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Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Materiał nadesłany przez Urząd Miasta i Gminy w Dobczycach

Prowadzona z inicjatywy Starosty moder-
nizacja ewidencji gruntów i budynków 

objęła m.in. aktualizację informacji o grun-
tach, budynkach i lokalach. 

Powierzchnie działek ewidencyjnych 
określone zostały z dokładnością do  
1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki 
gruntowe w działkach. Pomierzonym 
budynkom zostały nadane 
numery ewidencyjne, a także 
uzgodnione zostały ich funkcje. 
Zaktualizowane zostały dane 
dotyczące przebiegu granic 
nieruchomości. Modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków 
mogła, więc skutkować zmianą 
oznaczenia (numeracji) oraz 
powierzchni działki, zmianą 
powierzchni i oznaczenia użyt-
ków gruntowych, ujawnieniem 
bądź wykreśleniem budynków, 
lokali, a także zmianą ich 
danych technicznych.

 
Prace prowadzone na tere-

nie naszej gminy poprzedzone 
były kampanią informacyjną 
prowadzoną przez Starostwo, a informacje 
o zmianach były upubliczniane i ujaw-
niane w celu weryfikacji przez każdego 
czyjego interesu prawnego dotyczą dane 
zawarte w ewidencji gruntów i budyn-
ków. Przeprowadzając modernizację na 
podstawie art. 24a ustawy Prawo geode-
zyjne i kartograficzne, Starosta nie ma 
obowiązku informowania o zmianach  
w ewidencji gruntów każdego właściciela 
z osobna.

 
W związku z przeprowadzeniem 

przez Starostwo Powiatowe w Myśleni-
cach, modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków informujemy, że wprowa-
dzone z dniem 16 lutego 2021 r. zmiany 
powodują obowiązek dla podatników 
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 
posiadających grunty objęte modernizacją, 
złożenia druków informacji/dekla-
racji podatkowych – bez wezwania 
organu podatkowego w terminie 
14 dni od zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie obo-
wiązku podatkowego.

Dane, wynikające ze zmodernizowanej 
ewidencji gruntów i budynków, które 
zostały przekazane do Urzędu Gminy 
Dobczyce ze Starostwa Powiatowego  
w Myślenicach, będą podstawą do zmia-
ny wymiaru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego za rok 2021.

Informację, czy po przepro-
wadzonej modernizacji zmianie 
uległy zapisy w ewidencji gruntów 
i budynków można uzyskać w Staro-
stwie Powiatowym w Myślenicach, 
Wydział Geodezji, Kartografii  
i Katastru, ul. Słowackiego 36,  
w tut. Urzędzie Gminy lub na stro-
nie portal.myslenicki.pl/e-uslugi/

portal-mapowy 
Podatnicy z obrębów: Brzączowice, 

Brzezowa, Kornatka i Stojowice w ter-
minie do 10 września 2021 mogą składać 
osobiście w Urzędzie Gminy pok. 115, 
pocztą lub elektronicznie za pomocą 
skrzynki ePUAP wypełnione informacje/
deklaracje podatkowe. Druki w formie 

elektronicznej wraz z instrukcjami ich 
wypełnienia dostępne są na stronie 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-

-oplaty-lokalne/formularze/ oraz https://
bip.malopolska.pl/ugimdobczyce.

W celu sprawnego uzupełnienia 
informacji, podatnicy powinni pomierzyć 
istniejące na nieruchomości budynki, 
w celu określenia ich powierzchni 
użytkowej.

Informujemy, że za powierzchnię 
użytkową wg art. 1a ust. 5 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uważa się, 
powierzchnię mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian na wszystkich kondygna-
cjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych; 
za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe.

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

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

ugim
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To był jubileusz godny 70-lecia klubu. 
Dziecanovia świętowała na swoich obiek-

tach, a w wielu atrakcjach przygotowanych 
przez zaangażowanych działaczy, sponsorów 
i rodziców dzieci uczęszczających do grup 
piłkarskich, wzięły udział całe rodziny. 
 - Zaangażowanie ludzi bliskich klubowi 
przeszło nasze oczekiwania, mogliśmy liczyć 
na Was w każdym aspekcie, począwszy od 

spraw organizacyjnych, a na wsparciu 
finansowym kończąc – podkreślają wło-
darze klubu.

Obchody rozpoczęły się od turnieju 
dla zawodników z rocznika 2007 i 2008. 
Triumfowała Słomniczanka, która w finale 
pokonała AP Wieliczka. 

W turnieju zagrały również takie drużyny, 
jak: iskra Głogoczów, Grodzisko Raciecho-
wice, LKS Mogilany, Jordan Sum Zakliczyn, 
Orzeł Myślenice, Cyrhla Krzczonów, Piast 
Łapanów i gospodarze. 

Podczas dekoracji dla uczestników  
i kibiców czekała wielka niespodzianka.  
Z pokazem freestyle football wystąpił Dawid 
Ziomek („Ziomal”) - finalista programu 

„Mam talent”, który ma na swoim koncie ma 
ponad 1000 występów w 17 krajach przed 
takimi sławami jak m.in. Diego Maradona, 
Roberto Carlos czy Usain Bolt. Zaprezentował 
efektowne sztuczki piłkarskie i poprowadził 
konkursy. 

Po turnieju odbyła się oficjalna część 
obchodów, po prezentacji historii klu-
bu, zasłużonym dla klubu Przyjaciołom  
i Sponsorom wręczono pamiątkowe koszulki  
i odznaki jubileuszowe. Po części oficjalnej po 
raz drugi dla gości wystąpił Dawid Ziomek, 
który zaprosił oficjeli także do konkursów. 
Punktem kulminacyjnym obchodów był 
mecz oldbojów Dziecanovii z oldobojami 

Wisły Kraków. Wygrana jubilatki była wielką 
radością dla licznie zebranej publiczności. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem „Dzie-
ksy” 3:2. Trzeba zaznaczyć, że w drużynie 
Białej Gwiazdy zagrali tacy zawodnicy, jak 
Ryszard Czerwiec, czy Piotr Brożek.

Po spotkaniu licytowane były wspaniałe 
pamiątki, takie jak koszulka Jakuba Błasz-
czykowskiego z autografami piłkarzy Wisły, 
koszulka z autografem Kamila Stocha, a na 
koniec rozlosowano kilkanaście cennych 
nagród, wśród których najcenniejsza była 
elektryczna hulajnoga. 

Przez cały dzień nie brakowała atrak-
cji, dla wszystkich czekały darmowe lody,  
a imprezę zakończyła zabawa muzyczna. To 
było wspaniałe święto lokalnej społeczności, 
dla której klub jest ważnym ogniwem życia. 
Świadczą o tym wszystkie działania wokół 
klubu między innymi wybudowanie dzięki 
wsparciu, ale także nakładem własnych sił 

boisko treningowe. Małe kluby, które często 
muszą radzić sobie w swoich akademiach  
z mniejszą ilością dzieci (mniej mieszkańców, 
mniej liczne szkoły) mogą również wspierać 
aktywność fizyczną. Piękny obiekt, położony 
w malowniczym miejscu jest sportowym 
sercem Dziekanowic i z pewnością dumą 
dla gminy, tak jak inne kluby z jej terenu, 
o których też wiele dobrego można napisać. 

Cieszy, że w naszej gminie wspierany 
jest rozwój dzieci i młodzieży przez rozwój 
infrastruktury we wszystkich gminnych 
klubach. A jeszcze bardziej cieszy, że w ten 
rozwój tak chętnie włączają się mieszkańcy, 
stąd te i inne jubileusze są wielkim świętem, 
tak mocno akcentowanym.

Paweł Piwowarczyk
fot. Paweł Stożek

Podziękowania od Dziecanovii
W pierwszej kolejności, podziękowania 

kierujemy do Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce, który wsparł organizację naszego 
święta, jak i również przewodniczącej Rady 
Miejskiej Małgorzaty Jakubowskiej, na którą 
Dziecanovia od lat może liczyć. 

Nie do przecenienia, jest również wsparcie 
materialne lokalnych firm, dzięki którym 
mogliśmy wspólne się bawić. Dziękujemy 
firmom Złoty Kłos, Piekarnia Cukiernia 
Dom Chleba, Sarka Transport, Wawel,  
O kurka - hand made, Motorówki Kraków, 
Tissu Boutique, Exclusive Djs Dominik 
Szymoniak. Gorące podziękowania, kieru-
jemy w stronę wszystkich osób prywatnych, 
które wsparły nas finansowo i to dzięki 
nim mogliśmy zapewnić naszym gościom 
i mieszkańcom sobotnie atrakcje. 

O świetną atmosferę zadbał również 
Paweł Piwowarczyk, który poprowadził całe 
obchody, znacznie podnosząc ich poziom. 
Podziękowania składamy też zaprzyjaź-
nionemu Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  
w Dziekanowicach, za użyczenie namiotu, 
oraz dmuchańca, który sprawił najmłodszym 
mega frajdę. 

Cieszy nas również, zaangażowanie 
rodziców zawodników naszej akademii, 
którzy już od godzin porannych pomagali 
nam organizacyjnie, do Was też kierujemy 
te podziękowania.

70 lat pięknej historii
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach  
oficjalnie otwarty

Działający od października ubiegłego 
roku Środowiskowy Dom Samopomo-

cy w Dobczycach doczekał się oficjalnego 
otwarcia. Początki jego funkcjonowania 
znacznie utrudniała pandemia, stąd dopiero 
we wtorek nastąpiło symboliczne przecięcie 
wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez ks. 
proboszcza Kazimierza Turakiewicza. 

Otwarcia dokonali wspólnie: wojewoda 

Łukasz Kmita, starosta Józef Tomal, bur-
mistrz Tomasz Suś, przewodnicząca RM 
Małgorzata Jakubowska, dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Małopolskiego UW Jacek 
Kowalczyk, dyrektor MGOPS w Dobczycach 
Jolanta Mazurkiewicz, kierownik ŚDS w Dob-
czycach, Agata Wolska oraz przedstawiciel 
podopiecznych placówki, Jerzy Kasprzyk.

- To był trudny rok dla wielu osób, również 
dla nas. Ograniczenia pandemiczne nie 
zawsze pozwalały nam w pełni rozwinąć 
skrzydła. Pomimo to sądzę, że udało nam 
się osiągnąć rzecz najważniejszą. Wspólnie 
z moim zespołem stworzyliśmy miejsce,  

w którym wszyscy Uczestnicy mogą czuć 
się swobodnie, być szczęśliwi i przede 
wszystkim spędzać wspólnie czas – tymi 
słowami rozpoczęła uroczystość kierownik 
ŚDSu Agata Wolska. 

Potwierdzenie tych słów znajdzie każdy, 
kto choć raz przestąpi próg placówki przy 
ul. Jagiellońskiej 2. Zdanie to podzielił 
wojewoda małopolski, który po raz pierwszy 

miał okazję odwiedzić to miejsce.
- Kiedy z panem burmistrzem wchodziliśmy 
do ŚDS, bardzo ujęło mnie to, gdy zoba-
czyłem, że osoby, które na co dzień mają 
tutaj swój dom w oczach miały radość,  
a na twarzach uśmiech. Myślę, że jest to dla 
wszystkich osób, które budują tego typu 
miejsca, najlepsza zapłata za działalność. 
I cieszę się bardzo, że samorząd Dobczyc 
jest na tyle odpowiedziany i wrażliwy 
społecznie, że potrafi wyciągnąć pomocną 
dłoń i pozyskać potrzebne środki.

Dziś w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy wsparciem objętych jest 24. uczestników 

oraz 3 klubowiczów, którzy spędzają tu dzień 
pod okiem siedmiu wspaniałych terapeutów 
i specjalistów, a do dyspozycji mają pięć sal 
tematycznych. 

Uruchomienie placówki było możli-
we dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  
z Urzędu Województwa Małopolskiego  
w ramach rządowego programu komplek-
sowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

– Dzięki wsparciu rządowemu udało się 
pozyskać środki nie tylko na podjęcie 
działalności Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dobczycach, ale także środki na 
modernizację wnętrza obiektu dawnej szkoły. 
Dziś obiekt ten jest ocieplony i odwodniony, 
wymieniony został dach, który wieńczy 
wieżyczka, a wewnątrz zmodernizowany 
został parter oraz klatka schodowa – mówił 
burmistrz Tomasz Suś. 

Zainteresowanie miejscem w placówce jest 
jednak bardzo duże, a szansą na poszerzenie 
jej działalności jest wykończenie kolejnego 
pięta budynku.

Wzruszenia nie kryli podopieczni, którzy 
tego dnia zaprezentowali się m.in. w cieka-
wym i zabawnym programie artystycznym. 
Jak mówiła pani Lucyna 

- Wzruszam się ze szczęścia, jest naprawdę 
wspaniale, mamy wszystko co potrzeba, 
czujemy się tu jak w rodzinie.

Prace budowlane w budynku starej szkoły 
przy ul. Jagiellońskiej, w celu utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Za 
Życiem”, zostały dofinansowane przez 
Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach 
programu: Kompleksowe Wsparcie Rodzin 

„Za Życiem”. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła  

2 054 149 zł, przy dofinansowaniu w wysoko-
ści 1 868 425 zł. Dodatkowo dofinansowana 
jest codzienna działalność placówki.

jota
fot. Joanna Talaga
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Wojewoda małopolski Łukasz Kmita 
odwiedził gminę Dobczyce, gdzie 

poza udziałem w oficjalnym otwarciu 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Dobczycach, miał okazję zobaczyć wybrane 
inwestycje gminne, które zrealizowane zostały  
w ostatnich latach dzięki dofinansowaniu 
ze środków rządowych.

Wizyta rozpoczęła się w nowym budynku 
szkoły podstawowej w Dziekanowicach, któ-
rego oficjalne otwarcie odbyło się w ubiegłym 
roku. Po nowoczesnym obiekcie oprowadził 
gości dyrektor placówki, Bogdan Czarnik. 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się  
w 2017 r. W ramach I etapu gmina Dobczyce 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 544 
000 zł z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Natomiast na etap II i sfinalizowanie 
projektu do gminy trafiła z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa kwota 3 500 000 zł. 

Szczególnie interesujące dla wojewody 
okazały się rozwiązania związane z oszczęd-
nością energii i dalszymi planami, które ze 
szkoły uczynić mają budynek w 100 proc. 
pasywny.

Podczas wizyty Łukasz Kmita odwiedził 
także rodzime firmy. Jedną z nich była pie-
karnia „Dom Chleba” w Nowej Wsi, drugą 
piekarnia „Złoty Kłos” mieszcząca się w strefie 
przemysłowej. Przedsiębiorcy opowiedzieli 
o tradycjach piekarniczych i początkach 
rozwoju swoich firm. Podzieli się także  
z wojewodą problemami i trudnościami,  
z którymi przychodzi im się borykać. 

Wizyta była także okazją do podpisania 
umowy na dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej Stadniki – Kwapinka ze środków 
pochodzących z IV naboru Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych 
na rok 2021 w wysokości 775 tys. zł. 

Wcześniej, w ramach II naboru w roku 
2019, Gmina Dobczyce otrzymała 2,1 mln 
zł dofinansowania na remont drogi Rudnik  

– Winiary, który zakończył się w ubiegłym 
roku.

- Lepsze drogi lokalne to nie tylko możli-
wość komfortowego podróżowania dla 
kierowców, ale przede wszystkim popra-
wa bezpieczeństwa mieszkańców – mówił 
wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Zwieńczeniem wizyty były odwiedziny 
w Regionalnym Centrum Oświatowo-Spor-
towym w Dobczycach, który to budynek  
i jego wykorzystanie zdecydowanie wywarły 
wrażenie na wojewodzie. Łukasz Kmita 
dostrzegł nie tylko prężną działalność insty-
tucji mieszczących się pod dachem RCOS, 
ale także przemyślane połączenie funkcji 
kulturalnej i sportowej.

– W gminie Dobczyce doskonale widać, 
jak wielowymiarowe jest wsparcie, które 
mogą otrzymać od rządu samorządy. To 
konstruktywna współpraca, dzięki której 
powstają szkoły, drogi, ŚDS-y. Razem 
inwestujemy w lepszą przyszłość Mieszkań-
ców. Razem tworzymy to, co jest dla nich 
ważne – podkreślił wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita.

tekst i fot. jota

W miejscach z duszą - wojewoda z wizytą 
w gminie Dobczycach
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Gmina Dobczyce podpisała umowę  
z firmą INSTBUD na realizację dwóch 

zadań w ramach inwestycji mającej na celu 
odwodnienie terenów ul. Zarabie.

Całe przedsięwzięcie w zakresie odwod-
nienia Zarabia podzielone zostało na kilka 
części. Umowa na zadanie, w ramach 

którego przebudowany został rów przy ul. 
Nowowiejskiej od ronda do ul. Laskowej, 
została podpisana końcem lipca.

W ramach zawartych teraz umów zreali-
zowane zostaną kolejne dwie części. Będą 
to: budowa kolektora wód opadowo-roztopo-
wych oraz kanałów bocznych wraz wylotem 
kolektora do rowu otwartego wykonanego  
w 2019 r. (część 1) na kwotę ponad 2,8 mln 
zł; oraz budowa kolektora do grawitacyjnego 

odpływu wód powierzchniowych (począ-
tek przy DW 967 ul. Zarabie z wylotem 
wód opadowych do rowu odwadniającego  
w Parku Miejskim z ujściem do rzeki Raby) 
i budowa przepustu na rowie „C” w ciągu 
ścieżki pieszej wzdłuż rz. Raby. (część 5) na 
kwotę prawie 1,5 mln zł.

Jak podkreślał podczas podpisania 
umów burmistrz Tomasz Suś, była to dłu-
go wyczekiwana i strategiczna inwestycja. 
Pamiętając powodzie i podtopienia, jakie 
dawały się we znaki mieszkańcom tego tere-
nu i przedsiębiorcom, już w ubiegłym roku 
gmina podjęła decyzję, że dołoży wszelkich 
starań, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie 
na terenie Zarabia. 

tekst i fot: ugim

Tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku 
szkolnego trójka nauczycieli z gminy 

Dobczyce: Beata Ślęczka z SP nr 2 w Dobczy-
cach, Barbara Stopiak z SP w Brzączowicach 
i Tomasz Piwowarczyk z SP w Kornatce, uzy-
skała kolejny stopień awansu zawodowego 

– tytuł nauczyciela mianowanego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opiekuna mło-
dzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości 
ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczy-
zny, tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” - tak 
ślubowali nauczyciele, którzy z rąk burmi-
strza Susia otrzymali akt nadania awansu.

Wcześniej, zgodnie z procedurą, odbyli 
prawie trzyletni staż zawodowy i przystąpili 
do egzaminu kończącego etap postępowania 
egzaminacyjnego, podczas którego zaprezen-
towali swój dorobek zawodowy i odpowiadali 
na pytania egzaminujących członków komisji. 
W skład komisji wchodzą: przedstawiciel 
organu prowadzącego, jako przewodniczący, 
przedstawiciel organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której 
nauczyciel jest zatrudniony, a także dwóch 
ekspertów wpisanych na listę ekspertów 
przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień 
awansu zawodowego, który otwiera peda-
gogom drogę do kolejnego etapu w rozwoju 
zawodowym, jakim jest awansu na stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Rozpocząć go 
mogą po przepracowaniu w szkole co naj-
mniej roku od dnia nadania poprzedniego 
stopnia awansu zawodowego.

tekst i fot. jota

Odwodnienie terenów Zarabia  
coraz bliżej realizacji

Kolejni nauczyciele  
z awansem zawodowym

1 lipca ruszyło zbieranie danych do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Nowe regulacje prawne dotyczą zasad 

gromadzenia danych w zakresie wyposażenia 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
w urządzenia grzewcze. 

Obowiązek ustawowy złożenia deklara-
cji o źródle ciepła i spalania paliw wynika  
z ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. 

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest 
właściciel lub zarządca budynku, w którym 
znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. 

Może to zrobić w formie elektronicznej, 
czyli przez Internet (wymagany jest tutaj 

profil zaufany) i jest to najszybszy sposób, lub  
w formie papierowej – wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo złożyć 
osobiście we właściwym Urzędzie(zgod-
nie z lokalizacją budynku). Na wysłanie 
deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy  
w przypadku budynków już istniejących. 

W przypadku nowo powstałych obiektów 
będzie to termin 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 
Również przy wymianie źródła ciepła na 
nowe taką deklaracje właściciel musi złożyć 
do 14 dni.

Formularze deklaracji dostępne są na 
stronie www.dobczyce.pl

ugim
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z życia gminy

Zawiadomienie o sposobie roz-
patrzenia petycji wielokrotnej 
dotyczącej sprzeciwu wobec budo-
wy elektrowni fotowoltaicznej na 
terenie działek gminnych usytu-
owanych pod Zaporą w Dobczycach:

Działając na podstawie art. 11 ust.  
4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(tj.Dz.U.2018 r., poz. 870) zawiadamiam o 
sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.

W marcu do Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce wpłynęło 26 petycji dotyczących 
sprzeciwu wobec budowy elektrowni foto-
woltaicznej na terenie działek gminnych 
usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach, 
zwanych dalej petycją. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r., 
poz. 870), zwanej dalej ustawą o petycjach, 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Zarzą-
dzeniem nr 74/2021 z dnia 13 kwietnia 
2021 roku, zarządził łączne rozpatrywanie 
petycji (petycja wielokrotna).

Przy wydawaniu decyzji środowisko-
wej zostały spełnione wszelkie wymaga-
nia dotyczące informowania określone  
w ustawie z dnia 3 października 2008r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 247).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990  
z późn. zm.) gminnym zasobem nierucho-
mości gospodaruje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta. 

W myśl art. 25 ust 2 tej ustawy gospo-
darowanie zasobem polega w szczególności 
na wykonywaniu czynności, o których 
mowa w art. 23 ust. 1 (w tym m.in. zbywa-
nie, nabywanie, wydzierżawianie, najem, 
użyczanie) a ponadto na sporządzaniu 
planów wykorzystania zasobu, przygoto-
wywaniu opracowań geodezyjno-prawnych 
i projektowych, dokonywaniu podziałów 
oraz scaleń i podziałów nieruchomości,  
a także wyposażaniu ich, w miarę możliwo-
ści, w niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

W związku z brakiem zagospodaro-
wania tego terenu, a także rozpatrywa-
nymi wieloma koncepcjami jego zago-
spodarowania, biorąc pod uwagę dbałość  
o dochody Gminy rozważa się różne formy 
jego wykorzystania.

W przypadku zainteresowania przez 
Inwestora, Gmina Dobczyce będzie pro-
wadzić konsultacje społeczne po uzyskaniu 
pełnych informacji dotyczących oferty 
współpracy i zasad ewentualnego udo-
stępniania terenu.

Zgodnie z art. 11 pkt. 4 ustawy o pety-
cjach podmiot rozpatrujący petycję ogłasza 
sposób załatwienia petycji wielokrotnej 
na stronie internetowej. Ogłoszenie to 
zastępuje zawiadomienie, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1.

Zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi.

Egzaminy na dobrym poziomie 
Wakacje dobiegają końca, a przed tego-

rocznymi ósmoklasistami ważny rok 
przygotowań do egzaminu wieńczącego etap 
nauki w szkole podstawowej. 

W tym roku szkolnym uczniowie klas 
ósmych przystąpią do egzaminu w maju.  
A jak poszły egzaminy ich starszym kole-
żankom i kolegom?

Ósmoklasiści z gminy Dobczyce, którzy 
zdawali egzamin pod koniec maja, dobrze 
poradzili sobie z egzaminem z języka polskiego, 
zdobywając średnio 64 proc. Przewyższyli 
wynik krajowy o 4 punkty i powiatowy  
o 1 punkt. 

Najlepiej z języka polskiego, ze średnim 
wynikiem 73 proc., wypadli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dziekanowicach.

Wysokie wyniki osiągnęli uczniowie 
naszej gminy także z języka angielskiego. 
Tutaj średnia zdawalność jest na poziomie 
ok. 69 proc. Najlepsze wyniki w egzaminie 
z języka angielskiego uzyskali uczniowie  
z SP z Dziekanowic ze średnią 78 proc.,  
o 10 punktów przewyższając wynik powiatu 
i aż o 12 średnią krajową.

Średnia z egzaminu z matematyki dla 
gminy Dobczyce to 55 proc. To o 3 punkty 
więcej niż średnia powiatu i o 8 więcej niż 
średnia kraju. Najlepszym wynikiem – 68 
proc., ponownie może pochwalić się Szkoła 
Podstawowa w Dziekanowicach.

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki 
dla szkół, gminy, powiatu, województwa  
i w skali kraju.

język polski matematyka język angielski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach 58% 47% 68%

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach 64% 55% 74%

Szkoła Podstawowa w Brzączowicach 62% 48% 77%

Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach 73% 68% 78%

Szkoła Podstawowa w Kornatce 64% 60% 72%

Szkoła Podstawowa w Stadnikach 70% 65% 70%

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 56% 46% 42%

Gmina Dobczyce 64% 55% 69%

Powiat Myślenice 63% 52% 68%

Województwo Małopolskie 64% 52% 69%

Polska 60% 47% 66%

Niemcy z wizytą w Dobczycach
Końcem sierpnia mieliśmy okazję gościć 

w Dobczycach liczną grupę z Niemiec, 
która podczas pobytu w Krakowie zdecydo-
wała się odwiedzić nasze miasto. 

Wybór ten był nieprzypadkowy, uczestni-
cy wyjazdu zamieszkują bowiem w pobliżu 
partnerskiego miasta Versmold. Od przy-
jaciół z Versmold przekazali zresztą gorące 
pozdrowienia dla całej społeczności gminy 

Dobczyce. Podczas krótkiego pobytu w Dob-
czycach grupa spotkała się z burmistrzem 
Tomaszem Susiem, zwiedziła Regionalne 
Centrum Oświatowo-Sportowe oraz wybrała 
się na dobczyckie Wzgórze Zamkowe. Grupę 
podczas pobytu w Dobczycach opieką oto-
czyła Józefa Czyż – członek Stowarzyszenia 
Partnerstwa Miast Dobczyce – Versmold.

tekst i fot: jota
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Czas to pojęcie względne – jak mówią 
niektórzy. Bardzo szybko mija, kiedy 

wypełniony jest przyjemnościami. A do 
takich z całą pewnością należą wakacyjne 
zajęcia w ramach półkolonii w mieście.

Wakacje – dla większości uczniów trwają 
za krótko. Ale nawet, jeśli nie mogą wyjechać 
poza miasto, nie muszą się obawiać nudy.  
W gminie Dobczyce każdego roku na dzieci  
i młodzież, które wakacje spędzają w domach, 
ale i na turystów, czeka moc atrakcji.
Artystycznie w MGOKiS

Wakacje ośrodek kultury rozpoczął 
śpiewająco. W czerwcu koncertem „Nie 
bój się chcieć”, który odbył się w plenerze, 
wystąpili wokaliści z grup młodszych Sekcji 
Wokalnej. Pierwszy weekend lipca należał 
do starszych i dorosłych wokalistów, który 
w lirycznym koncertem w RCOS zakończyli 
projekt „Narodziny Gwiazdy”.

W pierwszy wakacyjny weekend mogli-
śmy też zobaczyć wszystkie zespoły, które 
działają w MGOKiS, a które wystąpiły  
w ramach otwartej prezentacji działalności 
sekcji. 

Jak każdego roku, ośrodek kultury 
przygotował stałe, wakacyjne zajęcia dla 
młodych, Przez dwa miesiące w ramach 
Artystycznych Wakacji, dzieci przenosiły się 
w zaczarowany świat bajek: wróżek, jedno-
rożców, bajkowych stworków. Nie zabrakło 
plastycznych wycieczek po świecie, zabaw 
w projektantów.

Oprócz zajęć plastycznych, które prowa-
dziła Paulina Steliga-Gryglaszewska, dzieci 
i młodzież twórczo spełniały się w ramach 
warsztatów z gliny i ceramiki, które popro-
wadziła Iwona Płoskonka, oraz warsztatów 
z mozaiki, prowadzonych przez Ewę Saczkę.

Nie zabrakło także porcji dobrej, filmowej 
rozrywki. Dla najmłodszych przygotowane 
zostały specjalne seanse filmowe w ramach 
Bajkowych Wakacji.

W ośrodku kultury nie zabrakło także 
miejsca na wakacje na sportowo. Przez cały 
czas do dyspozycji mieszkańców była hala 
sportowa, a na holu w części szkolnej budyn-
ku RCOS odbywały się zajęcia w ramach 
półkolonii gimnastycznej. Te poprowadził 
Piotr Skóra, a opiekę nad wypoczynkiem 
sprawowały Katarzyna Matoga i Monika 
Obajtek. 
Wakacje z KS Raba

Swoich podopiecznych nie zawodzi  

Kolejne wakacje już za rok!
w wakacje Klub Sportowy Raba, który zorga-
nizował atrakcyjne, ekscytujące i wciągające 
zajęcia w ramach wakacyjnej półkolonii, którą 
podzielono na dwa turnusy. Uczestnicy nie 
tylko aktywnie spędzali czas w mieście, ale 
zorganizowano dla nich ciekawe wycieczki 
poza miasto. 

W Dobczycach odwiedzali basen przy ulicy 
Jałowcowej, RCOS, zanurzali się w smakach 
lodów Dudzika. Nie zabrakło wycieczek do 
Skawiny (tor gokartowy), Krynicy, Muszyny 
(park linowy), plażowania w Nieznanowi-
cach, zdobywania góry Żar, wizyty w stolicy 
Małopolski. Dzieci spotkały się także z Seba-
stianem Kasprzykiem, jednym z najlepszych 
w Polsce zawodników specjalizujących się  
w biegach OCR. Sebastian opowiedział nam 
o swojej pasji i o udziale w programie „Ninja 
Warrior Polska”, w którym wywalczył tytuł 
najlepszego zawodnika III Edycji.
Wakacyjny gwar w Świetlicy

Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce 
zaczęła wakacje na sportowo. Konkretnie  

– olimpijsko. Równolegle do wydarzeń, które 
toczyły się na stadionach w Japonii, uczest-
nicy zajęć w Kędzierzynce, w ramach prac 
plastycznych, przygotowali flag wszystkich 
państw, których reprezentanci brali udział 
w letnich igrzyskach. 

Na sportowo mijały dzieciom z Kędzierzyn-
ki kolejne tygodnie wakacji, m.in. za sprawą 
projektu „Śladami małopolskich sportowców”, 
który w ramach dotacji z gminy Świetlica 
realizuje wspólnie z OSP w Kędzierzynce. 
Zajęcia sportowe w ramach tego projektu 
przewidziane są do października.

W ramach zajęć odbyły się także poga-
danki poświęcone zdrowemu odżywianiu.

Drużyna młodych druhów ochotników 
(Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) wzię-
ła także udział w sierpniowym Pikniku  
i Myślenickim Zlocie MDP. W zawodach MDP 
reprezentanci poszczególnych drużyn mieli 
zmierzyć się w pięciu konkurencjach: ratow-
nictwo techniczne, ratownictwo medyczne, 
wypadek w rolnictwie, rozpalanie ognisko, 
element poszukiwawczy.

Nie zabrakło także spotkań z ciekawy-
mi ludźmi sportu. Wśród nich – z sołtys 
Kędzierzynki, Bogumiłą Surmą, która 
opowiedziała o swoich sportowych doko-
naniach, gdzie, jak powiedziała, jednym 
z najważniejszych trofeów był Złoty Kask. 
Pani Bogumiła brała udział w przeróżnych 
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Kolejne wakacje już za rok!
dyscyplinach sportowych (biegi przełajowe, 
skoki w dal, biegi narciarskie, strzelanie, 
jazda motocyklem) i zajmowała wysokie 
miejsca. Gościem spotkań w Świetlicy był 
także Konrada Kasprzyk, który opowiedział 
o swojej przygodzie z bieganiem, o tym jak 
powinien trenować i odżywiać się biegacz 
długodystansowy. 
Przystanek Biblioteka, czyli ciekawe 
wakacje z biblioteką!

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła 
na „Przystanek Biblioteka”. To było aż 14 
różnych propozycji zajęć dla 342 osób. Dzieci 
wyruszyły w wirtualny świat książki, a także 
do świata animacji Kamishibai. W lipcu,  
w dwóch edycjach, dzieci wzięły udział szko-
leniu z „Dziennikarstwa on-line”. Poznały 
wiele aplikacji, pisały blogi, tworzyły proste 
strony internetowe. Drugi cykl tych zajęć 
poświęcony był „Projektowaniu graficznemu”. 
Te dwa tygodniowe cykle zajęć odbywały 
się w ramach projektu „Sieć na kulturę  
w podregionie krakowskim”.

Dla najmłodszych dzieci (1 do 4 lat) i ich 
rodziców przygotowano zajęcia: „Muzyka 
Malucha” oraz „Muzyczne zabawy”, podczas 
których było dużo muzyki, uśmiechu i dobrej 
energii. Nie zabrakło czasu na przeczytanie 
krótkich książeczek oraz śpiewu piosenek, 
także tych zaproponowanych przez maluchy. 

Biblioteka pobudziła do działania także 
roboty Photon. Czytelnicy chętnie budowali 
także podczas „lego zmagań” biblioteki 
przyszłości. Liczne grono kibiców przybyło 
na rozgrywki Fifa, rywalizując na aż pięciu 
stanowiskach do gry w dwóch kategoriach 
wiekowych. Dużym zainteresowaniem całych 
rodzin cieszył się także „Wieczór gier planszo-
wych” z niespodziankami (pierwsza to pizza, 
a druga to losowanie wielu niespodzianek,  
w tym gier od firmy „Muduko”). Poza zajęciami 
stacjonarnymi wraz z Klubem Kulturalnego 
Kibica biblioteka zaprosiła na trzy mecze 
piłkarskie do Krakowa na stadion Wisły  
(w tym dwa hitowe pojedynki – z Legią oraz 
Napoli). Do biblioteki na wspólne czytanie 
zapraszaliśmy także przedszkolaki. Dzięku-
jemy za tak liczny udział i za zaangażowanie 
w zajęcia uczestnikom, wolontariuszom za 
pomoc w ich organizacji, a sponsorom za 
dary ( firma Muduko oraz Supermarket 
Jan Dobczyce).

anka, pp
fot. ze zbiorów Organizatorów
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Przyjmę do pracy logopedę, neurologopedę, 
psychologa, terapeutę integracji sensorycznej 

z okolic Dobczyc.

Kontakt: 788 204 681
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wspomnienie

Do widzenia Panie Jerzy!

W upalną środę 28 lipca pożegnaliśmy 
na Cmentarzu Salwatorskim w Kra-

kowie Jerzego Urbańczyka, osobę zasłużoną 
dla naszego miasta. Ci, którzy znali pana 
Urbańczyka, zapamiętają go, jako czło-
wieka skromnego, otwartego, życzliwego, 
aktywnego niemal do końca życia. 

Pan Jerzy Urbańczyk był związany  
z Dobczycami od najmłodszych lat swojego 
życia. Jego dziadek, Walenty Lichoniewicz, 
pełnił funkcję kierownika szkoły męskiej 
w latach 1914-1926. Babcia Bronisława 
również pracowała, jako nauczycielka. 
U dziadków w Dobczycach mały Jurek 
spędzał każde wakacje, także te w 1939 
roku, zakończone wybuchem II wojny 
światowej. Wraz z mamą i rodzeństwem 
przeżył w naszym mieście okres okupa-
cji. Tu chodził do szkoły podstawowej, 
później zawodowej, a także do tajnego 
gimnazjum. 

W czasie tych sześciu lat spędzo-
nych w Dobczycach pisał pamiętnik, 
w którym utrwalił życie miasteczka  
i jego mieszkańców. Napisane barwnym 
językiem wspomnienia Jerzego Urbań-
czyka stały się źródłem wiedzy o naszym 
mieście w czasie okupacji. Zostały  one 
wykorzystane przez Pawła Figlewicza 
w publikacji „Królewskie miasto Dob-
czyce”. Były publikowane w „TAPECIE”. 
Fragment wspomnień pana Urbańczyka 
dotyczący deportacji Żydów z Dobczyc 
wykorzystałam w książce „Świece zgasiła 
wojna”.

Po wojnie rodzina Urbańczyków wróciła 
do Krakowa. Tam Jerzy Urbańczyk skończył 
studia na Politechnice Krakowskiej i został 
architektem. Dom rodziny Lichoniewiczów 
został sprzedany, ale pan Jerzy nadal chętnie 
przyjeżdżał do Dobczyc. Odwiedzał grób 
swoich dziadków na Jeleńcu. 

Fotografował pejzaże miasteczka, któ-
re wraz z archiwalnymi zdjęciami z jego 
zbiorów znalazły się w wielu publikacjach 
m.in. w książkach Adama i Bożeny Rutów, 
w monografii Dobczyc Pawła Figlewicza. 
Udostępnił je także Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Wykonane przez niego w latach 
60. fotografie z odbudowy zamku trafiły do 
Muzeum Regionalnego PTTK.  

Z wielką cierpliwością penetrował 
archiwa w poszukiwaniu informacji  
o dawnych Dobczycach. Prowadził badania 

genealogiczne, dzięki którym opracował 
genealogię własnej rodziny. Chętnie dzielił 
się swoją wiedzą.  Zainteresował nauczycieli 
i uczniów Szkoły Podstawowej postacią 

uczestniczki Powstania Warszawskiego, Basi 
Siewierskiej, która zmarła w Dobczycach 
i powierzył jej grób ich opiece. 

Pana Jerzego Urbańczyka poznałam 
podczas jednej z jego wizyt w szkole i tak 
zaczęła się nasza znajomość. Utrzymywali-
śmy kontakt e-mailowy. Mieliśmy wspólne 
zainteresowania. Swoje ciekawe listy, pełne 
wspomnień i wiadomości o dawnych Dob-
czycach zaczynał od słów: „Dzień dobry Pani 
Elżbieto”. Odpowiadałam: „Dzień dobry 
Panie Jerzy”. Będzie mi tej korespondencji 
brakowało. 

Do widzenia Panie Jerzy! Zapisałam 
wszystkie pana e-maile. Otrzymane od Pana 
informacje, wspomnienia, zdjęcia i mapy 
z XIX wieku będą służyć do przekazania 
wiedzy o dawnych Dobczycach następnym 
pokoleniom. 

Elżbieta Polończyk-Moskal
fot. ze zbiorów rodzinnych

Koncert Eleni – wyjątkowej gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej, odbędzie się  

w Dobczycach 29 września, o godz. 18., w sali 
widowiskowej RCOS. Na koncert zaprasza 
Agencja PEGAZ-BIS.

Melodyjne kompozycje i emocjonalne 
teksty, to znak rozpoznawalny artystki, 
której przeboje od wielu lat, podbijają serca 

wrażliwych słuchaczy, bez względu na wiek. 
Eleni wychodzi z założenia, iż muzyka ma 
być lekarstwem, i takiemu też spojrzeniu 
na działalność artystyczną, jest wierna do 
dziś. Nie oznacza to jednak, że śpiewa bajki. 
Eleni po prostu śpiewa o tym, co czujemy  

– o miłości, tęsknotach, radościach i smut-
kach… jak to w życiu. 

Jak sama mówi: “Lubię śpiewać rzeczy 
melodyjne, z dużym ładunkiem emocji. To 
wiąże się z moimi greckimi korzeniami. Ze 
śpiewem i muzyką miałam do czynienia od 
najmłodszych lat.”

W ferworze tras koncertowych i spotkań 
z fanami zdarzyło się, że Eleni miała nawet 
jedenastoletnią przerwę w swych wydaw-
nictwach typu longplay.

Nie przeszkodziło to jednak, by w swojej 
bogatej dyskografii, udało Jej się osiągnąć 
imponującą liczbę ponad dwudziestu oficjal-
nie wydanych płyt, a – co warto zaznaczyć 

– kolejne, nowe kompozycje, w dalszym 
ciągu powstają. 

Bilety w cenie 70 zł, do nabycia zarów-
no stacjonarnie – w biurze MGOKiS, tel 
12/27 16 757 oraz 533 990 660, jak również  
w sprzedaży internetowej, na portalach KUP 
BILECIK oraz BILETYNA.

Uwaga – koncert odbędzie się z zacho-
waniem nakazanego rygoru sanitarnego  

– obowiązuje dezynfekcja rąk oraz maseczki 
oraz limit miejsc. Dodatkowe informacje, 
dostępne są pod numerem telefonu 694 024 
832 oraz na stronie Organizatora.

Agencja PEGAZ-BIS

Wspomnienie o Jerzym Urbańczyku (1927-2021)
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (25)

Papryka duszona
ok. 1 kg papryki, 
oliwa, 20 dkg cebuli, 
koncentrat pomidorowy, 
natka pietruszki, 
sol, pieprz i papryka mielona do 
smaku

Paprykę oczyścić, opłukać i pokroić  
w kostkę. Cebulę obrać, opłukać i pokroić 
(drobno), podsmażyć. Dodać paprykę i dusić 
pod przykryciem, często mieszając.

Pod koniec duszenia dodać koncentrat 
pomidorowy. Natkę pietruszki opłukać, 
pokroić i dodać do całości, doprawić do 
smaku.

Smacznego życzy Teściowa
Porada; uważajmy na słońce, które tego 

lata wyjątkowo mocno grzeje. Zaleca się 
przebywanie na słońcu z umiarem, pijmy 
dużo wody, dla osób starszych  polecam cień.

Z przepisów Teściowej

Brigitte Bardot pojawiła się pewnego 
razu w kostiumie bikini na plaży, gdzie 
obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.

- Proszę pani – zwrócił jej uwagę funkcjo-
nariusz – w tym miejscu można się opalać 
tylko w jednoczęściowym stroju.

- Nie ma problemu – uśmiechnęła się 
francuska gwiazda – Którą część mam więc 
zdjąć, górę czy dół?

Podczas tournée po prowincjonalnych 
miasteczkach, do aktorki Marii Malickiej 
podszedł na jednej ze stacyjek jakiś włóczęga 
i powiedział:

- Paniusiu, jestem głodny! Od wczoraj 
nic nie jadłem!

- Poczekajcie, mój człowieku – rzekła 
litościwa artystka – Zaraz zawołam męża…

- Po co – zaoponował żebrak – Nie jestem 
ludożercą…!

Uroda Mazur przyciąga wielu turystów. 
Przyjeżdżają tu także artyści. Cezary Pazura 
wybrał się na ryby łodzią w towarzystwie 
pewnego tubylca. Był świt, lekka mgiełka 
unosiła się nad taflą wody. Cisza. Artysta 
to wrażliwy człowiek. Pazura rozejrzał się 
wokoło i porażony tym cudem przyrody 
westchnął:

- O Boże, jak tu pięknie!
Jego towarzysz miał jednak inne zdanie.

- Pięknie to, panie, jest w monopolowym. 
C.F.

Barok – ramy czasowe XVI-XVIII w
Prekursorzy: Caravaggio, Carracci.
Główne cechy malarstwa:
Dynamizm, żywiołowość, patos, monu-

mentalizm, bogactwo dekoracji, efekty 

Skarby malarstwa europejskiego (5)
style, epoki, kierunki

światłocieniowe, tematyka religijna i mito-
logiczna, iluzjonizm.

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Carravaggio, Peter Paul Rubens, Rem-

brandt, Diego Velazquez, Anton van Dyck.

Serdecznie zapraszamy na mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony, która odbędzie 
się w niedzielę 5 września o godz. 13 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela na Starym 
Mieście.
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Mija 79 lat od soboty 22 sierpnia 1942 roku, 
która tragicznie zapisała się w historii 

naszego miasta. W tym dniu, zgodnie z nakazem 
hitlerowskich władz, wszyscy Żydzi znajdujący się 
w Dobczycach zostali deportowani do Wieliczki, 
a stamtąd pociągiem do obozu śmierci w Bełżcu. 

Ci, którzy nie stawili się na dobczyckim 
Rynku, musieli się ukryć. Za udzielaną im pomoc 
groziła kara śmierci. Były jednak osoby, które 
z narażeniem życia ratowały Żydów. Niektóre 
z nich zostały uhonorowane tytułem Sprawie-
dliwego wśród Narodów Świata. Są wśród nich 
mieszkańcy naszego miasta: Maria Strzelecka, 
Barbara Rudzka, Jan Knofliczek, Piotr Kopera 
oraz Wojciech Krupa z Kornatki. O nich można 
przeczytać w książce „Świece zgasiła wojna”. 

Chciałam opisać dwie historie ratowania życia, 
które nie znalazły się w książce, bo dotarłam 
do nich za późno. 

W latach 1940-1941 Niemcy wysiedlili  
z Krakowa wielu Żydów. Niektórzy trafili do 
Dobczyc i zamieszkali w wynajętych kwaterach. 
Jedną z tych rodzin byli Glecerowie, którzy  
w 1941 roku wynajęli mieszkanie u Franciszka 
Orzechowskiego (ur. 1915) przy ul. Długosza. 
Zaprzyjaźnili się ze swoim gospodarzem. Po 
deportacji Żydów w sierpniu 1942r., Glecerowie 
nie opuścili Dobczyc. Pan Franciszek ukrył ich 
w piwnicy swojego domu. Przynosił im jedzenie, 
a kiedy zaistniała potrzeba pomocy medycznej, 
sprowadził lekarza i kupił leki. Gdy sąsiedzi 
zaczęli podejrzewać, że Orzechowski ukrywa 
Żydów, Glecerowie wyjechali do krakowskiego 
getta. Po jego likwidacji w marcu 1943r. Rena 
Glecer z matką uciekły z Krakowa i zostały 
ponownie ukryte przez Orzechowskiego w jego 
piwnicy. Latem 1943r. zorganizował przerzut 
obu kobiet na Słowację. Stamtąd przez Węgry 
dostały się do Rumunii. Rena Glecer wraz  
z matką przeżyły wojnę. Utrzymywały kontakt 
z Orzechowskim, który odwiedził je w Belgii.  
W 1986r. Franciszek Orzechowski otrzymał tytuł 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Po 
wojnie sprzedał dom i wyprowadził się Dobczyc.

Mieszkanki Dobczyc Stefania Bilińska (ur. 
1920) i Józefa Głuś (ur. 1918), siostry z domu 
Orzechowskie, również w 1941r. wynajęły 
mieszkanie rodzinie żydowskiej, która musiała 
opuścić Kraków. U sióstr zamieszkała Klara 
Lermer z synem Izaakiem oraz matka, panią 
Teper. Rodziny się zaprzyjaźniły, a siostry 
udzielały lekcji dziesięcioletniemu Izaakowi, 
który, podobnie jak inne dzieci żydowskie, nie 
chodził do szkoły. Kiedy w sierpniu 1942r. Żydzi 
z Dobczyc zostali deportowani do Wieliczki,  
a stąd do Bełżca, Stefania na prośbę pani 
Lermer postanowiła ratować Izaaka. Wysłała 
go do swojej matki, Józefy Orzechowskiej, do 
Krakowa. Tam przebywał jako dziecko z rodziny. 
Kiedy jeden z sąsiadów zaczął podejrzewać, że 
chłopiec jest Żydem, siostry zabrały Izaaka do 
domu w Dobczycach. Ukrywały go na strychu 
i troszczyły się o niego aż do końca wojny. Po 
wojnie nikt nie zgłosił się po chłopca. Został 
przekazany społeczności żydowskiej w Krako-
wie, skąd wyemigrował do Izraela. Utrzymywał 
kontakt z kobietami, które uratowały mu życie. 
W listopadzie 1990 r. Instytut Yad Vashem 
przyznał Józefie Głuś i Stefanii Bilińskiej tytuły 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Obie historie zostały opisane na podstawie 
dokumentów znajdujących się w Instytucie 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu 
Yad Vashem w Jerozolimie.

Elżbieta Polończyk-Moskal

200 lat Nowej Wsi (cz.4)
Wspomnienia mieszkańców Nowej Wsi 

- lata II wojny światowej.

Pani Maria: Gdy wybuchła wojna 
miałam 8 lat. Spaliśmy w ubraniu z obawy, 
że trzeba będzie uciekać. Pamiętam też, jak 

raz uciekliśmy ze wszystkim, nawet z kro-
wami, do lasu, inni ludzie też uciekali, ale 
wróciliśmy na noc. Tata mówił - co ma być, 
co ma mnie spotkać, to mnie spotka w domu. 

Przyszedł raz Niemiec, jak mama poszła 
do ciotki na Grabową. Tata robił buty, a ja 
gotowałam obiad. Zapytał: „Jest krowa? 

- Jest! -To idź doić”. Poszłam, bo już od 
drugiej klasy doiłam w każdy dzień krowy. 
To mleko, takie ciepłe, wlał do ziemniaków, 
zjadł i poszedł. Zboże nam wszystko zabie-
rali. Placki na blasze gotowane były, mleko, 
barszcz czy ziemniaki. Mięsa nie było. Może 
raz się zdarzyło, jak świnia została zabita, 
ale tylko dlatego, że krowa jej na racice 
stanęła. Chociaż wiedział tata, że nie wolno 
bić trzody. Ile razy głód doskwierał, nie było 
chleba, nie było co kupić. 

Poszłam z ojcem do sąsiada po ziem-
niaki, to nam sprzedał takie drobniutkie. 
Każdy dzień rozpoczynało się od porannej 
modlitwy. Na początku wojny, tatę chcieli 
zabrać na roboty do Niemiec, ale mamie 
udało się za pieniądze przekonać młodego 
chłopaka od sąsiadów, żeby poszedł za 
niego. Zgodził się chętnie. A tata został.  
W czasie wojny chorowałam na czerwonkę. 
Raz przyszedł Rusek, gdy zobaczył mnie  
z gorączką, rozpaloną w łóżku, to zapytał: 
,,chora?” ,,Chora! - mama odpowiedziała. 
Wyszedł, bo bał się zarazić.

Pani Zofia: Moi rodzice mieli sklep na 
Gaiskach. Sprzedawali naftę, kaszę, mąkę, 
miód, sól, cukier, słoninę, tkaniny – nie tak 
jak dziś. Przed wojną sklep ten zaopatrywał 
pobliskie wsie i gospodarstwa. Na okolicę 
znajdowały się tylko dwa – rodziców oraz 
Pani Panuś na Grabowej. Po wojnie rodzice 
zlikwidowali sklep. 

Kontrole przez milicję były co chwilę. 
Często milicja przychodziła z Niemcami, ale 
na szczęście ci, którzy przychodzili, nie byli 
tacy funkcyjni. Radio, kamień do młynka 
trzeba było oddać sołtysowi, bo za to gro-
ziły wysokie kary. Podczas jednej z kontroli 

(potrafili cały dom i sklep przeszukać) 
zostały znalezione materiały, ale na 
szczęście nie zabrali, machnęli ręką 
i poszli.

Zofia w czasie wojny uczęszczała 
do Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Nowej Wsi. Polityka okupanta 
była jednoznaczna: zakaz uczenia się 
przedmiotów związanych z historią 
naszego Narodu. Wspomina: Wier-
szyków uczyliśmy się na pamięć, bo 
książki zabrali. Nauczyciel wycinał je 
z gazet. W pamięci został mi jeden 
wierszyk: „Wstałam rano, raniusieńko 
ubrałam się bieluteńko, usłyszałam 
głos ptaszyny, że dziś siostro twoje 
imieniny, życzę ci wszystkiego naj-
lepszego, czego sobie życzysz od Boga 
samego”. 

Chętnie chodziłam do szkoły, ale 
zanim wyszłam, musiałam krowy 
wygnać czy napaś i dlatego wcześnie 
trzeba było wstać, żeby nie spóźnić 
się do szkoły, bo nauczyciel krzyczał. 
Zdarzało się, że wychodziło się głod-
nym, bardzo często bez śniadania, bo 
ziemniaki nie zdążyły się ugotować. 

Słonina była bardzo pożądana, bo można 
było nią omaścić ziemniaki. 

Tata miał ule, nigdy nam miodu nie żałował. 
W tamtym okresie nie było lekarstw, więc 
każde przeziębienie leczyło się miodem, bo 
było go pod dostatkiem. W Wigilię miodem 
smarowaliśmy opłatek. Mięsa w ogóle nie 
było albo sporadycznie zdarzało się, jak 
udało się w ukryciu uchować i zabić świnię. 
Za oddanie świni dostawało się grosze albo 
wódkę. W stodole rodzice zrobili z desek 
pod słomą chlewik, gdzie chowali prosię. 
Jedzenie nosiliśmy w koszyku na słomę, 
bo baliśmy się, że ktoś zauważy i nas zda. 
Dobrze wiedzieliśmy, że za chowanie świń 
bez pozwolenia groziła kara śmierci. 

Mój brat Tadeusz został złapany na wywóz. 
Mama prosiła milicję, żeby go nie zabierali, 
nawet musiała iść do Świątnik, gdzie go 
zatrzymano. Zabrała ze sobą 2000 złotych, 
ale okazało się, że to mało i brakuje 3000 
złotych. Wróciła do domu i pożyczyła od 
rodziny brakującą kwotę. Jeden z milicjan-
tów uprzedził ją, że ma czas do 4.00 rano, 
bo później odwiozą Tadeusza. Udało się go 
wykupić i nie został wywieziony do Niemiec. 
Natomiast drugiego brata Julka udało się 
uchronić od wywózki, gdyż rodzice wysłali 
go do kuzynki do Zakopanego. 

Naszej rodzinie udało się, ale ile było 
takich, gdzie nie można było przekupić albo 
nie można było zdobyć tak wielkiej sumy 
pieniędzy”.

Materiały opracowane na podstawie kronik, 
wywiadów z mieszkańcami, dokumentów.

Prosimy osoby posiadające materiały 
archiwalne dotyczące naszej Małej Ojczyzny 
o kontakt w celu uzupełnienia kronik.

Bogusława Suder, Anna Podmokła
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
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O grzybach i grzybobraniu
Grzyby to ogromna grupa organizmów 

żywych występująca we wszystkich 
strefach klimatycznych, a ich zarodniki 
znajdowano w atmosferze na wysokości 
kilku tysięcy metrów i w wodzie na dużych 
głębokościach. 

Wśród nich rozróżniamy: pasożyty, sapro-
fity i symbionty. Spełniają one różnoraką  
i ważną rolę w ekosystemach naszej planety. 
Na świecie występuje ok.1,5 miliona gatun-
ków. Przeciętnemu człowiekowi kojarzą się  
z kapeluszem osadzonym na nóżce (trzonku) 

- zwane umownie kapeluszowymi. Należą one 
do grzybów wielkoowocnikowych, których 
w Polsce występuje ok. 4 tyś. gatunków,  
z czego 1100 -1500 to gatunki jadalne, a ok. 
200 o właściwościach trujących (w tym kilka 
śmiertelnie trujących). Dopuszczonych do 
obrotu jest 44 gatunki grzybów.

Wartość energetyczna i odżywcza grzybów 
nie jest duża, ale cenne są ze względu na 
zawartość związków mineralnych i aroma-
tycznych. Ok. 90 proc. składu chemicznego 
to woda. W suchej masie znajduje się 40-60 
proc. węglowodanów, 30 proc. związków 
azotowych (w większości białka), 2-7 proc. 
tłuszczów, 1-2 proc. skł. mineralnych (potas, 
wapń, magnez, fosfor, siarka), mikroelemen-
ty: (fluor, miedź, mangan, kobalt, jod, cynk, 
tytan), witaminy (prowitamina D, A, Wit: 
B1, B2, PP, C), również: barwniki, związki 
aromatyczne i enzymy.

Zbieramy tylko grzyby, których gatunku 
jesteśmy pewni. Nie zbierajmy grzybów: 
nierozwiniętych i młodych (są trudne do 
rozpoznania), nieznanych, starych, zniszczo-
nych.  Nie zbierajmy grzybów do reklamówek 
foliowych, tylko do czegoś przewiewnego np. 
wiklinowy koszyk, wykręcajmy lub wycinaj-
my je jak najbliżej ściółki. Nie odcinajmy 
samych kapeluszy, ponieważ gnijący trzon 
zahamuje wzrost następnych owocników.

Grzybobraniu nie powinno towarzyszyć: 
hałasowanie, płoszenie zwierzyny, łamanie 
młodych drzew i gałęzi oraz zaśmiecanie lasu. 
Nie zbierajmy grzybów w pobliżu zakładów 
przemysłowych i ruchliwych dróg (mogą 
zawierać szkodliwe metale ciężkie).

Nie rozgrzebujmy ściółki, nie niszczmy 
owocników grzybów nie zbieranych dla 
celów konsumpcyjnych na ich naturalnych 
stanowiskach. Obowiązuje zakaz zbierania: 
gatunków chronionych, grzybów w parkach 
narodowych i rezerwatach przyrody czy  
w uprawach leśnych i młodnikach.

Grzyby są smaczne, a ich zbieranie 

dostarcza wielu ludziom niezapomnianych 
wrażeń, jednak stanowią one, dla amatora-

-zbieracza i jego rodziny, duże zagrożenie.
Grzyby trujące zawierają toksyny, które 

powodują uszkodzenia organów wewnętrznych 
(wątroba, nerki, śledziona, serce) i układu 
krążenia, na koniec układu nerwowego. 
Objawami są: zaburzenia żołądkowo-je-
litowe, biegunka, nudności, wymioty. Po 
wystąpieniu takich objawów w kilka godzin 
po zjedzeniu grzybów, należy niezwłocznie 
zgłosić się do lekarza lub szpitala, a nie 
leczyć się domowymi sposobami. W miarę 
możliwości zachować: kał, mocz, resztki 
grzybów, potrawę, którą jedliśmy, a nawet 
wymiociny w celu ustalenia gatunku grzyba, 
a co za tym idzie, toksyny jaką się zatruliśmy. 
Nie podajmy potraw z grzybów dzieciom  
i osobom starszym. Obecnie w Polsce rocznie 
zatruciu grzybami ulega ok. 30 - 50 osób, 
ale w okresie międzywojennym, aż 2500 
osób (!). 

Największymi sprawcami zatruć są: 
muchomor sromotnikowi – mylony z: czubajką 
kanią, gąską zielonką, gołąbkiem zielonym, 
pieczarkami – UWAGA – spożycie 50 g 
suchej masy grzyba grozi śmiercią; krowiak 
podwinięty (olszówka) – dawniej uważany za 
jadalny; piestrzenica kasztanowata – mylona 

ze smardzami. 
Aby ustrzec się przed takimi zagro-

żeniami nie należy kupować grzybów od 
przypadkowych osób, tylko od takich, które 
posiadają wystawiane przez Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne certyfikaty na 
sprzedaż grzybów, lub zgłosić się do stacji, 
gdzie dyżury pełnią klasyfikatorzy grzybów..

Przy zbiorze grzybów nie należy kierować 
się „ludowymi mądrościami”, że trujące 
grzyby: mają ostry smak – nieprawda - np. 
muchomor sromotnikowi ma łagodny smak; 
po posoleniu żółkną – trujące związki 
chemiczne nie wchodzą w reakcję z solą; 
srebro czernieje po zetknięciu z trującym 
grzybem – związki siarki zawarte w grzybach 
powodują czernienie srebra, a nie związki 
trujące; przecięte grzyby zabarwiają się 
na niebiesko – zmiana koloru nie ma nic 
wspólnego z trucizną; alkohol pomaga przy 
zatruciu grzybami – niektóre grzyby działają 
trująco na organizm dopiero po spożyciu 
alkoholu; gotowanie grzyba neutralizuje 
truciznę – nieprawda.

Na koniec przytoczę powiedzenie wytraw-
nych grzybiarzy: ”Wszystkie grzyby są 
jadalne, ale niektóre tylko raz”.  I apel: nie 
niszczmy grzybów, których nie zbieramy, 
nie rozgrzebujmy ściółki, nie hałasujmy  
w lesie i zabierajmy ze sobą śmieci. 

Jacek Kozubek

Szanowni Mieszkańcy: w związku ze zbliżającym się kolejnym okresem fakturowania 
zużycia wody oraz niepewną sytuacją epidemiczną zwracamy się do Państwa z prośbą  
o samodzielne podawanie odczytów liczników wody do końca września. 

Mogą to Państwo uczynić w jeden z następujących sposobów: telefonicznie pod nr. 
12/372 17 64 lub 372 17 90; mailowo: woda@dobczyce.pl; poprzez stronę internetową 
www.dobczyce.pl/woda
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Czterdziestu zawodników wzięło udział  
w Turnieju Deblowym o Puchar Staro-

sty, który odbył się na dobczyckich Kortach 
Tenisowych Antares.

W turnieju wystartowało 16 męskich par 
deblowych i 4 pary kobiece, m.in. z Dobczyc, 
Myślenic, Krakowa, Niepołomic, Sieprawia, 
Brzeska i Mszany Dolnej.

Tenisowe zmagania rozpoczęliśmy punk-
tualnie od godz. 8.00 i trwały one równe 12 
godzin. Nie brakowało emocji, potu i wysiłku, 
jak również wymiany doświadczeń oraz 
wspólnych rozmów i nowych znajomości. 
Podczas turnieju można było skorzystać 
również z poczęstunku i ciepłego posiłku. 

Po wielogodzinnych wyczerpujących 
zmaganiach do fazy pucharowej w kategorii 
mężczyźni weszło 8 par.

Do ścisłego finału dotarli Michał Popek 
i Łukasz Ryskala (pokonując wcześniej 
Mariusza Brózdę i Karola Brózdę oraz Mak-
symiliana Koska i Damiana Obidowicza)  

TENIS: Turniej Deblowy o Puchar Starosty
a także Marek Molenda i Grzegorz Matras 
(zwyciężając wcześniej z Januszem Doboszem 
i Mariuszem Nowakiem oraz z Markiem 
Dziekanem i Markiem Kosakowskim). 

Ostatecznie to właśnie Marek Molenda 
i Grzegorz Matras sięgnęli po zwycięstwo 
w emocjonującym finale z wynikiem. Miej-
sce drugie przypadło parze Michał Popek/

Łukasz Ryskala,  
a na miejscu trze-
cim uplasowali się 
Marek Dziekan  
i Marek Kosakowski.

W kategorii 
pań na najwyż-
szym podium sta-
nęły Sonia Koszut 
i Jolanta Budzow-
ska (Dobczyce) po 
wygranej z Kata-
rzyną Mnichowską 
i Dorotą Weszką,  
z Jowitą Kosek  
i Bożeną Kosakow-
ską oraz z Magda-
leną Stachowicz  
i Małgorzatą Zelek. 
Na drugim miejscu 

uplasowały się Magdalena Stachowicz i Mał-
gorzata Zelek (Brzesko), a na trzecim Jowita 
Kosek i Bożena Kosakowska z Myślenic.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zawodnikom, a w szczególności zwycięskim 
parom. Wyrazy uznania dla wszystkich 
uczestników za wytrwałość, determinację 
i wielogodzinną grę oraz piękne widowisko. 
Dziękujemy za tak liczny udział w naszym 
turnieju!

Puchary i nagrody w turnieju ufundo-
wane zostały przez Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach. 

tekst i fot. Tenis Pro Dobczyce

„Weekend nad Rabą z TKKF”

Klub Kulturalnego Kibica zaprasza do swoich szeregów całe rodziny, które chcą  
w miłym towarzystwie jeździć na mecze. Najbliższy wyjazd 12 września (w niedzie-

lę) na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Mecz odbędzie się o godz. 15:30. Zapisy do  
6 września (lub do limitu miejsc) w bibliotece lub przez formularz zamieszczony na stronie 
biblioteka.dobczyce.pl (dział Klub Kulturalnego Kibica) lub na fanpage Klubu. Zapraszamy!

Dobczycki Park Miejski tętnił gwarem 
dopingujących i rozgrywających. Tak 

weekend z TKKF spędzali uczestnicy spor-
towych gier i zabaw, które przygotowano 
wspólnie z Gminą Dobczyce.

Na uczestników czekała moc atrakcji – od 
konkurencji, w których liczy się celne oko 
(rzutki do tarczy) po takie, które wymagały 
siły i współpracy (przeciąganie liny).

Wśród konkurencji, do których orga-
nizator zaprosił całe rodziny, nie zabrakło 
gry w bule (petanque) oraz amatorskiego 
turnieju siatkówki plażowej. 

Na zwycięzców w poszczególnych kon-
kurencjach czekały medale dla wszystkich 
certyfikaty uczestnictwa.

W międzyczasie, na kortach w parku 
odbywały się zawody o Puchar Starosty  
w tenisie ziemnym. 

Na zakończenie wyjątkowo aktywnego 
weekendu, organizatorzy zapewnili uczest-
nikom wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku. 

Zawody zrealizowane zostały w ramach 
zadania publicznego pt.: ”Organizacja zajęć 
i imprez rekreacyjno-sportowych „Ciało  
i umysł”, współfinansowane przez Gminę  
i Miasto Dobczyce.

Red.

XXXVIII Sztafeta  
Wiśniowa – Dobczyce

Tegoroczna Sztafeta Szlakami Walk Par-
tyzantów AK i BCh z metą w Dobczycach 

odbędzie się w piątek 17 września. 
Tradycyjnym zmaganiom sportowym 

towarzyszyć będą uroczystości upamiętniające 
odbicie przez partyzantów z rąk Niemców 

„Prawdzica” i dla uczczenia pamięci ofiar 
pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika.

To msza św. na cmentarzu w Wiśniowej. 
Tam znajdują się mogiły ofiar pacyfikacji. 
Msza poprzedza uroczystości przy pomni-
ku w Glichowie oraz przy symbolicznym 
grobie Nieznanego Żołnierza w Rynku  
w Dobczycach. 

W tym roku zawodnicy startują z Wiśnio-
wej i biegną na metę w Dobczycach, gdzie 
odbędzie się dekoracja zwycięzców.

Szczegóły (także godzinowe) biegu szta-
fetowego już wkrótce na stronach organiza-
torów (MGOKiS Dobczyce, UGIM Dobczyce, 
UG Wiśniowa).

Red.
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