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temat z okładki

Wigilijny zapach i moc serdeczności  
– Jarmark i Wigilia na Małym Rynku
Zapach świąt i moc serdeczności – Jarmark 

i Wigilia na Małym Rynku
Zapachniało igliwie i wigilijne potrawy, 

wybrzmiały najpiękniejsze pastorałki, świą-
teczne życzenia i dziecięcy śmiech. Taka radość  

w Dobczycach w połowie grudnia to już tradycja, 
która cieszy się dużym uznaniem mieszkańców.

Po raz ósmy na Małym Rynku rozłożyły się 
kramy z rękodziełem i swojskimi smakowito-
ściami. Jarmark Świąteczny, który od 2012 
roku organizuje Stowarzyszenie KAT Dobczyce 
to jedna z bardziej oczekiwanych imprez w 
kalendarzu przedświątecznym. Nie brakuje 
wtedy konkursów, występów dzieci i młodzie-
ży, radości i serdeczności, a przede wszystkim 
towarzyskich spotkań. 

Nie dziwi zatem, że cztery lata temu połą-
czono z Jarmarkiem Wigilię Uliczną. Ta może 
się poszczycić o wiele dłuższą, bo sięgającą 
2002 roku, tradycją. Wigilia, w czasie której 
przy wspólnym, dobczyckim stole, spotykają się 
wszyscy mieszkańcy gminy, zapachem potraw 
przypomina, że święta tuż, tuż. Nawet, jeśli 
pogoda zupełnie nie chce nas rozpieścić śniegiem.

W tym roku na Małym Rynku królowało ręko-
dzieło nie tylko z gminy i powiatu myślenickiego, 

ale także z wielu zakątków Małopolski. Na 
stoiskach można było znaleźć stroiki, kolorowe 
bombki, szydełkowe ozdoby świąteczne itp. Nie 
zabrakło świątecznych wypieków – pierników, 
makowca czy sernika. Ciasta sprzedawane były 

także w szczytnym celu: uczestnicy jarmarku  
i Wigilii mogli wesprzeć leczenie Kacpra  
i Weroniki. 

Na scenie wystąpili najmłodsi i starsi 
mieszkańcy Dobczyc: zaczęły dzieci z SP nr 2, 
po których na deskach stanęły przedszkolaki  
z PS nr 1 oraz z SP nr 1. Nie zabrakło kolędy od 
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Dobczycach i Rady Społecznej przy Bibliotece. 
Każdego roku Biblioteka wspiera organizację 
Jarmarku, a także przygotowuje specjalne stoisko, 
na którym na mieszkańców i czytelników zawsze 
coś miłego czeka. W tym roku przygotowana 
została wymiana książek, rozdawano urocze 
kartki świąteczne, które zostały wykonane na 
warsztatach plastycznych zainicjowanych przez 
Radę Społeczną. Dla dzieci, które biorą udział 
w maratonie Super Czytelnika przygotowane 
były dodatkowe naklejki. 

Jarmarkową atmosferę wzbogaciła dorocz-
na Wigilia Uliczna. Na mieszkańców czekały 

opłatki i wspaniałe 
wigilijne potrawy, któ-
re mogli zdegustować 
przy wspólnym stole. 
Uliczną wigilię przygo-
tował Józef Wach wraz 
ze strażakami z OSP 
z Dobczyc, a w tym 
roku bardzo mocne 
wsparcie otrzymali 
oni z Zespołu Szkół w 
Dobczycach. Ucznio-
wie i nauczyciele tech-
nikum gastronomicz-
nego dobczyckiego 
Tischnera przygoto-
wali w tym roku 8000 
pierogów. Uczniowie 
szkoły pomagali także, 
jako wolontariusze 

przy serwowaniu potraw wigilijnych oraz przy 
zabezpieczeniu medycznym obu imprez (klasy 
ratownicze i strażackie).

Dla dzieci przygotowano także atrakcje – wizy-
tę św. Mikołaja i przejażdżkę konnym powozem 

po mieście (prezent od Franciszka Śmigli 
z Czasławia, który odwiedził Dobczyce 
na prośbę Stowarzyszenia Ispina)

Nie zabrakło koncertu naszej stulatki 
– czyli Orkiestry Dętej „Dobczyce” pod 
batutą Józefa Manieckiego. W kolędowy 
nastrój wprowadziła także najmłodsza  
i młodsza grupa Sekcji Wokalnej MGO-
KiS Dobczyce, którą przygotowała Beata 
Czajka-Rolińska. 

Tradycyjnie mieszkańcy mogli wziąć 
udział w losowaniu żywych choinek, 
choinki trafiły także do konkursowi-
czów. A w czasie tegorocznego Jarmarku 
przeprowadzone zostały dwa konkursy.

W pierwszym, na najciekawszą 
czapkę świąteczną, uczestnicy mogli 
przesyłać swoje prace do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Czapki oceniała 
komisja w składzie: Małgorzata Molen-
dys (przewodnicząca), Dorota Mistarz, 
Katarzyna Matoga. 

W kategorii przedszkola laureatami 
zostali kolejno: Kacper Stoch (PS nr 3 Dobczyce), 
Adela Panczyk (Przedszkole Gorzków), Alicja 
Sosnowska (PS nr 1 Dobczyce). Wyróżnienia 
w tej kategorii zdobyli: Sebastian Półtorak (PS1 
Dobczyce), Zofia Płatek (PS Kornatka), Michał 
Stoch (Dobczyce) 

W kategorii klas I-III kolejne miejsca zajęli: 
Karolina Płatek (SP Kornatka), Maja Płatek (SP 
Kornatka), Milena Janik (SP2 Dobczyce).

W kategorii klas IV-VI laureatami zostali: 
Natalia Bączek (SP Kornatka), Wiktor Zbrożek 
(SP2 Dobczyce). 

W kategorii open zwyciężyła Anna Janik przed 
Szymonem Zbrożkiem i Mariolą Kasprzycką. 

W drugim, na najciekawszą brodę, którego 
inicjatorką była Izabela Wyroba, nauczycielka 
w technikum fryzjerskim ZS w Dobczycach, 
właścicielka salonu fryzjerskiego, było trzech 
laureatów: Marek Cieślak, Andrzej Pudlik, 
Łukasz Piwowarczyk.

Nagrody w konkursach ufundowali: Sto-
warzyszenie KAT, Urząd Gminy i Miasta Dob-
czyce, Miejska Biblioteka Publiczna Dobczyce, 
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 
ZS Dobczyce. 

Organizatorem Jarmarku Świątecznego 
było Stowarzyszenia KAT Dobczyce, wspierane 
kolejny rok przez Stowarzyszenie Absolwentów 
i Sympatyków ZS w Dobczycach oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dobczycach. Organiza-
torami Wigilii Ulicznej byli Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz 
Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organi-
zacji imprez: druhom-strażakom z jednostek OSP  
z Gminy Dobczyce (szczególne podziękowania dla 
OSP Dobczyce), Policji w Dobczycach, Medycznej 
Służbie Maltańskiej, uczniom i nauczycielom 
Zespołu Szkół w Dobczycach.

KAT Dobczyce
fot. Paweł Stożek

Coraz bliżej święta...
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Za nami kolejny rok – dla Pana pierw-
szy rok kadencji Burmistrza. Jak ocenia 
Pan ten rok z perspektywy zrealizowa-
nych planów?

Z mojego doświadczenia samorządowego 
dostrzegam, że w zasadzie wszyscy włodarze, 
samorządowcy stwierdzają po pierwszym 
roku pracy, że wiele udało się zrealizować. 
Osobiście i z pełną świadomością mogę 
powiedzieć, że udało się zrealizować wiele 
punktów programu wyborczego, który pre-

zentowałem wspólnie z komitetem w 2018 
roku, bo to realizacja założeń programowych 
pozwala się czynić człowiekiem wiarygodnym 
i konkretnym. 
Wystarczy wspomnieć, podjęcie działań 

zmierzających do uruchomienia poradni 
chirurgicznej, wprowadzenie wsparcia 
jednorazowego dla rodzin, którym urodzi 
się dzieciątko. Zwiększyliśmy liczebność 
oddziałów przedszkolnych, wprowadzone 
zostanie wsparcie dla żłobków niepublicznych 

– dopłata, zmieniliśmy czas pracy urzędu  
– wydłużony czas pracy, pozyskaliśmy środki 
na bazę dydaktyczną do przedszkoli i szkół, 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
3,5 mln zł z kancelarii Premiera na budowę 
szkoły w Dziekanowicach. 
Podejmujemy działania w zakresie pozy-

skania środków na budowę dróg i chodników 
oraz na poprawę bezpieczeństwa (2 mln 
na budowę drogi w Rudniku, ok. 300 tyś. 
na budowę chodnika przy ul. Myślenickiej, 
około 30 tyś. na poprawę bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w Rynku). Przy 
współpracy ze stowarzyszeniem B20 uda-
ło uruchomić się świetlice dla seniorów  
w remizach OSP. W urzędzie pracują osoby 
do kontaktów z przedsiębiorcami i organi-
zacjami pozarządowymi. Udało się podpisać 
umowę partnerską z Gminą Ustka. 

Obecnie trwają przygotowania do reaktywa-
cji teatru amatorskiego – pierwszy spektakl 
planowany jest na miesiąc luty. Zgodnie  

z zapowiedziami realizowaliśmy projekty, 
które były rozpoczęte w poprzedniej kadencji 
oraz podpisaliśmy umowy w zakresie reali-
zacji wielu zadań. 

Świetną sprawą i sukcesem są urucho-
mione regularne rejsy po Jeziorze Dobczyc-
kim, które są realizowane przy otwartości  
i zaangażowaniu MPWiK S.A. w Krakowie, 
PGW Wody Polskie oraz wsparciu Gminy 
Dobczyce. Takich atrakcji w takim wydaniu 
nie było. To świetny marketingowy element 

promocyjny Dobczyc. 
Oczywiście, jako burmistrz 

przedkładam propozycję Radzie 
Miejskiej, a to radni decydują  
o dalszych losach danego projektu 
uchwały w wyniku głosowania. 
Dziękuję serdecznie radnym 
za współpracę a pracownikom, 
którzy tworzą dzisiaj ze mną 
urząd, dziękuję za pracę na rzecz 
mieszkańców.

 
To był także rok bardzo 

ważnych inwestycji. To nie 
tylko prace w obszarze oświaty, 
infrastruktury drogowej, ale 
przede wszystkim inwestycja 
w infrastrukturę turystyczną. 
Które z inwestycji ocenia Pan, 
jako kluczowe dla rozwoju 
Gminy? 

Wszystkie. Każda inwestycja jest 
niezwykle ważna dla mieszkańców 
zamieszkujących daną miejsco-
wość. Dla mnie najważniejszym 
jest fakt zrównoważonego roz-
woju gminy. 

Koniec roku to nie tylko czas podsu-
mowań, ale przede wszystkim nowo-
rocznych postanowień i planów. Jakie 
są Pana plany, jako Burmistrza, na 
najbliższe miesiące nowego roku? 
Postanowień jest wiele. Przecież należy 

realizować kolejne punkty zapowiedzi pro-
gramowych oraz wdrażać nowe pomysły 
mieszkańców, radnych i nas urzędników. Myślę, 
że na bieżąco będziecie Państwo dostrzegać 
realizację wielu przedsięwzięć.

 
Panie Burmistrzu – przed nami Wigi-

lia, Święta i czas noworocznych życzeń. 
Jakie życzenia ma Pan dla mieszkańców 
naszej Gminy?

Zdrowia, wzajemnej życzliwości mieszkańców 
oraz dobroci. Życzę Państwu, aby w Państwa 
życiu nie było złośliwości, pomówień oraz 
zazdrości. W życiu czasami przegrywamy, 
ponosimy porażki. Miejmy odwagę pogra-
tulować, podziękować i cieszyć się czyimś 
sukcesem. 
Jako człowiek chcę przeprosić za nawet 

malutkie niepowodzenia albo gafy. Proszę 
o współpracę oraz wyrozumienie. 
Jestem dumny, że jestem Burmistrzem 

Królewskiego Miasta Dobczyce. Jednak cały 
czas pamiętam, że Burmistrzem się bywa … 
a człowiekiem się było, jest i będzie.

Rozmawiała: Anka Stożek
fot.  archiwum

Najważniejsza jest współpraca
rozmowa z Tomaszem Susiem, Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce

Drogowe inwestycje w gminie 
Dobczyce

Prawie 2 km odcinek drogi Rudnik – Winiary 
w gminie Dobczyce zostanie przebudowany 

w ramach rozpoczynającej się wkrótce inwe-
stycji o wartości ponad 3 mln zł. 

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę  
z Elżbietą Marią Wesołowską, która reprezen-
towała wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogo-
wo-Mostowe. 

- Jest to dla nas inwestycja, która wpisuje się  
w ważne działania podejmowane w celu poprawy 
stanu dróg na terenie gminy Dobczyce - pod-
kreślił burmistrz.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie 
odcinek o długości 1,9 km oraz wybudowany  
1 km chodnika, który prowadzić będzie od drogi 
wojewódzkiej Dobczyce – Wieliczka do budynku 
remizy OSP w Rudniku. 

O budowę chodnika na tym odcinku wielo-
krotnie zabiegała radna Małgorzata Jakubowska. 
Wspomniała, że mieszkańcy długo czekali na 
tę inwestycję, szczególnie ze względu na duży 
ruch na trasie w kierunku Winiar.

Termin wykonania zadania upływa w paź-
dzierniku przyszłego roku. Elżbieta Wesołow-
ska zaznaczyła, że są firmą z doświadczeniem, 
realizującą podobne zadania na terenie Mało-
polski i Podkarpacia. Przekazanie placu budo-
wy w Rudniku nastąpiło na początku grudnia, 
przebieg prac uwarunkowany jest warunkami 
atmosferycznymi.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 3 474 
725,84 zł przy 50 proc. dofinansowaniu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

W Kędzierzynce, o czym zdecydowali na 
zebraniu wiejskim mieszkańcy, zmodernizowana 
została droga gminna w kierunku przysiółka 
Sicina. 

Koszt robót wykonanych w ramach zadania 
nie przekroczył kwoty wskazanej w umowie tj. 
niespełna 99 tys. zł. Było ono współrealizowane 
ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 29 
390,48 zł, pozostała część pochodziła z budżetu 
Gminy. 

O tegorocznej modernizacji drogi gminnej 
w Skrzynce również zdecydowali mieszkańcy. 
Zmodernizowano tutaj drogę „koło Włodar-
czyka”. Koszt wykonanych prac to 59 301,23 
zł z czego 38 980,13 zł pochodzi ze środków 
Funduszu Sołeckiego, pozostałe 20 321,10 zł 
przeznaczone  są z budżetu gminy. W ramach 
realizacji zadania wykonany został odcinek  
o długości ponad 300 m.

Przy okazji realizacji innej inwestycji udało 
się także poprawić wjazd do szkoły w Brzą-
czowicach. Niewielkim nakładem poprawione 
zostało bezpieczeństwo i funkcjonalność pod-
jazdu prowadzącego na szkolny parking, co bez 
wątpienia ucieszy korzystających.

Zmiany odnotują również kierowcy prze-
jeżdżający przez centrum Dobczyc, gdzie suk-
cesywnie wymieniane jest oświetlenie uliczne 
z tradycyjnego na ledowe. W ostatnim czasie 
wymieniono oświetlenie na ul. Kilińskiego (od 
ul. św. Anny) i na ul. Marwin.

 W Dobczycach trwa także przebudowa ul. 
Jagiellońskiej, którą realizuje Powiat. W tym 
roku przebudowany został chodnik, począw-
szy od siedziby PGNiG do skrzyżowania z ul. 
Szkolną. W przyszłym roku przewidziana jest 
modernizacja nakładki asfaltowej. Inwestycja 
realizowana jest przy dofinansowaniu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

ugim
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Nauczyciele z nagrodami Burmistrza

Za poświęcenie i za kreatywność w nauczaniu, 
za osiągnięcia uczniów i za sukcesy zawo-

dowe – nauczyciele szkół z gminy Dobczyce 
zostali nagrodzeni za swoją pracę.

Uroczyste wręczenie nagród w dziedzinie 
oświaty rozpoczęło ostatnią sesję Rady Miejskiej 
w Dobczycach. 

Dyplomy uznania nauczyciele przyjęli z rąk 
przewodniczącej Rady Miejskiej, Małgorzaty 

jakubowskiej, wiceprzewodniczącego marka 
Kaczora, burmistrza Tomasza Susia, wicebur-
mistrz Edyty Podmokły. 

Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Dob-
czyce w dziedzinie oświaty przyznawana jest 
za wybitne osiągnięcia w pracy wychowawczej  
i pedagogicznej. W tym roku laureatami nagrody 
zostało 18. nauczycieli. 

Burmistrz Tomasz Suś, składając gratulacje 
nagrodzonym podkreślił, jak trudną i odpowie-
dzialną pracą jest nauczanie i kształcenie mło-
dych pokoleń. Zapewnił też, że rozwój oświaty 
nieustannie jest priorytetowym zadaniem 
gminy Dobczyce. Dyrektor SP w Stadnikach  

– Bernadetta Kańska podziękowała, w imieniu 
nagrodzonych, za przyznane wyróżnienia  
i życzyła burmistrzowi oraz całej Radzie satysfakcji  

z podejmowanych działań  
i kroków, szczególnie tych 
w dziedzinie oświaty.

ugim
fot. ze zbiorów Urzędu

Laureatami tegorocznej 
edycji Nagrody Burmistrza 
w dziedzinie oświaty zostali:
Bogusława Suder, SP Nowa 
Wieś; Katarzyna Dyrcz  
z SP w Kornatce; Agnieszka 
Kołodziej, Barbara Małota, 
Agnieszka Kołodziejczyk – SP 
nr 1 w Dobczycach Katarzyna 
Matoga, Józefa Krzysiak, 
Tomasz Trojan – SP nr 2 w 
Dobczycach; Elżbieta Kowal, 

Bernadetta Kańska, Iwona Irzyk – SP w Stadni-
kach; Marzena Krawczyk, Grażyna Kwiecińska 

– SP w Brzączowicach; Małgorzata Baran z PS 
nr 1 w Dobczycach; Urszula Krawczyk z PS nr 3 
w Dobczycach; Dorota Idzik z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Dobczycach; Monika 
Gubała, Sabina Kołodziej – Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Dobczycach.

Kolarzom bez wątpienia przypadły do gustu 
trasy ubiegłorocznej edycji Majka Days  

– imprezy sportowej, której patronuje brązowy 
medalista z Rio Rafał Majka. 

Jak poinformowali w grudniu organizatorzy, 
w pierwszy weekend czerwca (6-7) Dobczyce 
ponownie staną się areną sportowych zmagań. 

Listy startowe zapełniają się w dynamicz-
nym tempie, a do wyboru tradycyjnie będą trzy 
dystanse (37 km, 55 km, 76 km) oraz jazda na 
czas („czasówka”). 

Zapisów dokonywać można przez stronę 
internetową wydarzenia. 

Organizatorzy zapowiedzieli już, że podczas 
niedzielnych zmagań kolarzom towarzyszyć 
będzie Rafał Majka, który stanie na linii startu, 
praktycznie bezpośrednio po zakończeniu Giro 
d’Italia i z siodła roweru będzie motywował 
zawodników.

– Niezmiernie się cieszę, że tak prestiżowa  
i ogólnopolska impreza zagościła w naszym 
mieście na dłużej – powiedział burmisrz Tomasz 
Suś. - Jestem przekonany, że odwiedzający nas 
licznie kolarze odkryją nie tylko urok tutejszych, 
wymagających szos, ale również całej gminy 
i chętnie powracać będą w te rejony.

ugim
fot. archiwum

Majka Days ponownie  
w Dobczycach

Koło Gospodyń Wiejskich z Brzączowic 
reprezentowało Gminę Dobczyce na XVII 

Konkursie Potraw Regionalnych pn. „Choinka 
przy Wigilijnym Stole”. 

W konkursie, który tym razem objął swym 
zasięgiem całe województwo, wzięło udział dziewięć 
kół gospodyń z terenu powiatu myślenickiego, 

a ponadto sześć z powiatów 
ościennych: wadowickiego, 
suskiego i nowotarskiego.

Grupy miały za zada-
nie przygotować tradycyjne 
potrawy wigilijne oraz ozdo-
bić choinkę wedle dawnego 
zwyczaju.

Zarówno choinki, jak  
i potrawy oceniało jury. Jego 
członkowie pod uwagę brali 
w szczególności: regionalny  
i tradycyjny charakter potraw, 
nazwy gwarowe i prezentację 

stołu oraz to czy na choinkach są tylko trady-
cyjne ozdoby. 

Wprawdzie naszym paniom z koła nie udało 
się wywalczyć miejsca w pierwszej trójce, ale 
trzeba przyznać, że potrawy, jak i one same 
prezentują się wspaniale.

fot. Dziennik Polski
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Jestem mały, wiem więcej

Hej kolęda, kolęda...

Lider sportowych inicjatyw w powiecie

Gmina Dobczyce znalazła się wśród lide-
rów inicjatyw sportowych w powiecie 

myślenickim. 
W krakowskim Muzeum 

Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha odbyła się uroczy-
sta gala podsumowująca 
XXV Sportowy Turniej Miast 
i Gmin. Gmina Dobczyce 
uplasowała się w czołówce 
turniejowego rankingu, 
zajmując wysokie V miej-
sce w Małopolsce, a tym 
samym najwyższe miejsce 
w powiecie wśród gmin  
w swojej kategorii. 

Nagrodę oraz gratula-
cje odebrali z rąk prezes 
Zarządu Wojewódzkiego 
TKKF Zofii Czupryny oraz 
wicemarszałka Tomasza 
Urynowicza – burmistrz Tomasz Suś oraz członek 
Zarządu TKKF Dobczyce, Andrzej Staszczyk.

Zajęcia i imprezy sportowe realizowane  
w gminie Dobczyce od 26 maja do 1 czerwca 
odbywały się pod egidą XXV Sportowego Turnieju 

Miast i Gmin przeprowadzonego w ramach XI 
Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich. 

Wysokie miejsce naszej Gminy świadczy  

o dużym zaangażowaniu organizacji, stowarzy-
szeń, klubów sportowych, szkół i instytucji, które  
w tym czasie organizowały aktywność fizyczną.

jota
fot. ze zbiorów TKKF

Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Dobczycach współ-
pracuje z Wojewódz-
twem Małopolskim 
w ramach realizacji 
projektu pn. „Mało-
polski Tele-Anioł”, skierowanym do osób nie-
samodzielnych z naszej Gminy oraz ich rodzin.

Celem projektu jest wsparcie osób niesamo-
dzielnych (starszych, chorych, niepełnosprawnych), 
które wymagają opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego wykonywania 
co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. Wsparcie otrzymają także 
rodziny. Obecnie opaskę bezpieczeństwa posiada 
14 osób z terenu naszej gminy. 

Ta elektroniczna bransoletka, wyglądem 
przypominająca zegarek, posiada wbudowaną 
kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu 
pozwala nie tylko na swobodną rozmowę, lecz 
także, za pomocą przycisku SOS, łączy się z Cen-
trum Teleopieki i wzywa ratownictwo medyczne. 

Oprócz tego opaski życia mają w obudowie 
lokalizator GPS, pomagający namierzyć oso-
bę potrzebującą pomocy. Specjalny detektor 
upadków i czujnik monitorujący tętno na bie-
żąco przesyłają informacje do Kadry Centrum 
Teleopieki. Wraz z otrzymanym zgłoszeniem 
automatycznie system teleopieki identyfikuje 
uczestnika i wyświetla ratownikowi Cyfrową 
Kartę Podopiecznego z najważniejszymi infor-
macjami o osobie łączącej się z telecentrum, co 
dodatkowo ułatwia ratownikowi ocenę sytuacji.

Kadrę Centrum Teleopieki stanowią ratow-
nicy medyczni pracujący zmianowo w systemie 
24/7/365, a także asystenci teleopieki i psycholodzy. 

„Małopolski Tele-Anioł” to nie tylko teleopieka 
– to także rozbudowana sieć usług opiekuńczych 
i sąsiedzkich, Indywidualnie Dobrane Plany 
Opieki Domowej, wsparcie dla osób niesamodziel-
nych (także psychologiczne), umożliwiające im 
codzienne i normalne funkcjonowanie. To także 
szansa na zdobycie nowych umiejętności, odby-
cie darmowych szkoleń, poznanie nowych osób,  
a przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia. 

Realizator projektu poszukuje nie tylko 
osób niesamodzielnych, lecz także ludzi chęt-
nych do niesienia pomocy innym. W dalszym 
ciągu można ubiegać się o uzyskanie opaski 
bezpieczeństwa poprzez złożenie formularza 
zgłoszeniowego – w Gminie Dobczyce osobiście 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 
Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą  
z domu mogą otrzymać formularz np. podczas 
wizyty pracownika socjalnego w terenie.

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decy-
duje data wpływu) na adres: Departament Zdro-
wia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 
56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - 
Małopolski Tele-Anioł”.

Elektronicznie: dla osób, które posiadają 
kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil 
zaufany w formacie pdf za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP dostępnej pod adresemepuap.
gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/
SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego 
do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: 

„Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł”.

Małopolski Teleanioł

Szkoła Podstawowa w Brzączowicach zna-
lazła się w gronie dwunastu szkół Mało-

polski biorących udział w projekcie „Jestem 

Mały Wiem Więcej”, organizowanym przez 
strażaków Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Uczniowie klasy III, której wychowawcą 

jest Marta Blamowska, wzięli udział w szeregu 
szkoleń zarówno teoretycznych jak i praktycz-
nych. Na zajęciach podejmowane były tematy 

związane z udzielaniem 
pierwszej pomocy, zagro-
żeniami cywilizacyjny-
mi, postawą obywatel-
ską, postępowaniem w 
czasie burzy i powodzi 
oraz bezpieczeństwem  
w ruchu drogowym. Każdy 
z uczestników otrzymał 
umundurowanie straża-
ka, które z dumą nosił 
podczas zajęć. 

W trakcie apelu, który 
odbył się w hali sportowej 
SP Brzączowice, mło-
dzi adepci pożarnictwa 
przedstawili nowo nabyte 
umiejętności oraz prace 
wykonane podczas zajęć. 
Na zakończenie każdy  

z uczestników otrzymał certyfikat potwierdza-
jący udział w projekcie oraz nagrodę. Serdecznie 
gratulujemy!

tekst i fot. ugim

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są 
niezwykle ważnym elementem kultury 

ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza 
wpisują się w wielowiekową polską tradycję. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecię-
ce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze 
działające na terenie powiatu myślenickiego  
i prezentujące autentyczne formy kolędowania 
charakterystyczne dla regionu, z którego się 
wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglą-
dzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…” 

Przegląd odbędzie się 19 stycznia 2020 roku 
o godz. 15:00 w auli Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego.

Zgłoszenia do Przeglądu (wyłącznie na 
załączonych kartach zgłoszeń) należy przesłać 
na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 32-410 
Dobczyce lub drogą elektroniczną: e-mail: biu-
ro@mgokis.dobczyce.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do 10 stycznia 2020 roku.

Regulamin i informacje na temat przeglądu 
znajduje się na stronie www.mgokis.dobczyce.pl

mgokis
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Kreatywnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach
„Świątecznie”

Nasza biblioteka zamieniła się w prawdziwe 
królestwo kreatywności. Chętnie włączyliśmy 
się w Akcję „Kartka świąteczna dla seniora” 
organizowaną przez naszą Radę Społeczną  
w Dobczycach. Najpierw nasi najmłodsi czytel-
nicy, w ramach zajęć Klubu Małych i Dużych 
stworzyli je, odbijając swoje rączki i paluszki. 
Następnie dzięki inicjatywie naszej wolonta-

riuszki Natalii Piwowarczyk (we współpracy  
z Radą Społeczną) podczas „Warsztatów tworzenia 
kartek świątecznych” powstały kolejne piękne 
bożonarodzeniowe pocztówki. Od uczestników 
Akcji „Zostań Super Czytelnikiem” również 
otrzymaliśmy kartki świąteczne, które trafiły 
do starszych osób. Bożonarodzeniowy klimat 
spodobał się naszym czytelnikom. Z tej okazji 
zorganizowaliśmy „Warsztaty tworzenia ozdób 
choinkowych”. Efektem tych plastycznych zma-
gań były ciekawe i pomysłowe dekoracje. Dzień 
później nasza biblioteczna załoga wzięła udział 
w Jarmarku Świątecznym. Tam zorganizowa-
liśmy wymianę książek, zaśpiewaliśmy kolędę, 
rozdawaliśmy dobre słowo i wspólnie z dziećmi 

„pokolorowaliśmy” bibliotekę. 
„Klubowo”

Uczestnicy Klubu Kulturalnego Kibi-
ca zakończyli sezon meczowy w 2019 roku.  
6 grudnia odbyło się finałowe spotkanie Akcji 

„Paszport kibica”, która trwała aż od lipca 2018 
roku. Zostało nagrodzonych 28 osób. Wygrał 

Paweł Dudzik, który na 36 wyjazdów uczestni-
czył w 32. W nagrodę otrzymał koszulkę Wisły 
Kraków, reszta nagrodzona została wspaniałymi 
torbami, plecakami, klubowymi poduszkami  
i książkami sportowymi. 

Ostatni mecz Wisły Kraków zakończył się 
dla niej sukcesem, a dla naszych bibliotecznych 
kibiców wielką radością. Podczas spotkania 
(13.12.2019 r.) klubowicze podawali piłki przy 

boisku (jeden z naszych kibiców „uczestniczył” 
nawet w akcji meczu), a Wiślacki Mikołaj 
nagrodził kilku kulturalnych wspaniałymi 
nagrodami. Kolejny rok KKK rozpocznie 
na początku lutego wyjazdem na mecz  
z Jagiellonią.

  Członkowie Klubu Nowych Technologii, 
biorący udział w warsztatach, nieprzerwa-
nie poznają świat Robotów Photon, a także 
nowych aplikacji. Dzięki kreatywnemu 
wykorzystaniu kolorowanek, czy kubeczków 
stawiają pierwsze kroki w wirtualnej rzeczy-
wistości i kodowaniu. Kolejne spotkania 13 
i 15 stycznia 2020 r.

Pamiętamy o najmłodszych czytelnikach. 
Tuż przed Świętami dzięki światłu UV malu-
chy w Klubie Małych i Dużych dowiedziały 
się „Czy książka może świecić” podobnie jak 
stworzony przez nich obrazek. Pospacerowały 
po bibliotece w poszukiwaniu „świetlistej” 
literatury. W styczniu nasza siedziba znów 
zamieni się w bibliotekę pełną dźwięków. Już 
teraz zapraszamy na międzypokoleniowe 

„Kolędowanie Małych i Dużych”. Szczegóły 
niebawem. 

Znamy także datę zimowego koncertu z 
udziałem Klubu Miłośników Kultury, MBP, Sekcji 
Wokalnej MGOKiS oraz ISPINY. 12.01.2020r. 
Regionalne Centrum Kultury i Sportu – Zapra-
szamy!

„Wystawowo”
 Lubimy wspierać kreatywne pomysły  

i twórczość. W bibliotece możecie obejrzeć prace 
plastyczne Pana Daniela Zająca. Są to maszyny 
i urządzenia rolnicze, misternie wykonane  
z plasteliny. Poza tym nasze biblioteczne rega-
ły ozdobiły „Najładniejsze czapki świąteczne” 
wykonane w ramach konkursu organizowanego 
podczas Jarmarku Świątecznego. 

Nasze biblioteczne poczynania oraz działa-
nia klubów można śledzić na Facebooku oraz 
stronie biblioteka.dobczyce.pl. Do zobaczenia 
w bibliotece!

MM
fot. ze zbiorów Biblioteki

W świecie wizażu, stylizacji i fryzur

Fryzjerstwo to przede wszystkim zawód  
z pasją, w którym liczą się m.in. umie-

jętności artystyczne, kreatywność, wyczucie 
smaku, kwestia stylu, wymagany jest również 
stały rozwój i doskonalenie. 

Również w dobczyckim Zespole Szkół nie-
odzowną częścią pracowni fryzjerskiej są kursy, 
szkolenia, pokazy, konkursy. 

– Staramy się – mówi Anna Markiewicz,  jed-
na z nauczycielek tischnerowskiej pracowni 

– by nasze uczennice  zgłębiały tajniki wizażu, 
koloryzacji i trenowały obsługę klienta pod 
okiem profesjonalistów. W tym roku szkolnym 
dziewczyny uczestniczyły już w warsztatach 
chemiczno-kosmetycznych w Krakowskiej 
Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, brały udział 
w zajęciach warsztatowych z charakteryzacji 
filmowej, prowadzonych przez charakteryza-
torkę i wizażystkę Małgorzatę Zdebską.

W szkole odbył się także Powiatowy Kon-
kurs Fryzjersko-Kosmetyczny dla klas ósmych 
SP, którego tematem przewodnim była „Fauna 
i Flora”. 

- W stylizacjach dominowały luźne, romantycz-
ne upięcia, oparte na warkoczach zdobionych 
kwiatami – mówi współorganizatorka konkur-
su Anna Gołębiowska. -  Dla młodzieży szkół 
podstawowych była to doskonała okazja do 
sprawdzenia się w roli fryzjera oraz pokazanie 
swojego stylu poczucia estetyki i oczywiście 
dobrej zabawy. 
 Pierwsze miejsce zajęła drużyna SP nr2 
w Dobczycach, a drugie i trzecie drużyny z SP 
z Kornatki. 

Grupa uczennic klas fryzjerskich uczestniczy-
ła w profesjonalnym szkoleniu z artystycznych 
upięć włosów, prowadzonym przez Pascala de 
los Rios, m.in. dwukrotnego Mistrza Francji  
i Mistrza Wybrzeża Lazurowego we fryzjerstwie. 
Podczas szkolenia Pascal przedstawił teoretycz-
ne podstawy upięć oraz dobór uczesania do 
indywidualnych cech klientki i tekstury włosów.  
W części praktycznej zaprezentował 6 upięć krok 
po kroku, każde wykonane na żywo na włosach 
modelek obecnych na scenie. Jego stylizacje 
uzupełnione zostały własnoręcznie wykonany-
mi ozdobami do włosów. Certyfikaty udziału 
w szkoleniu zostały własnoręcznie podpisane 
przez prowadzącego, a wyjazd na warsztaty 
zorganizowała Anna Markiewicz.

Nauczycielki zawodu i uczennice udowadniają, 
że fryzjer, to bardzo często artysta, zajmujący 
się włosami, natomiast fryzjerstwo traktują nie 
tylko jako sposób na pracę, lecz realizowanie 
swojej pasji i zainteresowań.

(bd)
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Uroczysta gala stała się uhonorowaniem 
wspaniałej podróży, którą ma za sobą 

ponad 20 par małżeńskich z gminy Dobczyce. 
W Regionalnym Centrum Oświatowo-

-Sportowym w Dobczycach spotkali się jubilaci 
Złotych Godów, a także, po raz pierwszy, jubi-
laci Diamentowych Godów, Żelaznych Godów 
oraz para z najdłuższym stażem małżeńskim 
w gminie Dobczyce.

Witając gości, Agata Walczak, zastępca 
kierownika USC w Dobczycach, podkreśliła 
wyjątkowy charakter uroczystości i jej bohaterów. 

- Jesteście przykładem dla nas wszystkich. To 
od was trzeba się uczyć miłości, wierności 
i szacunku, to was powinni naśladować ci, 
którzy dzisiaj decydują się wiązać węzłem 
małżeńskim – mówiła.

Słów uznania nie szczędził również bur-
mistrz Tomasz Suś.

- To był wspaniały obraz widząc w kościele, jak 
wspólnie pod rękę wracaliście do ławki.  Wielu 
z jubilatów, wspólnie pod rękę, wędruje już 
bowiem 50, 60 czy 65 lat, a najwytrwalsza 
para nawet 69. 
 Burmistrz zwrócił się również do rodzin 
jubilatów.

– Korzystajcie z czasu, który mamy i obecności 
tych, którzy mogą przekazać wam wyjątkową 
wiedzę i swoje doświadczenie - mówił.

Punktem szczególnym uroczystości było 
wręczenie medali i legitymacji z podpisem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy parom obchodzącym 
Złote Gody. Wręczenia dokonali przedstawiciele 
władz samorządowych.  Pisma od metropolity 
krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego wręczyli proboszcz dobczyckiej 
parafii, ks. Kazimierz Turakiewicz oraz pro-
boszcz parafii Dziekanowice, ks. Grzegorz Kubik. 
Jubileusz Złotych Godów to dla społeczności 
Dobczyce święto szczególne, stąd nie zabrakło 
również przedstawicieli rady i sołectw.

Gratulacje i wyrazy uznania przekazane 
zostały również zaproszonym Jubilatom śwę-
tującym Diamentowe i Żelazne Gody, a także 
małżeństwu z Sierakowa, które wspólnie kroczy 
przez życie już 69 lat.

Program artystyczny zapewniły niezastąpione 
przedszkolaki z Dobczyc: z PS nr 1 przygotowane 
pod okiem Jolanty Kaczor i Elżbiety Knapik oraz 
PS nr 3 pod opieką Iwony Hujdus. 

Uroczystą galę zwieńczył koncert Huberta 
Maja, który zabrał zgromadzonych w senty-
mentalną podróż w czasie i sprawił, że parkiet 
wypełniły tańczące pary.

jota

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
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Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
fot. Mirosław Malec

W tym roku medale i legitymacje z okazji 
Jubileuszu Złotych Godów otrzymali:
Janina i Władysław Budzowscy ze Stojowic
Józefa i Jan Cyganowie z Dobczyc
Krystyna i Leszek Głusiowie z Dziekanowic
Elżbieta i Marian Grzybkowie z Dobczyc
Anna i Jakub Kalembowie z Sierakowa
Anna i Zdzisław Kordulowie z Brzączowic
Stanisława i Władysław Misiorowie ze Skrzynki
Anna i Adam Nosalowie z Rudnika
Zuzanna i Józef Opalińscy z Dobczyc
Zofia i Stefan Płachtowie ze Stojowic
Kazimiera i Józef Ptakowie z Dobczyc
Krystyna i Stanisław Słonkowie z Dobczyc
Cecylia i Stefan Stochowie z Dobczyc
Wanda i Stefan Strzałkowie ze Stojowic
Aniela i Franciszek Ściborowie z Dobczyc
Krystyna i Andrzej Zającowie z Dziekanowic
Józefa i Włodzimierz Żuławińscy z Dobczyc
Diamentowe Gody obchodzili:
Maria i Antoni Horobikowie z Brzezowej
Władysława i Józef Hujdusowie z Dobczyc
Emilia i Jan Jakubowscy z Sierakowa
Janina i Stanisław Wiechniakowie z Bieńkowic
Żelazne Gody obchodzili:
Państwo Cecylia i Władysław Topowie z Brzezowej

Najdłuższy staż małżeński (69 lat) w gminie 
Dobczyce mają Państwo Władysława i Stanisław 
Łyżczarzowie z Sierakowa

Złote Gody
Gdy zmierzch się skrada,
Jak kot, po kryjomu
I więcej obaw w Tobie
Niż nadziei

- otwierasz drzwi naszego domu,
W którym się wszystko, 
co mgliste rozwieje.
Jesteś tu ze mną, bo ja jestem z Tobą
Ty mnie prowadzisz 
przez każdą pogodę
Ty jesteś alfą, betą i omegą
Ty mnie prowadzisz, a ja Ciebie wiodę.
Ja ciebie wiodę, bo Ty mnie zabrałaś
Ty mnie uwiodłaś, jak Kirke żeglarza
Co się zaczęło jest, trwa i trwać będzie
Wszystko, co było z Tobą, się powtarza.
Pamiętasz album, stare fotografie?
Młodzi i piękni w siebie zapatrzeni
W każdej zieleni kolorem się mieni
Złoto pierścieni
I złoto jesieni.

Żonie Leszek Głuś
6.12.2019
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z Ispiny

Anegdoty o sławnych ludziach (6)

Noworoczny pstrąg w sosie

4 pstrągi, wypatroszone i oskrobane, 
cytryna pokrojona w plasterki,
pęczek tymianku,
sól, pieprz,oliwa, 

do sosu : łyżka chrzanu, 
ok.250 g śmietany , 
garść pokrojonych orzechów lasko-
wych, 
sok z cytryny, sól, pieprz.

 Umyte i osuszone pstrągi posmaruj 
oliwą, posól i popieprz, do środka włóż plasterki 
cytryny i gałązki tymianku, następnie włóż do 
nagrzanego do 240 st. C piekarnika i piecz ok.15 
minut .
 Wymieszaj chrzan ze śmietaną i orzecha-
mi, przypraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny.
Upieczone na rumiano pstrągi podawaj z sosem 
oraz rukolą skropioną cytryną i oliwą.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: Zachowajmy umiar kupując produkty 
na święta, nie marnujmy przygotowanych i nie 
zjedzonych potraw, podzielmy się nimi .

Radości i miłości przy świątecznym 
stole i wiele serdeczności i dobrych 
życzeń na Boże Narodzenie i Nowy Rok 
2020 życzy wszystkim Czytelnikom 
Teściowa

Z przepisów Teściowej

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny 
światowej zapytano Leona Schillera, co sądzi 
o stanie opery w Polsce. Mistrz odpowiedział:

- Dzisiaj dyrektorami oper są ludzie, którzy 
nie odróżniają klucza wiolinowego od klucza 
do wychodka.

Widząc wspaniałą fryzurę Andrzeja Szczep-
kowskiego, pewna dama zawołała kiedyś  
z zachwytem:

- O, jakie znakomite ma pan włosy! Czym 
pan je myje, jajkami?

- Nie, łaskawa pani – zaprzeczył aktor – rękami.

Wyprowadzając swego jamnika na spacer, 
Igor Śmiałowski spotkał Romana Kłosowskiego 
z jego ukochanym bokserkiem.

- Zwróć uwagę, jak za moim psem oglądają 
się wszystkie suczki – pochwalił się Kłosowski.

- A za moim jamnikiem panienki – nie pozo-
stał dłużny Śmiałowski.

- Mój bokser jest tak mądry, że potrafi sam 
zadzwonić do drzwi – przebił Kłosowski.

- Phi – odparł Śmiałowski – Mój ma klucze.

W pewnej sztuce znakomitego angielskiego 
dramaturga, odtwarzający postać Ryszarda III 
Żółkowski wołał zgodnie z tekstem:

- Konia! Królestwo za konia!
- A osioł panu nie wystarczy? – krzyknął 

jakiś dowcipniś z widowni.
- A wystarczy, wystarczy – odpowiedział 

aktor – chodź pan tutaj.
                                                       C.F.

Ludzie z pasją: Magdalena Dębowska

Urodziłam się niemal pół wieku temu. Dawno, 
ale... jak powiedział ktoś mądry - starość 

to kwestia decyzji, ja jej jeszcze nie podjęłam.
Wychowałam się w domu przesiąkniętym 

farbami olejnymi i ter-
pentyną, wśród antyków 
i staroci. Rodzice, oprócz 
uprawiania ziemi, zajmo-
wali się też konserwacją 
sztuki. Odnawiali ołtarze, 
rzeźby, obrazy. 

Na rolnictwie się nie 
znam, za to pierwszą stycz-
ność z naprawą obrazu 
miałam mając kilka lat. 
Widząc, jak mamusia 
męczy się przy XVIII-

-wiecznym portrecie sza-
cownej damy, postanowi-
łam pomóc. Wykorzystując 
chwilę jej nieobecności, 
naniosłam jaskrawoczer-
woną farbę na szarawe 

- moim zdaniem - oblicze 
kobiety. Cóż, pochwały 
nie otrzymałam... 

Od najmłodszych lat wiedziałam, że kształcić 
się będę w kierunku plastycznym. Tak też się 
stało, ale i zakończyło na liceum plastycznym  
w Zakopanem. Fascynacja sztuką jednak pozo-
stała i towarzyszy mi przez całe życie. Uwielbiam 

tworzenie w każdej możliwej postaci i formie. 
Wciąż się uczę.

Pierwsze kroki w dziedzinie pisania ikon 
stawiałam pod czujnym okiem pani Ani Bugaj 

na zajęciach malarskich  
w Dobczycach. Spotykamy 
się od kilku lat, jako grupa 
przyjaciół w różnym wieku, 
różnych profesji, łaknących 
przelać swoją wrażliwość na 
płótno czy deskę. 

Artystka Celina Frajtag 
patronuje nam i doradza. Jest 
organizatorką wielu wystaw 
naszych prac. Muszę wspo-
mnieć też o galerii Ispina. To 
tutaj mogliśmy pokazać swoje 
obrazy i ikony na wystawach 
zarówno grupowych, jak  
i indywidualnych. 

Mam nadzieję, że na tym 
się nie skończy. Tak więc 
balansując między pracą, 
domem, dorosłymi już, ale 
wciąż - dziećmi, wnukami  
i obowiązkami życia codzien-

nego, maluję, fotografuję, szkicuję, podróżuję, 
chodzę w góry. 

Nie sztuką jest namalować obraz, napisać 
wiersz. Sztuką jest swoją pasję wykorzystywać 
tak, żeby być w życiu szczęśliwym.

V Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinne-
go to wydarzenie, które na stałe wpisane 

jest w kalendarz Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach. 

W tym roku odbywały się już po raz piąty. 

W ramach imprezy odbyły się: V Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa i Festiwal Rodzinnych 
Zespołów Kameralnych.

 Podczas V Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej: „Konteksty kultury, konteksty eduka-
cji” mogliśmy gościć wybitnych przedstawicieli 
świata kultury i sztuki. W konferencji wzięli 
udział m.in.: prof. Evan Rothstein z GSMD  
w Londynie, prof. dr hab. Mariola Cieniawa oraz 
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz z Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 

Odbyły się warsztaty fortepianowe, smycz-
kowe, saksofonowe skierowane do uczniów szkół 
muzycznych, jak i wiele wykładów związanych 
z krzewieniem i promowaniem kultury, które 

przyciągnęły liczną grupę osób. Podsumowaniem 
konferencji były panele dyskusyjne, mające na 
celu wymianę poglądów oraz odpowiedź na 
ważne pytania z zakresu edukacji kulturalnej. 
Konferencja realizowana była przy wsparciu finan-

sowym Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

 W sobotnie 
przedpołudnie odbyła 
się V edycja Festiwalu 
Rodzinnych Zespo-
łów Kameralnych. 
Foyer RCOS zapełnił 
się radością, muzyką  
i kolorowymi strojami. 
Do wspólnego muzyko-
wania i śpiewania włą-
czyły się rodzeństwa, 
kuzynostwa, a także 
całe rodziny. Wystąpiło 
12 zespołów prezentują-
cych muzykę klasyczną, 
folkową, rockową oraz 

współczesną. Nie zabrakło również śpiewu. 
Impreza przebiegła w miłej i rodzinnej atmos-
ferze, a na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali 
drobne upominki.  

 Organizatorami wydarzeń było Sto-
warzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów 
i Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach,  
a patronat honorowy sprawował Burmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce. Patronat medial-
ny nad wydarzeniami objęło Sedno, Tapeta  
i Dziennik Polski. Nie zabrakło również portalu 
DPI24. Firma Wawel S.A ufundowała słodkości 
dla wszystkich uczestników.

SM Dobczyce
fot. ze zbiorów szkoły
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z życia gminy

To był istny weekend cudów!
Szlachetna Paczka Dobczyce

41 wspaniałych darczyńców i równie dużo 
obdarowanych rodzin, 5 gmin objętych 

pomocą, 659 odebranych paczek o łącznej 
wartości 143 500 zł. To bilans Szlachetnej 
Paczki rejonu Dobczyce w liczbach, które  
z całą pewnością robią wrażenie. 

Szlachetna Paczka to jednak dużo więcej, 
to niezliczona ilość serc wypełnionych chęcią 
pomocy, to niezliczona ilość godzin poświęco-

na przez wolontariuszy na dotarcie do rodzin, 
opisanie ich historii, zorganizowanie pomocy, 
to w końcu olbrzymia dawka radości i wiary 
w drugiego człowieka. Dziś ciężko wyobrazić 
sobie mikołajkowy weekend bez ludzi o wielkich 
sercach w charakterystycznych czerwonych 
podkoszulkach z wymownym napisem „Lubię 
ludzi”. Swoimi działaniami objęli teren gmin: 
Dobczyce, Wiśniowa, Raciechowice, Gdów i 
Łapanów. 

Weekend cudów rozpoczęło wręczenie nagród 

w konkursie plastycznym zorganizowanym  
z myślą o przedszkolach, idealnie wpisując się 
mikołajkowy nastrój. Dzieci wykonały piękne 
prace, które zdobiły podczas weekendu bazę 
Szlachetnej Paczki. Również od piątku syste-
matycznie zapełniał się paczkami magazyn.

- W tym roku wszystkie rodziny znalazły dar-
czyńców, pomimo że było więcej niż w roku 
ubiegłym - mówi Dariusz Krawczyk, lider rejonu 

dobczyckiego. - Za to serdecznie 
dziękuję.

Wdzięczności za podejmowa-
ne na rzecz drugiego człowieka 
działania nie krył również bur-
mistrz Tomasz Suś, który wspólnie  
z wójtem Wiśniowej Bogumiłem 
Pawlakiem oraz przedstawicielami 
prezydium Rady Miejskiej w Dob-
czycach: Małgorzatą Jakubowską 
i Markiem Kaczorem, odwiedzili 
wolontariuszy, by na chwilę usiąść 
do wspólnego stołu. 

- To ludzie tworzą klimat wokół 
nas, to ludzie sprawiają, że innym 
może żyć się lepiej, wy jesteście 

właśnie takimi ludźmi, którym się chce - pod-
kreślił burmistrz.

W tegoroczną Szlachetną Paczkę zaanga-
żowanych w przygotowanie paczek było ponad 
2 tys. osób. W finale pomagało wielu wolonta-
riuszy, przedstawicieli organizacji, reprezen-
tacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce, 
prywatni przedsiębiorcy i mieszkańcy. Za to 
wielkie serce w imieniu naszej społeczności, 
serdecznie dziękujemy!

tekst i fot. jota

Kto wystąpi w „Zemście” Fredry?

Już od kilku miesięcy w RCOS w Dobczycach 
trwają próby do spektaklu „Zemsta” Alek-

sandra Fredry, którą reżyseruje Magdalena 
Sokołowska-Gawrońska, reżyserka, aktorka. 

Tę zabawną komedię napisaną w 1833 roku, 
która składa się z czterech aktów, zagrają znani 
mieszkańcy Dobczyc i okolic. 

W główne role wcielą się m.in.: Stanisław 
Żuławiński (Cześnik Raptusiewicz) Adam Ruta 
(Rejent Milczek), Julka Piwowarczyk (Klara 
Raptusiewiczówna), Paweł Stoch (Józef Papkin), 
Arkadiusz Koliński (Dyndalski), Paweł Piwo-
warczyk (Wacław Milczek), Katarzyna Matoga 
(Podstolina Hanna Czepiersińska), Wiktor Paweł 
Piwowarski (Perełka).

Próby, które na razie mają charakter tzw. 

„prób stolikowych”, obejmują ćwiczenie testów, 
dykcji, odpowiedniej intonacji, wyrażania sło-
wem emocji. Nie ma tu miejsca na zwyczajność 
i bylejakość. Zatem dialogi ćwiczone są po 
wielokroć pod bacznym okiem pani reżyser. Jak 
podkreśla Magda Sokołowska-Gawrońska jest 
to niezbędne, by pójść dalej.

Za scenografię i kostiumy odpowiedzialna 
jest Anita Werner, a niezastąpionym asystentem 
reżysera i koordynatorem całości jest Danuta 
Kasprzyk. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
premierę spektaklu zobaczymy już w przyszłym 
roku na deskach Regionalnego Centrum Oświa-
towo-Sportowego w Dobczycach.

mag
fot. Magda Gaweł

Zima w klimacie umiarkowanym jest trud-
nym okresem dla ptaków pozostających 

w tym czasie w naszym kraju. Jest to dla nich 
swoisty test na przetrwanie. 

Dlatego warto im nieco pomóc w prze-
trwaniu tego trudnego okresu, dokarmiając je 
np. w przydomowych karmnikach. Co prawda 
dokarmianie ptaków ma zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników, ale pozytywnym faktem 
jest, że zbliża to ludzi do przyrody i uczy ich 
obcowania z nią. 

Aby nie popełniać błędów, które mogą bardziej 
zaszkodzić, niż pomóc ptakom, należy stosować 
kilka prostych zasad. 

Wykładajmy karmę systematycznie podczas 
mrozów i opadów śniegu. Karmniki powinny 
mieć konstrukcję taką, aby chronić pokarm przed 
zawilgoceniem i powinny znajdować się z dala 
od miejsc, gdzie mógłby ukryć się drapieżnik np. 
kot lub kuna. Ptaki powinny mieć też miejsce na 
ucieczkę dlatego nie należy nie zabudowywać 
całkowicie karmników i nie ustawiać ich na 
oszklonych werandach. 

Pokarm powinien być dostosowany do potrzeb 
gatunków, jakie odwiedzają karmnik (najlepiej, 
abyśmy przed rozpoczęciem dokarmiania zapoznali 
się z wymaganiami poszczególnych gatunków 
ptaków). Dobrym pokarmem są wszelkiego 
rodzaju nasiona (np.: proso, pszenica, słonecz-
nik, konopie, różnego rodzaju kasze), świeża  
i niesolona słonina (powinna wisieć 3-4 tygodnie, 
a przy temperaturach pow. 0 st. C powinno się 
ją zdjąć). Dobrym pomysłem jest wcześniejsze 
zebranie owoców głogu, dzikiej róży, aronii, 
czarnego bzu, ligustru, jarzębiny, berberysu, 
czeremchy. Po zebraniu lepiej je zamrozić, a nie 
ususzyć, gdyż suszone owoce zwiększają objętość 
w wolu ptaka i przy spożyciu dużej ilości takich 
owoców mogą być dla niego niebezpieczne.

Dokarmiając np. łabędzie nieme i kaczki 
krzyżówki musimy mieć świadomość, że nie 
odlecą one w cieplejsze rejony, tylko pozostaną 
na zimę i należy je wtedy dokarmiać przez ten 
okres, gdyż bez naszej pomocy nie przeżyją. Nie 
należy ich dokarmiać chlebem, tylko ziarnami 
zbóż, kaszami, płatkami owsianymi, oraz goto-
wanymi, pokrojonymi i niesolonymi warzywami 
(kapusta, marchew, buraki, ziemniaki). Nie należy 
też karmy wrzucać do wody, tylko na brzeg, ale 
w takim miejscu, żeby w razie zagrożenia ptaki 
mogły bezpiecznie odlecieć.

Należy systematycznie czyścić karmniki i ich 
otoczenie ze starej karmy, co zabezpieczy przed 
rozprzestrzenianiem się chorób i pasożytów.

Pamiętajmy, aby nie stosować, jako karmy 
produktów solonych (m.in. solonej słoniny  
i boczku, solonych ugotowanych ziemniaków  
i warzyw), spleśniałego chleba i ziarna, resztek 
ciast, potraw zepsutych i zjełczałych. Jako karmy 
nie powinno się stosować chleba, gdyż jego war-
tość odżywcza dla ptaków jest znikoma. Zawsze, 
jeśli jest to możliwe, zapewnijmy ptakom czystą 
i świeżą wodę do picia.

Myśląc perspektywicznie warto również 
pomyśleć o obsadzeniu ogrodów, parków i zie-
leńców krzewami rodzimego pochodzenia (np. 
dzika róża, derenie, głogi, bez czarny i koralowy, 
tarnina, jarzębina, kalina koralowa), których 
owoce zapewnią ptakom pokarm w zimie. 

Przydatne grafiki można znaleźć na moim 
profilu: facebook.com/jacek.kozubek/pho-
tos_albums

Jacek Kozubek 

Dokarmianie ptaków
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Pomiędzy sportem a literaturą 

Piłkarze kontra Pisarze
Lewandowski vs Mickiewicz, Błaszczykow-

ski vs Sienkiewicz? Tylko w Dobczycach 
postacie, pozornie z dwóch różnych światów, 
stanęły do jedynego w swoim rodzaju poje-
dynku – Piłkarze vs Pisarze. 

Inicjatywa Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
zrealizowana przy wsparciu licznych partne-
rów, dostarczyła całą gamę emocji, finalnie 
udowadniając, że legendy literatury i sportu 
więcej łączy, niż dzieli. 

Prawie 1000 uczniów, nauczycieli, przed-
szkolaków, a także osób indywidualnych obej-
rzało specjalną galę pt. „Piłkarze vs Pisarze” 
oraz pokazy Mistrza Świata Freestyle Football  

– Pawła Skóry. 28 listopada w auli Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach 
nasza biblioteka zorganizowała nietypowe 
wydarzenie, które odbiło się szerokim echem 
nie tylko w Dobczycach.
Jest jeszcze futbol

W trakcie spektaklu Pisarz mówił: „Lubić 
czytanie - to znaczy godziny nudów, które 
człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny 
radości”. Odpowiadał mu „Piłkarz”: Gdy wydaje 
ci się, że już nic więcej nie można zrobić, zawsze 
jest jeszcze futbol… Te i inne dialogi wysłuchali 
widzowie spektaklu. Doszło pojedynków, Mic-
kiewicz mierzył się z Lewandowskim (ci, którzy 
sławią Polskę), Błaszczykowski z Sienkiewiczem 
(„Waleczne serca” Polski), Słowacki ze Szczęsnym 
(ważne słowo dla nich to „obrona”), Szekspir z 
Ronaldo (kochali sławę) a Tolkien z Messim 
(magia literatury kontra magia futbolu). Była 
także okazja zobaczyć występ Piotrka Skóry  
z „We are the champions”, był fragment „Władcy 
Pierścieni” oraz film ze sztuczkami Leo Messiego 
i wreszcie w finale wystąpił Paweł Skóra, który 
zaprezentował triki piłkarskie.

Ogromne brawa należą się aktorom: Michał 
Dutkowski – „Piłkarz”; Wojciech Szczęsny – Mag-
dalena Gorączko; Robert Lewandowski – Filip 
Lenart; Leo Messi - Bartłomiej Klikuszewski, 
Christiano Ronaldo - Maja Szymoniak; Jakub 
Błaszczykowski – Tymoteusz Pawlak; Sędzia 

– Magdalena Drzygiel; Julia Skóra – „Pisarz”; 
William Szekspir – Laura Labranche, Adam 
Mickiewicz – Artur Kanik, Juliusz Słowacki 

– Sonia Szumiec, John R. Tolkien –, Mikołaj 
Pykosz, Henryk Sienkiewicz – Emilia Lichoń.

Pokazy również w przedszkolach
Występem tanecznym zajęła się Katarzyna 

Matoga – wychowawczyni 3c z Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Dobczycach. Oprawą graficzną całego 
projektu zajęła się bibliotekarka Małgorzata 
Molendys. Biblioteka dziękuje za wsparcie MGO-
KiS Dobczyce w osobie Michała Rozwadowskiego 
oraz wolontariuszce z Klubu Kulturalnego Kibica  

– Annie Szymskiej. Scenariusz i reżyseria to zasługa 
dyrektora biblioteki Pawła Piwowarczyka. Gość 
specjalny gali – Paweł Skóra po występach o 9  
i 10:30 (w czasie gali), gdzie przeprowadził także 
fantastyczne konkursy dla uczniów i nauczycieli, 
udał się do dwóch dobczyckich przedszkoli, gdzie 

ku radości najmłodszych 
prezentował w salach 
przedszkolaków swo-
je triki. Łącznie Mistrz 
Świata zaprezentował aż 
pięć pokazów!
Sesja na stadionie  
i konkursy

W ramach projek-
tu realizowanego przez 
bibliotekę: „Piłkarze vs 
pisarze, czyli o tym jak 
przez sport trafić do litera-
tury, ze stadionu do biblio-
teki” w ramach grantu  
z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 
(całość projektu opiewała 
na 11 000 zł) chętni mogli 
wziąć udział w sesji zdję-
ciowej na stadionie Wisły 

Kraków, warsztatach i spektaklu. Oprócz tego 
ogłoszone zostały konkursy literacki i fotograficzny,  
w którym uczestnicy (dzieci i dorośli) opowiadali 
o emocjach w sporcie. W konkursie literackim 
w kategorii 8-12 lat wygrała Kornelia Chochół, 
kolejne miejsca dla Teresy i Józefa Piwowarczyków. 
Wśród 12-18 latków zwyciężyła Anna Suchta,  
a wyróżnienie przypadło Gabrieli Wylegale, 
Amelii Nowak i Alicji Jasek. Wśród dorosłych 
zwyciężyła Sylwia Półtorak, kolejne miejsca zajął 
Kacper Pajka (ZS w Dobczycach) oraz Krzysztof 
Hodurek i Lech Baczyński. Wyróżniono Małgo-
rzatę Szot i Angelikę Woźniak-Dźwig. 

W komisji konkursu literackiego zasiadły 
Anna Stożek, Iwona Urbaniak i Justyna Sza-
wara. Podczas gali wręczono także nagrody 
za zdjęcia. Jury (Małgorzata Molendys i Paweł 
Stożek) uznali kolejno za najlepsze zdjęcia te 
autorstwa Agnieszki Misior, Maksymiliana 
Nowakowskiego, Katarzyny Matogi i Krzysztofa 
Hodurka. Wyróżniono natomiast Ewę i Karola 
Mikołajczyków, Gabrielę Panuś, Monikę, Patryka 
i Mateusza Obajtek i Gabriela Panuś. Nagrody 
za udział otrzymali Filip Woźniczka, Anna 
Suchta, Małgorzata Szot, Szymon Szot, Maciej 
Szot, Nina i Malwina Kobiałka, Marta i Emilia 
Lichoń, Zuzanna i Gabriela Górnisiewicz.

W bibliotece można obejrzeć wystawę, na 
której zaprezentowane są zdjęcia ze stadionu 
oraz kilka nagrodzonych prac konkursu fotogra-
ficznego. Jeżeli będzie zainteresowanie autorzy 
projektu mogą przygotować specjalny pokaz dla 
szkół – szczegóły w bibliotece.

P.P.
fot. Joanna Talaga

Zakończył się V Gminny Konkurs Plastycz-
ny „Ozdoba Choinkowa”. Jury wybrało  

w poniedziałek 16 grudnia, najpiękniejsze ozdoby. 
W konkursie znalazło się 135 prac, wykona-

nych przez uczniów szkół podstawowych i osoby 
uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z gminy Dobczyce, w tym 125 prac zgodnych  
z regulaminem.

Oceny prac dokonało jury w składzie: Ewa 
Tkaczyk, Iwona Płoskonka, Katarzyna Maj. 
Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech 
kategoriach.

W kat. klas I-III SP: I - Maciej Leśniak, S.P. 
Kornatka, Magdalena Drzygiel, SP nr 2 Dobczy-
ce; II - Aleksandra Matuła, SP Stadniki, Zofia 
Policht, SP nr 2 Dobczyce; III - Emilia Kania, 
SP nr 2 Dobczyce, Sonia Dudek, SP Stadniki, 
Milena Janik, SP 2 Dobczyce. Wyróżnienia  
w tej kategorii otrzymali: Dominik Windak, SP 
Nowa Wieś, Milena Zabdyr, SP Stadniki, Wik-
toria Ćwierz, SP Nowa Wieś, Wiktoria Siwy, SP 
Nowa Wieś, Weronika Saczka, SP nr 2 Dobczyce.

W kat. klas IV – VI S: I - Kacper Kruczek, 
Julia Sadkiewicz (SP nr 2 Dobczyce); II - Karo-
lina Niedziela, SP Stadniki, Natalia Bączek, SP 
Kornatka; III - Matylda Mistarz, SP Kornatka.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Anna 
Pudlik, SP nr 2 Dobczyce, Kamila Piwowarska, 
SP Kornatka, Julia Majka, Kółko plastyczne 
MGOKiS Dobczyce

W kat. Młodzież (klasy VII -VIII i szkoły 
ponadpodstawowe): I - Mariola Kasprzycka  

- zgłoszenie indywidualne; II - Karolina Sukta, 
SP Kornatka; III - Karolina Wolicka, SP Stadniki.

W kat. Warsztaty Terapii Zajęciowej: I - Rok-
sana Kulma, Zofia Kowal; II - Anna Murzyn; 
III - Marta Łaz.

Najwyżej oceniono te ozdoby, które cecho-
wała największa pomysłowość i samodzielność 
wykonania. Laureaci miejsc I – III otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Miejsko-

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, 
a laureaci wyróżnień – dyplomy.

Źródło: MGOKiS Dobczyce

Ozdoba choinkowa 
- konkurs rozstrzygnięty

30 lat tradycji – to jubileusz, którym może się 
pochwalić Szkolna Kasa Oszczędnościowa 

z SP w Nowej Wsi.
SKO to program, który umożliwia dzieciom 

umiejętność systematycznego oszczędzania  
i gospodarowania pieniędzmi. 

Co roku uczniowie uczestniczą w różnorod-
nych konkursach organizowanych przez SKO 
min: miesiąc systematycznego oszczędzania, 
rymowanka lub wiersz, plakat promujący 
oszczędzanie itp. 

W listopadzie odbył się konkurs Pomysłowa 
skarbonka. Uczestnicy wykonali, według własnych 
pomysłów, bardzo ciekawe prace. Wśród nich 
były: tradycyjne świnki kuferki, pszczółki itp.

Skarbonki były oceniane w dwóch katego-
riach: klasy I –III, gdzie zwycięzcami zostali 
Dominik Windak i Wiktoria Ziętek, pokonując 
Joannę Woźniak, Zuzannę Kiejkę, Antoninę 
Kiejkę (II miejsce).

W kategorii klas IV-VII wygrała Zuzanna 
Mróz.

Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody oraz 
słodkości.

Kazimiera Windak
Opiekun SKO
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Bardzo dobry sezon dla nastoletnich lekkoatletek 

Mają po 12 i 15 lat, a na swoim koncie nie-
małe sukcesy sportowe – wojewódzkie 

i ogólnopolskie.
Dwunastolatki to uczennice dobczyckiej Szkoły 

Podstawowej nr 2: Karolina Gawin (mieszkanka 
Stadnik) i Julia Sadkiewicz (mieszkanka Dob-

czyc). Piętnastolatki Wiktoria Gawin (ze Stadnik)  
i Paulina Sroka (z Raciechowic) to uczennice 
szkół średnich. Wiktoria uczy się w LO w Wie-
liczce, a Paulina w Liceum Ogólnokształcącym 
w Dobczycach (w klasie ratowniczo-pożarniczej).

Wszystkie zawodniczki trenują i startują 
w barwach krakowskiego klubu AZS AWF  
w grupie płotkarek, wraz z czołową zawodniczką 

Europy, Klaudią Siciarz. Dziewczęta trenowane 
są przez Ewę Ślusarczyk i współpracującego  
z nią Jana Demanta z Raciechowic. 

Wszystkie obdarzone są dużym talentem, 
cechuje je zawziętość sportowa, zaangażo-
wanie, robią duże postępy, z którymi można 

wiązać duże nadzieje na 
osiągnięcie w przyszłości 
bardzo dobrych wyników 
sportowych. Jak same 
mówią, receptą na suk-
ces jest sumienna ciężka 
praca połączona z chęcią 
i wiarą w to, co się robi.

Trenują 4-5 razy  
w tygodniu: w tym dwa, 
trzy razy w Krakowie, dwa 
razy w Raciechowicach lub 
w Łapanowie na Orliku 
lekkoatletycznym. 

W 2019 roku osiągnęły 
wiele sukcesów w mitin-
gach lekkoatletycznych 
w województwie mało-
polskim, jak i w Polsce,  
a także w zawodach mię-

dzynarodowych. 
Wyniki, jakie osiągają 

dziewczęta, są imponujące, a przed nimi kolejny 
rok ciężkiej pracy, ale także spodziewanych 
sukcesów. 

Naszym młodym zawodniczkom gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów sportowych 
w roku 2020.

J.D.
fot. ze zbiorów prywatnych

Od lewej: Karolina Gawin, Wiktoria Gawin i Paulina Sroka

Nauka poprzez zabawę
Prawie 1000 uczniów obejrzało ciekawostki 

i doświadczenia podczas pokazów Mało-
polskiego Centrum Nauki „Cogiteon”.

To rekordowa liczba jak dotąd, biorących 
udział w pokazach w Małopolsce. Dodatkowo  
w pokazie w Dobczycach, zorganizowanym 

z myślą o mieszkańcach, wzięło udział około 
60 osób.

W ciekawą opowieść o powietrzu dali się 
wciągnąć wszyscy bez względu na wiek. 

Zarówno uczniowie , jak i dorośli mieszkańcy 
z zapartym tchem śledzili pokazy przygotowane 

przez naukowców. 
 Wykorzystując otaczające zjawiska fizyczne 

można było przenieść kosmiczny głaz za pomocą 
słoika, zaparzyć herbatę używając strumienia 
powietrza, napełnić balon jednym dmuchnięciem, 
pohuśtać triceratopsa, a także przejechać się 

poduszkowcem. 
Była to nie-

zwykła lekcja, 
która zainspi-
rowała wielu 
do samodziel-
nej obserwacji 
i poznawania 
świata i potwier-
dziła, że nauka 
jest niezwykle 
ciekawa i można 
się nią świetnie 
bawić.

Dobrą wia-
domością dla 
wszystkich jest 
to, że już za 2,5 
roku powstanie 
w Krakowie 
Małopolskie 

Centrum Nauki, w którym będzie się mieścić 
wystawa stała, ale będzie też przestrzeń do 
samodzielnego przeprowadzania wielu cieka-
wych doświadczeń. 

jota
fot. Magda Gaweł

Orlen – dar serca

Specjalistyczne ubrania dla dwóch strażaków 
zakupiła OSP Dobczyce dzięki dofinanso-

waniu z programu „Orlen dar serca”.
Zarząd dobczyckiej jednostki złożył wnio-

sek do programu Orlen, dzięki czemu w pełne, 

specjalistyczne ubranie można było wyposażyć 
dwóch druhów. Koszt ich zakupu to 5 tys. zł. 

Program „Orlen dar serca” wspiera jednostki 
OSP w doposażaniu w niezbędny dla ochrony 
osobistej strażaków, sprzęt. To wyposażenie, 
które zabezpiecza strażaków biorących udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jak zapewnia prezes dobczyckiej OSP, Bogu-
sław Lichoń,  jednostka będzie kontynuowała 
współpracę z Orlenem w zakresie doposażania 
strażaków. 

Red.
  fot. ze zbiorów OSP Dobczyce

Po raz kolejny Dobczyce odwiedził wyjątko-
wy gość. Sędziwy Święty wyruszył sprzed 

RCOS, aby obdarować łakociami wszystkich 
zebranych przy strażnicy. Nie zapomniał także 
o wolontariuszach „Szlachetnej Paczki”.

Tradycją stały się już organizowane przez 
MGOKiS 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: BS w Dobczycach, 
Supermarket „JAN”, GS w Dobczycach oraz 
Firma „Larkis”.

O transport Świętego Mikołaja zadbała firma 
MBM Godula. Pomocnikami byli uczniowie klas 
ratowniczych Zespołu Szkół w Dobczycach oraz 
Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice. Nad 
bezpieczeństwem wydarzenia czuwali funk-
cjonariusze Komisariatu Policji w Dobczycach

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym 
Przyjaciołom, Sponsorom oraz wszystkim oso-
bom, które wspierają nasze działania.

mgokis
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