kids 
Frygi Drygi w Zabierzowie, Zuzanna 
Kocielska z Edukacji Artystycznej 
Dzieci w Krakowie. 

W kat. 10-15 lat Grand Prix  

zajęła SP1 z Dobczyc, drugie – SP2 
z Dobczyc, trzecie – SP ze Stadnik.

Wśród placówek oświatowych 
nagrodę główną przyznano Warsz-
tatom Terapii Zajęciowej z Dobczyc.

Laureaci w kategorii szkoły  
i przedszkola wyruszą w czerwcu 
na pełną wrażeń wycieczkę do 
Ogrodu Doświadczeń im. Stanisła-
wa Lema w Krakowie, pozostałe 
grupy wywalczyły dla swoich pla-
cówek atrakcyjne sprzęty do gier i 
zabaw. Laureat pierwszego miejsca  
w kategorii placówki oświatowo-

-kulturowe – WTZ, otrzymały 
bon w wysokości 500 zł na zakup 
wyposażenia.

Zaszczytny tytuł Miss Publicz-
ności, który przyznawano na mocy 
uzyskanych przez kozę braw, przy-
znano SP2 z Dobczyc. 

W sobotę wybierano nie tylko 
najpiękniejszą kozę, ale również 
faworytów Zlotu Zabytkowych 
Pojazdów. Jury w składzie: bur-
mistrz Tomasz Suś, prezes IGDR 
Robert Kawecki, członek Zarządu 
IGDR – Elżbieta Kudlik, pre-
zes Stowarzyszenia Motosport 
Myślenice – Stanisław Kaleta 

oraz reprezentant TKKF Dobczy-
ce – Andrzej Staszczyk, wręczyli 

puchary właścicielom najbardziej 
wyjątkowych pojazdów.

Organizatorem VII Wypasu  
w Dobczycach był Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce. Imprezę tę 
wspierali również, za co serdecznie 
dziękujemy, nasi partnerzy: nieza-
wodna załoga MGOKiS w Dobczy-
cach, Orkiestra Dęta „Dobczyce”, 
Telewizja Powiatowa Myślenice iTV 
Region Południe, SEDNO, TAPETA 
oraz portal informacyjny KMY. 
Podziękowania kierujemy również  
w stronę wspaniałych KGW oraz służb 
zabezpieczających trasę: policji i OSP. 
Dziękujemy również organizatorom 
imprez towarzyszących, które tego 
dnia odbywały się w Dobczycach 

– dobczyckiemu oddziałowi TKKF 
oraz Stowarzyszeniu Motosport.

JoTa
Fot. UGiM, Witold Uchman

Prawdziwy wysyp talentów i tytuł Talent Małopolski 2019 
przyznano zespołowi FD3 z Frygi 
Drygi w Zabierzowie.

Przyznano pięć Nagród Głównych 
zespołom: Formacja Fire Girl z KS 
Podwawelski w Krakowie, Omnia 
Crew ze Studia Tańca Dance Omnia 
w Gdowie, Black Formacja Tanecz-
na Kolory z CKiW w Proszowicach, 
Kosmox z OK w Ruczaju, Reakcja 
Taniec Współczesny z Inter Arts 
Agency REaction w Niepołomicach.

W kat. 10-15 lat – soliści i duety 
Grand Prix i tytuł Talent Małopolski 
2019 przyznano Maksymilianowi 
Stępniowi z Frygi Drygi w Zabie-
rzowie.

Dwie Nagrody Główne 
otrzymały: duet Patrycja 
Zachara i Zuzanna Seweryn 
z Centrum Sztuki Tańca  
w Krakowie, Anita Studnicka 
z Krakowska Akademia Tańca 
w Krakowie.

W kat. 16-21 lat Grand 
Prix i Talent Małopolski 2019 
przyznano Weronice Mlecz-
ko z Avocado Fit & Dance  
w Jawiszowicach.

Osiem Nagród Głównych 
przyznano zespołom: Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Krakowa, New Fre-
sh z Dance&Fitness House 
w Bochni, Formacji Tańca 
Współczesnego Krakowskiej 
Akademii Tańca, FD1 i FD2 
z Frygi Drygi w Zabierzo-

wie; duetom: Weronika Mleczko  
i Julia Puch z Avocado Fit & Dance 
w Jawiszowicach, Marta Nabielec  
Małgorzata Cierlik z Fundacji Edu-
kacji Artystycznej Szkoła Baletowa  
w Krakowie oraz Julii Puch z Avo-
cado Fit & Dance w Jawiszowicach

Przyznanie Nagrody Głównej 
jest równoznaczne z zaproszeniem 
do udziału w Koncercie Laureatów 
w Dobczycach 15 czerwca.

Podkreślając wysoki poziom 
występów, jury i organizatorzy dzię-
kują młodym artystom, instruktorom, 
nauczycielom, rodzicom, opieku-
nom i animatorom za prezentacje 
programów konkursowych.

Oprac. (k)
Fot. MGOKiS Dobczyce
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378
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Wojna to zło – każdy to wie
Po raz ósmy w Dobczycach 

rozmawiano o pokoju. Pod-
czas dorocznego Światowego 
Dnia Pokoju, organizowanego  
z inicjatywy Grażyny Trzeciak, dużo 
miejsca poświęcono prawom kobiet.

Organizatorem święta jest od 

początku Zespół Szkół w Dobczycach, 
przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym i Gminą Dobczyce. 
Podsumowanie całorocznych dzia-
łań, jakie związane są z promowa-
niem pokoju, zawsze połączone jest  
z happeningiem.

Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej po raz czwarty
Po raz czwarty dobczycką halę 

sportową opanowały gimna-
styczki z całej Polski. W ostatni 
weekend kwietnia odbył się tutaj 
Otwarty Turniej Wiosny w Gim-
nastyce Artystycznej. 

Hala sportowa RCOS wypełniła 
się kolorami, dynamiczną muzy-

ką, a na macie królowała gibkość  
i gracja. Ponad 300 zawodniczek 
reprezentujących różne kluby z 
całej Polski rywalizowało w kil-
kunastu kategoriach, prezentując 
indywidualne choreografie. Poza 

tradycyjną klasyfikacją, będącą sumą 
ocen dziesięciu sędzin, przyznane 
zostały również tytuły „Miss wiosny” 
dla najbardziej uśmiechniętych 
zawodniczek.

Dwudniowy Turniej, pomimo 
amatorskiego charakteru zawodów, 
nie odstępował od profesjonalnie 

organizowanych imprez. Wyróżniał 
się piękną scenografią, sprawną 
organizacją, a przede wszystkim 
wspaniałą atmosferą, którą zbudowali 
organizatorzy – Sekcja Gimnastyki 
Artystycznej MGOKiS Dobczyce na 

czele z inicjatorką Turnieju – Tatianą 
Krupowicz, MGOKiS Dobczyce oraz 
wielu zaangażowanych rodziców.

Jak wspomniał burmistrz Tomasz 
Suś, ci którzy odwiedzili Dobczyce po 
raz pierwszy, z całą pewnością wyjadą 
z miłymi wspomnieniami. Pogratu-
lował wspaniałego przedsięwzięcia 
i podziękował jego organizatorom, 
bowiem takie wydarzenia budują 
niezwykle pozytywny wizerunek 
naszej gminy.

Turniej z roku na rok przycią-
ga coraz więcej uczestniczek, co 
stanowi najlepszy dowód na to, 
że zawodniczki lubią występować  
w Dobczycach, a wiosenne zmagania 
na stałe wpisały się w kalendarz 
gimnastycznych imprez. 

Podczas tegorocznego Turnieju  
z wizytą zjawiły się również dob-
czyckie maskotki – Miś Tuliś i Rabuś, 
które dostarczyły wszystkim sporej 
dawki uśmiechu. Poza indywidual-
nymi występami można było zoba-
czyć również pokazy gimnastyczne,  
w tym również podopiecznych 
pani Tatiany, dziewcząt z Sekcji 
Gimnastyki Artystycznej MGOKiS 
Dobczyce.

Tekst i foto: BP

W tym roku młodzież przygoto-
wała koncert, którego myślą prze-
wodnią była walka z największym 
złem, jakim jest wojna i wrogość.

Na program artystyczny zło-
żyły się: piosenka napisana przez 
nauczyciela ZS Andrzeja Pudlika, 
specjalnie na tę okazję , prezentacja 
multimedialna przygotowana przez 
Szymona Michalskiego, występ 
artystyczny uczniów Zespołu Szkół. 

Rozstrzygnięty został powiatowy 
konkurs artystyczno-plastyczny, do 
którego nadesłano 78 prac plastycz-
nych oraz 8 prac multimedialnych.

- Pokój jest czymś ważnym, jest 
czymś świętym – mówiła Grażyna 
Trzeciak. – Nasza młodzież musi 
pamiętać o tym, że żyje w pięknych 
czasach pokoju. Ale trzeba im także 
uświadomić, że wojna to zło, które 
ma miejsce w wielu częściach świata.

(k)
Fot. ze zbiorów Szkoły

Biblioteka Pełna Dźwięków

Od lutego 2019 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczy-

cach realizowała projekt muzyczny 
„Biblioteka pełna dźwięków”. 

W zajęciach brały udział dzieci 
w wieku od 0-7 lat wraz z rodzi-
cami/opiekunami. Uczestników 
podzielono na dwie grupy wiekowe. 
Do końca kwietnia w każdej z nich 
odbyło się 5 warsztatów umuzykal-
niających (2 zajęcia według Metody 
E.E. Gordona prowadzone przez 
Marię Broniewską oraz 3 z użyciem 
instrumentów). Uczestnicy spotkali 
się także z muzykiem, akordeonistą 

- Konradem Ligasem. Podczas spo-
tkań nie zabrakło czasu na książkę 
o tematyce muzycznej. 

W maju uczestnicy zmierzyli się 
z nagrywaniem krótkiego utworu, 
którego premiera odbyła się podczas 
finału „Biblioteki pełnej dźwięków”. 
Spotkaniu towarzyszyła muzyka  
i wspólne śpiewanie. Uczestnicy 
otrzymał muzyczne upominki. 
Łącznie w 15 spotkaniach „Biblioteki 
pełnej dźwięków” wzięło udział 100 
osób (40 rodziców, 60 dzieci). Koor-
dynatorem i autorem projektu była 
Małgorzata Molendys. „Bibliotekę 
pełną dźwięków” dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.
Rada Społeczna ma już rok

Minął od powołania Rady 
Społecznej przy bibliotece 

w Dobczycach. 
Jesteśmy wdzięczni wszystkim 

osobom, które zaangażowały się  
w to przedsięwzięcie. Rada zrealizo-
wała wiele ciekawych projektów (np. 

„Kino czy teatr, oto jest pytanie”). 
Wykazała się ogromną pomocą  
w bibliotecznych działaniach takich 
jak Noc Bibliotek czy obchody 70-lecia 
biblioteki. Rada wciąż prężnie 
funkcjonuje. W maju przygotowała 
wymianę sadzonek ogrodowych, a 
teraz zaprasza na wystawę obrazów 
kwiatów w bibliotece oraz konkurs 
zdjęć ogrodów. Dziękujemy, że 
jesteście. 
Klub Miłośników Kultury

Kochasz sztukę? Chciałbyś się 
wybrać wspólnie do kina, teatru, 
na wystawę, czy koncert? Masz 
poczucie, że omijają Cię ciekawe 
wydarzenia kulturalne, na które 
z jakiś powodów ciężko zorga-
nizować Ci wyjazd? Widzisz się  
w kabarecie literackim? Może masz 
inne propozycje?

Jeśli chcesz rozwijać twórcze 
myślenie, rozmawiać bez barier, 
obcować z kulturą, a przede wszyst-
kim stworzyć z nami grupę osób 
zafascynowanych sztuką, kulturą  
i literaturą zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne do MBP w Dobczycach 
7. czerwca o godz. 17:30. 

Stwórzmy Klub Miłośników 
Kultury!

MBP Dobczyce
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Wspólnota państw czyli o Unii Europejskiej

Cebula smażona 
w cieście

ok.60 dkg cebuli, 
tłuszcz,
10 dkg mąki, 
2 jajka, śmietana,
sól i pieprz do smaku

Przesianą mąkę wsypać do miksera, 
dodać jajka /umyte/ wlać śmietanę, 
tyle aby powstało dość gęste ciasto. 
Posolić i włączyć mikser na ok 30 
sekund.
Cebulę obrać, opłukać, pokroić  
w dość grube plastry, posypać przy-
prawami według uznania.
Następnie zanurzać w przygoto-
wanym cieście i kłaść na silnie 
rozgrzany tłuszcz.
Zrumienić z obu stron a potem 
dosmażyć kilka minut na małym 
ogniu.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: Unikajmy spożywania 
soli, doprawiajmy dania ziołami, 
ułatwiają trawienie i przyśpieszają 
przemianę materii. Będzie zdrowo.

Z przepisów Teściowej

Zbliżające się wybory do Par-
lamentu Europejskiego, przy-

padające równocześnie w roku 
15-lecia członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, były znakomitą okazją 
do przybliżenia dzieciom i mło-

dzieży z przedszkoli i szkół, czym 
jest Wspólnota Europejska i jaki 
ma wpływ na nasze życie – życie 
mieszkańców gminy Dobczyce.

Z tej okazji, na kilka dni przed 
wyborami naszych reprezentantów 
do europarlamentu, w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym 
zorganizowany został specjalny 
happening. 

Dumnie zabrzmiała „Oda do 
radości” w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach, 
a krótki rys historyczny Unii Euro-

pejskiej 
p r z e d -
s t a w i l i 
u c z n i o -
wie Szko-
ły Podsta-
wowej nr 
2. Zaak-
centowa-
no wpływ 
Unii Euro-
pejskiej, 
w szcze-
gólności 
p o c h o -

dzących z niej środków zewnętrz-
nych, na rozwój Gminy Dobczyce. 
Żywym dowodem na wykorzysty-
wanie tych funduszy było miejsce 
spotkania – Regionalne Centrum 
Oświatowo-Sportowe, czy skansen 
w Dobczycach, który w tym miesią-
cu włączył się do wydarzenia „Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich”.

Burmistrz Tomasz Suś podzię-
kował dyrektorom, nauczycielom, 
dzieciom i młodzieży za przyjęcie 
zaproszenia do zorganizowania 
takiego wydarzenia, za włożoną 
pracę i zaangażowanie. Podkreślił 
również, jak bardzo istotne jest 
członkostwo Polski w Unii Europej-
skiej, świadomość tego członkostwa 
i płynących z niego korzyści i obo-
wiązków. Specjalnym gościem był 
Wojskowy Komendant Uzupełnień, 
ppłk Zbigniew Pustułka, który  
w kilku słowach opowiedział również 
o służbie wojskowego.

W krótkich przedstawieniach, 
to jak postrzegają Unię Europej-
ską, zaprezentowali przedszkolaki  
z „Trójki”. Wydarzenie zakończyło 
poruszające wezwanie Europy,  
w którym uczniowie klasy 1c Szkoły 
Podstawowej nr 2 pod opieką dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Pawła Piwowarczyka odnieśli się do 
wciąż żywych problemów i dylema-
tów, z którymi mierzą się państwa 
członkowskie.

Maj, przez wzgląd na wstąpie-
nie Polski do Unii 1 maja 2004 r., 
jest miesiącem szczególnym. Stąd  
w dobczyckim rynku powiewają 
flagi Unii Europejskiej.

JoTa
Fot. Joanna Talaga

Ludzie z pasją 
Członkowie grupy plastycznej 

„wypisz-wymaluj” spotykają 
się na zajęciach w każdy piątek od 
sześciu lat przez osiem miesięcy 
w roku.

Inicjatorkami powstania warsz-
tatów były członkinie Stowarzyszenia 
Ispina, a siedzibą jest niezmiennie 
pracownia plastyczna w RCOS.

Finansowo wspiera naszą grupę 
Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach. 

Obecnie panie, panowie oraz dzieci 
tworzą dwudziestoosobowy zespół, 
w którym część maluje nadal ikony, 
inni zaś uprawiają malarstwo olejne.

Niektórzy z uczestników mają 

już za sobą indywidualne wystawy. 
W kolejnych numerach Tapety chce-
my zaprezentować „Autoportrety” 
części z nich.

C.F.
Fot. ze zbiorów Grupy

Sukces dobczyckiej 
Nocy Muzeów

Ponad setka turystów w ciągu 
jednej nocy – to wynik tego-

rocznej odsłony Nocy Muzeów, 
do której w tym roku przyłączyło 
się także dobczyckie Muzeum 
Regionalne PTTK.

Dla turystów udostępniono 
pomieszczenia na zamku i w Skan-
senie, w którym można w pełnej 
krasie oceniać efekty projektu 
Skansenova.

Poza zwiedzaniem indywidual-
nym, dużym zaciekawieniem cieszyło 
się oprowadzanie zorganizowane 
oraz dwie prelekcje. 

O godzinie 19. o dawnych dob-
czyckich zawodach opowiedział 
Piotr Przęczek, a tuż przed półno-
cą (o 23.) mrożące krew w żyłach 
narzędzia tortur, zaprezentował 
Michał Kowalik.

Źródło: Zamek i Skansen 
Dobczyce

Fot. Adrian Cieślik

„Złota Linia”  
z wystawą w RCOS

Twórcy grupy „Złota Linia” 
zaprezentowali swoje prace we 

foyer RCOS w Dobczycach.

W czasie uroczystego werni-
sażu prac, zaprezentowano także 
twórczość poetycką grupy. Wiersze 
poetów czytały Magdalena Sokołow-
ska-Gawrońska i Renata Furdyna. 

Wśród międzynarodowej, inter-
dyscyplinarnej wystawy znalazły się 
dzieła artystów z Polski, Ukrainy, 
Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec 
oraz USA. 

Tekst i foto: MGOKiS

Studio Tańca „R” zaprasza na 
spektakl Taneczny „Kopciuszek”, 
który odbędzie się 7 czerwca o godz. 
18:00 w auli widowiskowej RCOS  
w Dobczycach. Na scenie zaprezen-
tuje się ponad 100 tancerzy.

Bilety w cenie 15zł (normal-
ny) oraz 10zł (ulgowy) do nabycia  
w biurze MGOKiS Dobczyce. Rezer-
wacje miejsc pod nr tel. 790 722 776.
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w kręgu historii

Ksiądz proboszcz Franciszek 
Kwiecień to postać znana wielu 

parafianom, zwłaszcza starszemu 
pokoleniu. Zapisał się w pamię-
ci mieszkańców Dobczyc, jako 
budowniczy kościoła parafialnego. 

Wspominam księdza Kwietnia 
z wielkim szacunkiem, jako cichego, 
skromnego i pracowitego człowie-
ka, kapłana dbającego o parafię  
w trudnych powojennych czasach. 

Z wczesnego dzieciństwa pamiętam 
msze święte odprawiane w rycie 
trydenckim, w języku łacińskim. 
Ksiądz, zwrócony tyłem do wiernych, 
ubrany w piękny, haftowany złotem 
ornat i powtarzający niezrozumiałe 
dla mnie łacińskie słowa, wydawał 
mi się postacią niezwykłą. Kiedyś, 
jako mała dziewczynka, poszłam 
z ojcem zamówić mszę świętą za 
dusze zmarłych. Obok plebanii, na 
podwórzu, spotkaliśmy mężczyznę 
w drelichowych spodniach na szel-
kach i kraciastej flanelowej koszuli, 
wiozącego ziemię na taczkach. Nie 
miał złotego ornatu, więc z trudem 
rozpoznałam w nim księdza probosz-
cza, który na nasz widok przerwał 
pracę w gospodarstwie, umył ręce 
i przyjął nas w kancelarii. 

Karol Duda mieszkaniec Brze-
zowej i członek Rady Parafialnej  
w swoich wspomnieniach opisuje ks. 
Franciszka Kwietnia, jako „bardzo 
energicznego, pracowitego człowieka, 
który łączył obowiązki kapłańskie 
z pracą fizyczną. Rąbał drzewo 
w lesie i sam układał je na wozie. 
Gdy parobek orał, on poganiał. Do 
spowiedzi do Drogini i Dziekanowic 
chodził piechotą. Pracował przy 
młocce jak robotnik - zakurzony, 
zabłocony, w połatanej sutannie  
i spodniach. Mówił, że praca fizycz-
na dobrze wpływa na jego umysł  
i samozadowolenie”. Pomimo trud-
ności ze strony ówczesnych władz 
i kłopotów finansowych, udało się 
księdzu, przy pomocy parafian 

wybudować kościół w Dobczycach. 
Ksiądz Franciszek Kwiecień 

urodził się 29 września 1893r.  
w Pstroszycach pod Miechowem 
w wiejskiej rodzinie. Po ukoń-
czeniu seminarium duchownego 
w Kielcach został wyświęcony na 
kapłana 11 czerwca 1916r. W tym 
samym roku podjął pracę wikariu-
sza w Jędrzejowie, a już cztery lata 
później został proboszczem parafii 

Biórków Wielki w diecezji kieleckiej. 
W 1925 r. przeniesiono go do pracy 
w diecezji krakowskiej, gdzie pełnił 
obowiązki administratora parafii 
Luborzyca, a następnie Przeciszów.

Probostwo w Dobczycach objął 
12 lipca 1945 r., po śmierci ks. Wła-
dysława Włodygi. Zaraz po obję-
ciu parafii zamontował w kaplicy  
w Rynku przeszklone drzwi z przed-
sionka do kościoła, aby ludzie mogli 
się modlić w czasie, gdy świątynia 
była zamknięta. Już jesienią tego 
roku wezwał Komitet Parafialny  
i przedstawił mu plan przebudowy 
należących do parafii zrujnowanych 
budynków gospodarczych, a także 
poruszył problem budowy nowego 
kościoła. Wiosną 1946 r. ksiądz 
postawił nowe budynki gospodar-
cze. Na budowę kościoła nie było 
zgody władz, ale udało się uzyskać 
pozwolenie na rozbudowę kaplicy 
i pod tym pretekstem rozpoczęto 
prace budowlane. 

Publikacje o Dobczycach podają, 
że świątynia była budowana bez 
sporządzania wcześniejszych planów, 
a ks. Kwiecień opierał się jedynie na 
dokonanych przez siebie pomiarach 
w kościołach krakowskich. Tymcza-
sem w Archiwum Kurii znajdujemy 
dokument świadczący o tym, że  
w kwietniu 1946 r. ksiądz proboszcz 
przesłał do kurii plan rozbudowy 
kaplicy wykonany przez architekta 
F. Cichego. Komisja Doradczo-Arty-
styczna zatwierdziła projekt, wpro-
wadzając do niego niewielkie zmiany. 

Ksiądz Franciszek Kwiecień – budowniczy naszego kościoła
Ksiądz przystąpił do gromadzenia 
materiału budowlanego. Przeznaczył 
na ten cel pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży gruntów parafialnych. 
Powołał komitet budowy kościo-
ła i rozpoczął zbiórkę pieniędzy.  
W tym celu podzielił parafię na okręgi. 
Członkowie komitetu zbierali datki 
na budowę, każdy w swoim okręgu. 
W lipcu 1947 r. ks. kardynał Adam 
Sapieha poświęcił kamień węgielny 

pod budowę nowej 
świątyni. Przemó-
wieniu ks. kardy-
nała przysłuchiwał 
się tajny agent UB 
z Myślenic. Wkrótce 
do kurii wpłynęła 
skarga od Zarządu 
Miejskiego, który 
nie został zaproszo-
ny na uroczystość. 
Kuria doradziła ks. 
Kwietniowi, aby 
przeprosił władze 
miasta za „niefor-
tunne przeoczenie”. 
W 1947 roku roz-
poczęto kopanie 
fundamentów pod 
południową nawę. 

Parafianie budowa-
li kościół własnymi 
rękami. Ks. Kwiecień 

nie tylko kierował robotami, ale sam 
wykonywał wiele prac. Jak wspo-
mina Karol Duda, zdarzyło się, że 
ksiądz proboszcz z pomocą parobka 
i gospodyni, rozładowywał wapno 
przywiezione na budowę w nocy. 
W pracach przy budowie świątyni 
ofiarnie pomagał mu ks. wikariusz 
Stanisław Kosturek. Pod koniec 1947 
roku południowa nawa była gotowa. 
Wiosną 1948 r. wyburzono kaplicę, 
a wszystkie elementy wyposażenia 
przeniesiono do kościoła św. Jana 
na Wzgórzu Zamkowym i złożono 
na chórze. Nową świątynię budo-
wano ze składek parafian i Polonii 
amerykańskiej, która wpłaciła na 
ten cel 700 dolarów. Wówczas była 
to znaczna suma. Kiedy fundusze 
się skończyły, ksiądz Kwiecień 
uzyskał od kurii pozwolenie na 
zaciągnięcie pożyczki bankowej na 
dokończenie prac. 

Pod koniec 1948 roku budowa 
dobiegała końca. Ksiądz sprzedał 
własnego konia i krowę na pokrycie 
kosztów przeniesienia organów  
i innych rzeczy. Wieżę przykryto 
hełmem dopiero po 1954 roku.  
W 1963 r. artysta Łukasz Karwow-
ski wykonał projekty polichromii. 
Mimo, że nie zyskały aprobaty 
parafian, zostały wykorzystane do 
pomalowania świątyni. Tę skromną 
polichromię zmieniono w latach 
osiemdziesiątych staraniem ks. 
proboszcza Michała Mikołajczyka. 

Świątynia była gotowa, ale 
ks. Kwiecień nie spieszył się z jej 

poświęceniem. W sprawozdaniu 
z wizytacji kanonicznej w 1963r. 
ks. biskup Julian Groblicki napi-
sał: „Ołtarz główny jest gotowy do 
konsekrowania wraz z kościołem, 
ale administrator odsuwa termin 
tej konsekracji na czas późniejszy.” 

Księdzu Kwietniowi nie udało 
się wyremontować kościoła św. Jana, 
który został zniszczony 21 stycznia 
1945r. w wyniku bombardowania. 
Starsi parafianie pamiętają dziurę 
od pocisku w sklepieniu prezbi-
terium oraz ściany zewnętrzne 
świątyni pokiereszowane odpry-
skami pocisków armatnich. Ktoś 
napisał na murze kościoła dużymi 
literami: „S.O.S.”. Ksiądz Kwiecień 
przystąpił do samowolnego restau-
rowania kościoła, za co został przez 
ówczesne władze ukarany wysoką 
grzywną i zmuszony do zaniechania 
dalszych prac.

W 1955r. władze nakazały prze-
niesienie lekcji religii do salek 
parafialnych, których parafia nie 
posiadała. Sprytny ksiądz wybu-
dował salki katechetyczne pod 
pretekstem budowy pomieszczeń 
gospodarczych. 

Paweł Figlewicz w „Monografii 
Dobczyc” wspomina o działalności 
społecznej księdza Kwietnia, który 
był wiceprzewodniczącym Towarzy-
stwa Ochronki, przewodniczącym 
Stowarzyszenia „Caritas” oraz stał 
na czele Komitetu Budowy Szkoły.

Za pracę i zasługi dla Kościoła 
ks. Franciszek Kwiecień otrzy-
mał godność kanonika i prałata. 
Obowiązki proboszcza pełnił do 
14.X.1966 r. Po przejściu na emery-
turę nadal mieszkał w Dobczycach, 
jako rezydent. Zmarł 16.IV.1971 
r. Został pochowany w grobowcu 
za prezbiterium wybudowanego 
przez siebie kościoła. Dowodem 
wdzięczności parafian dobczyckich 
jest ufundowany przez nich witraż 
poświęcony patronowi księdza, 
świętemu Franciszkowi, z dedykacją 
dla ks. Kwietnia. Postać księdza 
proboszcza Franciszka Kwietnia 
została uwieczniona w dolnej części 
środkowego witraża, poświęconego 
M.B. Wspomożycielce Wiernych. Ta 
część obecnie jest przysłonięta ołta-
rzem. Wielu mieszkańców Dobczyc 
pamięta jeszcze księdza kanonika 
Kwietnia, skromnego kapłana, który 
z chłopskim uporem i sprytem dążył 
do celu w trudnych powojennych, 
komunistycznych czasach.

Elżbieta Polończyk-Moskal
Fot. z archiwum

Bibliografia: Akta Parafii Dobczyce (APA 
42), Arch. Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
Ks. Franciszek Kwiecień, Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, E. Piwowar-
czyk: Przewodnik po Dobczycach, 1997,  
P. Figlewicz: Królewskie miasto Dobczyce, 
1915, Wspomnienia Karola Dudy z 1977r. 
udostępnione przez córkę Marię Nowakowską

Ks. Franciszek Kwiecień (w okularach), ks. Józef Woźniak i ks. Władysław Pilarczyk oraz 
księża msjonarze-Cystersi z Wąchocka, Misje św. w 1960 r.
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natomiast w Dobczycach są to nie 
tylko osoby chore ale też starsze, 
samotne. Oprócz „zwykłych” odwie-
dzin wolontariusze zaangażowali 
się też między innymi w zakupy dla 
podopiecznych, pomoc w organizacji 
sprzętu pomocniczego, przedświą-
teczne sprzątanie czy wspólne 
odwiedzanie grobów. Wspólnie  
z koordynatorem zainicjowany został 
proces starania się o dofinansowanie 
z PEFRON na przystosowanie łazienki 
do użytku osób niepełnosprawnych. 
Spore wyzwanie, jakim się wyda-
wało wysłanie dwóch najmłodszych 
wolontariuszek – uczennic Zespołu 
Szkół - do młodego, porażonego 
czterokończynowo podopiecznego, 
okazało się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę.

Wśród dobczyckich wolonta-
riuszy mamy osoby, które z racji 
swojego doświadczenia zawodowego 
zaoferowały pomoc podopiecznym, 
ale i też wolontariuszom. Ewa Wach, 
psycholog kliniczny, na zasadzie 
super wizji wspiera naszych wolon-
tariuszy. Na spotkaniu w listopadzie, 
rozmowy z psychologiem cieszyły 
się dużą popularnością. Na forum 
grupy można było podzielić się 
pierwszymi doświadczeniami oraz 
ewentualnymi problemami, jakie 
się pojawiły i z jakimi przyszło się 
zmierzyć.

Miejska Biblioteka Publiczna,  
z którą wspólnie realizujemy projekt, 
założyła specjalne konto na potrzeby 
pro-jektu – wolontariusze wypoży-
czają książki, audiobooki i zanoszą 
je do podopiecznych. Biblioteka  
w ostatnim czasie wzbogaciła się 
w książki z dużym drukiem, które 
znacznie ułatwiają czytanie osobom 
ze słabym wzro-kiem. Dzięki tej 
współpracy nasza wolontariuszka 
miała możliwość „zarazić” pod-
opieczną audiobookami. Bardzo lubi 
ona czytać książki, ale teraz jak to 
określiła, może jeszcze w tym samym 
czasie przygotowywać pierogi dla 
swoich dzieci. Powiedziała, że nie 
miała pojęcia, że coś takiego istnieje.

Usługi fryzjerskie oferowane 
przez uczniów ZS w Dobczycach 
planowane są na czas przed czerw-
cową galą podsumowującą projekt. 
Muszę wspomnieć, że dwie najmłod-
sze wolontariuszki to uczennice 
ostatniej klasy szkoły fryzjerskiej.

Do końca 2018 roku wolontariu-
sze odwiedzili swoich podopiecznych 
271 razy. Wizyty, w zależności od 
potrzeb odbywały się raz na dwa 
tygodnie, a czasem codziennie  
i trwały od godziny do nawet kilku.

Słowa wdzięczności, jakie płyną 
z ust podopiecznych i ich rodzin 
świadczą, że to co robimy ma sens 
i jest doceniane, natomiast wypo-
wiedzi wolontariuszy których kilka 
zamieściłam powyżej tylko potwier-
dzają że anioły są wśród nas. Bardzo 
dziękujemy, że jesteście!

Marta Łaszczyk-Lichoń

Projekt dotyczący wolontariatu 
towarzyszącego realizowany od 

sierpnia 2018 roku przez dobczycką 
Fundację Okno Nadziei powoli 
dobiega końca. 

Uroczysta gala podsumowująca 

odbędzie się 22 sierpnia w RCOS. 
Będzie to dla nas chwila refleksji, 
okazja do podsumowania naszych 
działań, ale przede wszystkim do 
podziękowania naszym wspaniałym 
wolontariuszom i beneficjentom.
Wolontariat jest misją…

Wolontariat to działanie pole-
gające na zapewnieniu opieki  
i usług dla osób potrzebujących, 
wyeliminowaniu społecznych przy-
czyn niedostatku poprzez walkę  
z nierównościami ekonomiczny-
mi i społecznymi, które stanowią 
źródło wszelkiego typu i rodzaju 
form izolacji.

Pomoc wolontariuszy jest wyra-
zem troski o osoby, które z powodu 
wieku, stanu zdrowia czy innych 
czynników nie radzą sobie same,  
a przez to zagrożone są wykluczeniem 
społecznym, odsunięciem od udziału 
w życiu lokalnej społeczności. Często 
są to osoby mieszkające samotnie, 
które coraz rzadziej lub wcale nie 
wychodzą z domu.

Wolontariuszem może być każdy, 
w każdej dziedzinie życia społecznego, 
wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 
potrzebna. Należy jednak wziąć pod 
uwagę to, że nie każda osoba spraw-
dzi się w dowolnym rodzaju pracy. 
Ktoś może okazać się wspaniałym 
opiekunem, towarzyszem a ktoś 
inny odnajdzie się w wolontariacie 
akcyjnym.
Wolontariusz w zespole 
interdyscyplinarnym

Dążąc do idealnego mode-
lu opieki mamy na myśli opiekę 

interdyscyplinarną. W Wielkiej 
Brytanii, zgodnie z zaleceniami Kra-
jowej Rady Hospicjów i Specjalistycz-
nych Zespołów Opieki Paliatywnej  
w skład zespołu wchodzą: lekarz, 
fizjoterapeuta, pielęgniarka, tera-

peuta zajęciowy, 
farmaceuta, kli-
nicysta zajmu-
jący się żywie-
niem, psycholog, 
pracownicy 
przygotowani 
do opieki nad 
osieroconymi, 
osoba duchow-
na, personel 
edukacy jny, 
koordynator 
wolontariuszy, 
pracownicy 
administra-
cyjni. Od siebie 
dodam jeszcze 
opiekunowie  
i wolontariusze. 
Każda z tych 
osób posiada 
inną wiedzę na 
temat pacjen-
ta, każda z nich 
spędza krótszy 

bądź dłuższy czas z pacjentem  
o różnych porach dnia i nocy i tylko 
działając wspólnie, przekazując 
sobie informacje, jesteśmy w stanie 
zapewniać najlepszą opiekę.

Strategie prowadzenia opieki 
paliatywnej powinny respektować 
prawa człowieka i prawa pacjenta,  
a przede wszystkim godność ludzką. 
Problem dotyczy podejmowania 
decyzji w ramach prowadzonych 
działań, ale też jakości relacji pomię-
dzy pacjentem – członkami zespo-
łu opieki paliatywnej. Wytyczne 
podkreślają potrzebę kierowania 
się zasadami etyki opieki oraz 
etyki moralnej. Ważna jest ciągłość 
opieki, wzajemne zaufanie, bycie 
wiarygodnym i otwartym.

Kilka miesięcy temu jedna  
z moich pacjentek zapytała mnie 

„Czy ja umieram?” Wiedziałam, że 
muszę coś odpowiedzieć, ale nie 
mogę kłamać. Odpowiedziałam „nie 
wiem, ale wiesz, że zawsze możesz 
na nas liczyć, że jesteśmy przy tobie”. 
Trzymałam ją za rękę i widziałam 
jak na jej twarzy pojawia się spokój. 
Cokolwiek się dzieje chory, samotny, 
potrzebuje bliskości drugiego czło-
wieka. Często nie trzeba nawet nic 
robić – dotyk – bliskość – daje im 
poczucie bezpieczeństwa.
Przyjaciel z „Okna Nadziei”

Celem głównym projektu Przy-
jaciel z Okna Nadziei było zaanga-
żowanie 40. mieszkańców Miasta 
i Gminy Dobczyce oraz powiatu 
nowosądeckiego w opiekę nad 
osobami starszymi, samotnymi  

„Przyjaciel z Okna Nadziei”
i chorymi oraz rozwój wolontariatu 
długoterminowego. Chcieliśmy 
pokazać, że każdy w swoim zabie-
ganym życiu może wygospodarować  
w tygodniu godzinę lub dwie i poda-
rować ją osobie starszej, chorej czy 
niepełnosprawnej. Społeczeństwo się 
starzeje, przybywa ludzi a i średnia 
wieku się wydłuża. Musimy o tym 
mówić musimy uwrażliwiać dzieci 
i młodzież, bo tak naprawdę jest to 
inwestycja w nas samych. Nie zapo-
minajmy, że my też się starzejemy.

Wolontariat towarzyszący jest 
odpowiedzią na potrzeby osób 
chorych, samotnych, starszych, 
niesamodzielnych. Największą z nich 
jest potrzeba obecności drugiego 
człowieka. Kogoś, kto bez pośpie-
chu posiedzi obok i porozmawia  
o sprawach ważnych i błahych,  
z kim można wyjść na spacer, prze-
czytać gazetę lub książkę, pograć  
w karty czy inną grę, albo wspólnie 
obejrzeć coś ciekawego w telewizji. 
Z kim można po prostu spędzić 
wspólnie czas.

Przy jego realizacji bardzo ważna 
jest edukacja wolontariuszy w wielu 
dziedzinach. Dlatego wszyscy zostali 
najpierw odpowiednio przeszkoleni. 
Kształcenie miało charakter inter-
dyscyplinarny. Program zawierał 6 
rozdziałów tematycznych (z zaję-
ciami praktycznymi) i obejmował: 
psychologię osób starszych, opiekę 
pielęgnacyjną, opiekę fizjoterapeu-
tyczną, aksjologię, prawne aspekty 
pomocy społecznej oraz pierwszą 
pomoc. Osobami prowadzącymi 
zajęcia byli praktycy, pracujący na 
co dzień z osobami starszymi oraz 
niepełnosprawnymi. Łącznie w cyklu 
szkoleń wzięło udział 41osób. Zdobyta 
wiedza i doświadczenie praktyczne 
pozwoliło wolontariuszom czuć się 
pewniej w kontakcie z podopiecznym, 
zwłaszcza z chorymi objętymi opieką 
hospicyjną. Zdobyta wiedza może 
być również wykorzystana na co 
dzień, po zakończeniu projektu. Nasi 
przyjaciele z Okna Nadziei potrafią 
lepiej diagnozować warunki życia 
osób starszych i dążą do usuwania 
wszelkiego typu barier, udzielają 
porad i pomocy dotyczącej zaspo-
kojenia potrzeb i rozwiązywania 
problemów, motywują do podjęcia 
rehabilitacji i wypełnią monotonny 
czas radością i troską.

Wolontariusze dobierani byli 
z podopiecznymi na podstawie 
informacji podanych w deklaracjach. 
Pod uwagę brane były głównie 
zainteresowania wolontariusza jak 
i beneficjenta oraz odległość do 
pokonania, ponieważ niektóre osoby 
są niemobilne bądź ze względów 
zdrowotnych wolą być bliżej domu. 

W Nowym Sączu beneficjentami 
projektu są chorzy objęci opieką 
Hospicjum Domowego Specjalmed, 
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Sto wyjazdów KKK
Wyczekiwany setny wyjazd 

Klubu Kulturalnego Kibica 
odbył się w Poniedziałek Wielka-
nocny 22 kwietnia. Przypadł na 
mecz Wisły Kraków z Wisłą Płock.
Dostojnie z udziałem Burmistrza

Z okazji setnego wyjazdu uda-
ło się zorganizować Dobczycką 

Eskortę. To już siódma taka eskorta  
w wykonaniu dobczyckich dzieci. 
Klub powstał w lutym 2012 roku. 
Pierwszy wyjazd zorganizowany 
został na mecz Ligi Europy Wisła 

–Standard Liege i uczestniczy-
ło w nim 21 osób (16.02.2012 r.).  
Z czasem uczestników i wyjazdów 
przybywało. W ciągu siedmiu lat, 
sumując, we wszystkich wyjazdach 
wzięło udział ponad pięć tysięcy 
osób! Wiele osób, właśnie z klubem, 
po raz pierwszy oglądało sportowe 

widowiska. Przed jubileuszowym 
wyjazdem nie zabrakło tortu, który 
został zafundowany przez Małgo-
rzatę Jakubowską – przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Dobczycach oraz 
piekarnię Dom Chleba. Mimo dru-
giego dnia świąt swoją obecnością 
świętujących zaszczycił burmistrz 

Tomasz Suś, który również jest 
wiernym kibicem i fanem piłki 
nożnej szczególnie. 

Pogratulował organizatorom 
wyjazdów i wręczył najaktywniej-
szym podziękowania, życząc kolej-
nych udanych wyjazdów i krzewienia 
idei Fair Play. Dzięki sponsorom,  
a była to m. in. firma Marbud oraz 
państwo Laszczakowie, udało się 
przygotować dla dzieci specjalne 
pamiątkowe kubki KKK. 

Jubileusz wypadł dostojnie, do 

czego przyczynili się przyjaciele, 
którzy wsparli klub będący grupą 
nieformalną. Były także krówki 
jubileuszowe z logo KKK, które, tak 
jak muffinki przygotowane przez 
Katarzynę Szczepańską, smakowały 
wszystkim wyśmienicie.
6500 km, 5000 kibiców…

KKK wyjeżdża głównie na mecze 
Wisły, bo tych kibiców jest najwię-

cej wśród młodych 
kibiców. Gdy „Tapeta” 
oddawana jest do dru-
ku, na liczniku Klubu 
jest już 103. wyjazd,  
z tego aż 95 to wyjaz-
dy na mecze Wisły 
właśnie, w tym były 
dwa mecze wyjazdowe 
drużyny – ze Śląskiem 
Wrocław i Termalicą 
Bruk Bet Niecieczą. 

W czasie tych 
wyjazdów członko-
wie Klubu cztery razy 
obejrzeli reprezen-
tację Polski (mecze 
z Litwą, Łotwą, Por-
tugalią i Włochami), 
raz reprezentację 
do lat 21 (Polska  

–Grecja), podziwiali 
także mistrzów Europy do lat 21 
(mecz finałowy Holandia-Niem-
cy). Raz klubowicze wyjechali na 
mecz siatkówki (Polska-Kanada).  
W 2012 roku KKK obejrzało trening 
Holandii na stadionie Wisły. Oprócz 
widowisk młodzi kibice podziwiali 
sportowe areny: Stadion Miejski  
w Krakowie Wisły Kraków, stadion 
Cracovii, Stadion Narodowy, Sta-
dion Śląski, Tauron Arenę, Stadion 
Śląska Wrocław, Stadion Termaliki 
Bruk Bet Niecieczy. 

Najmniej w meczu wzięło udział 
21 osób (premierowy wyjazd na mecz 
Wisła-Standard Liege), najwięcej 
179 (Wisła-Zagłębie Sosnowiec 
w 2018 r.). W sumie na wyjazdy 
sportowe fani przejechali łącznie 
ponad 6500 km.
Fakty nieprzeliczalne czyli 
co w sercu…

To były suche fakty, a te które 
są w sercach dobczyckich kibiców 
ciężej opisać i zamknąć w cyfrach. 
Wyjazdy niosą ze sobą wielką dawkę 
emocji, to zwycięskie mecze, napięcie 
do ostatnich minut. To też szczęście 
z powodu zdobytych w ostatnich 
minutach bramek, ale też żal, gdy 
drużyna której się kibicuje traci gola 
w ostatniej chwili. To żywiołowy 
doping niezależnie od warunków. 
Młodzi i starsi kibice są na meczach, 
gdy jest -10 stopni, ale też gdy jest 
gorąco. Liczy się wiara. 

Klub Kulturalnego Kibica działa 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dobczycach. Członków Klubu, 
a może nim być każdy, kto choć 
raz wyjeżdżał z grupą na mecze, 
obowiązuje Kodeks Kulturalnego 
Kibica. Klub powołał dyrektor Paweł 
Piwowarczyk. Ale klubu by nie 
było gdyby grupa zaangażowanych 
rodziców i animatorów. Na początku 
działalności KKK bardzo wspierała 
Katarzyna Matoga, a w ostatnim 
czasie, gdy klub bardzo się rozwi-
nął i zwiększyła się częstotliwość 
wyjazdów, rolę animatorów, osób 
najbardziej wspierających klub 
pełnią Ewa Wojtan, Anna Szymska  
i Paweł Kobiałka. Jeśli trzeba można 
także liczyć na wsparcie Joanny 
Firek, Katarzyny Szczepańskiej  
i Dominiki Wnuk. 

Tekt i foto: KKK

Biegowe sukcesy dobczyckiej Dwójki

Pierwsze miejsce drużynowo  
i indywidualnie zajęła SP2Dob-

czyce w powiatowych igrzyskach 
biegowych, które odbyły się  
w Myślenicach.

Nasza młodzież poradziła sobie 
świetnie. Pierwsze miejsce zdobyli 
chłopcy z rocznika 2003. Drużyna 
wystartowała w składzie: Krystian 
Flak, Mateusz Kuc, Filip Kania, Filip 
Lichoń, Karol Mistarz, Bartłomiej 

Budyn,Kamil Ładyga. Indywidualnie 
pierwsze miejsce zdobył Krystian 
Flak na drugim miejscu uplasował 
się Mateusz Kuc.

Starsze dziewczęta zajęły drugą 
lokatę, a drużyna pobiegła w składzie: 
Julia Piwowarczyk Julia Klimek, 
Izabela Dominik, Karina Łyżczarz, 
Natalia Świebocka, Emilia Kordula, 
Wiktoria Starmach, Mariola Kęsek, 
Oliwia Płachta.

Sukces odniosła także drużyna 
dziewcząt młodszych, która na 
metę dobiegła na drugim miejscu. 
Skład drużyny: Julia Sadkiewicz, 
Wiktoria Hujdus, Kornelia Gocal, 
Magdalena Pawłowska, Anna Knapik, 
Julia Krawczyk, Julia Zając. Warto 
dodać, że jako pierwsza na metę 
przybiegła Julia Sadkiewicz, a tuż 
za nią – Kornelia Gocal.

Drużyna chłopców z klas: czwar-
tej i piątych zajęła 3 miejsce, co było 

dużym zaskoczeniem, ponieważ 
rywalizowali z szóstoklasistami. 
Drużyna wystartowała w składzie: 
Jakub Hałatek, Sebastian Nowak, 
Eryk Gawin, Dawid Baran, Jakub 
Wojtan, Dawid Stasik, Franciszek 
Michura, Jakub Nowak.

- Jak widać nasza szkoła posiada 
wysportowanych uczniów, co 
przykłada się na tak dobre wyni-
ki - mówi Krystian Flak, jeden  
z uczestników zawodów.

Opiekunami drużyn podczas 
zawodów były Lucyna Sikora  
i Katarzyna Starzak.

Tekst i foto SP2 Dobczyce

W Zawadce odbyła się II Run-
da Pucharu Małopolski w 

Łucznictwie w kategorii młodzików  
i dzieci. W zawodach rywalizowało 
83. młodych łuczników i łuczniczek 
z 9 klubów Małopolski.

Wśród nagrodzonych znaleźli 
się zawodnicy Sekcji Łuczniczej 
MGOKiS Dobczyce.

W kat. młodzików starszych: 
3 miejsce Krystian Marek; w kat. 
młodziczek: 6 miejsce Gabriela Kica; 
w kat. dzieci starszych – chłopcy: 
4 miejsce Jan Bobek

W kat. dzieci młodszych – dziew-
czynki:  3 miejsce Maja Wilkosz, 
4 miejsce Róża Kulik, 5 miejsce 
Rita Kulik

W kat. dzieci młodszych – chłop-
cy: 7 miejsce Dymitr Łaczek

W klasyfikacji zespołowej klub 
łuczniczy MGOKiS Dobczyce zajął 
5 miejsce.

Organizatorami zawodów był 
Małopolski Związek Łuczniczy 
oraz ULKS „Sokole Oko” Zawadka 
przy wsparciu Gminy Wadowice  
i Powiatu Wadowickiego.

MGOKiS
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