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Ambasadorowie i Zasłużeni  
– wręczono nagrody Wyjątkowym

Uroczyste obchody Święta Niepodległo-
ści były doskonałą okazją, by wręczyć 

wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dob-
czyckiej” i „Honorowy Ambasador Gminy 
i Miasta Dobczyce”. 

Zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej” za pracę na rzecz gminy Dob-

czyce otrzymali zaangażowani społecznicy. 
Pierwszy wyróżnienie odebrał Józef Kordula 

- sołtys Brzączowic przez niemal ćwierć wieku, 
od ponad 60 lat służący lokalnej społecz-
ności, jako strażak-ochotnik, odznaczony 
m.in. Złotym, Srebrnym i Brązowym Meda-
lem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Srebrną 
Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym 
przez Prezydenta RP. 

Wyróżniony za społeczną pracę został 
także Stefan Jarząbek - długoletni sołtys 
Stojowic, od ponad 40 lat w służbie OSP 
Stojowice, w której przez ostatnie 20 lat 
pełnił funkcję prezesa. Za zasługi dla rozwoju 
pożarnictwa został wielokrotnie odznaczony, 
m.in. Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa, Srebrnym Krzyżem Zasługi 

nadanym przez Prezydenta RP. 
Symboliczną statuetkę otrzymał także 

Kazimierz Płatek – były radny, od ponad 30 
lat w służbie Ochotniczej Straży Pożarnej, 
prezes OSP Sieraków, a do 2021 r. komen-
dant gminny Zarządu Oddziału MG ZOSP 
RP w Dobczycach. Odznaczony m.in. Brą-

zowym, Srebrnym i Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązowym  
i Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez 
Prezydenta RP. W 2016 r. został odznaczony 

„Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi”, 
potwierdzającą oddanie ponad 20 l krwi.

Wyróżnienie „Honorowy Ambasador 
Gminy i Miasta Dobczyce” otrzymała 
Stanisława Piąstka - członkini zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną - koło 
w Myślenicach, ambasadorka Dobczyc  
w środowisku osób niepełnosprawnych, 
wspierająca działania na rzecz wyrównywania 
szans i rozwijania świadomości społecznej 
na temat problemów i potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Lokalnej społeczności znana 
też, jako mama niepełnosprawnego Filipa, 
która na co dzień pokonuje liczne bariery, 
by pokazać synowi świat. 

Tytuł Ambasadora powędrował także 
do rąk Magdaleny Sokołowskiej-Gawroń-
skiej – aktorki teatralnej i filmowej, od lat 
zaangażowanej w życie kulturalne Dobczyc. 
Pani Magdalena jest ambasadorem Gminy 
Dobczyce w kręgu artystów i działaczy 
kultury. W ostatnim czasie zaangażowana 
była w reaktywację teatru amatorskiego w 
Dobczycach. Wyreżyserowana przez nią 
premierowa sztuka „Zemsta” spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym 
przyjęciem.

Tytułem Ambasadora uhonorowany 
został także Marcin Zając – światowej sła-
wy aquascaper, wielokrotny Mistrz Polski,  
a od 2020 r. posiadacz rekordu Guinnessa  
z tytułu stworzenia najmniejszego akwarium 
świata, który niestety podczas uroczystości 
nie mógł być obecny.

jota
fot. Paweł Stożek
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Koncert „Miejcie nadzieję” zwieńczył obchody  
Narodowego Święta Niepodległości w Dobczycach

Listopadowe święto wolności w Dobczy-
cach jest zawsze świętem radości. Z tej 

okazji w szkołach i w miejscowościach gminy 
organizowane są koncerty, uroczyste apele, 
happeningi.
Kornatka

Kornatka była jednym z wielu miejsc,  
w których w południe 11 listopada, uroczy-

ście odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. 
Do Hymnu stanęli reprezentanci całej 
społeczności - samorządowcy, rada sołecka, 
druhowie jednostki OSP, stowarzyszenia, 
klub sportowy, czy społeczność szkoły.  
W oczekiwaniu, aż wskazówki zegara wybiją 
południe, radna i sołtys Jolanta Ziemba 
przywołała krótką historię utworu, które-
go słowa napisał Józef Wybicki. Wcześniej 
mieszkańcy uczestniczyli w uroczystej 
mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej 
w kościele parafialnym w Kornatce.

Wydarzenie było także okazją do wrę-
czenia nagród w konkursie organizowanym 
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Gościniec” pn. „103 kotyliony w 103. roczni-
cę odzyskania niepodległości”. Konkurs 
na najpiękniej wykonaną kokardę naro-
dową rozstrzygnięto w trzech kategoriach,  

a ogłoszeniu wyników towarzyszyła wystawa 
przygotowanych prac. Wspólnie z mieszkań-
cami Kornatki świętował także wicestarosta 
Rafał Kudas, który nie szczędził słów uznania 
dla złożonych w konkursie prac. Nagrody 
w konkursie ufundowali: Stowarzyszenie 
Gościniec, Starostwo Powiatowe w Myśle-
nicach, Gmina Dobczyce oraz Rada Sołecka. 

Spotkanie, które zakończył smaczny 
poczęstunek w postaci grochówki i pysznych 
ciast, zorganizowali wspólnie: Stowarzysze-
nie Gościniec, Rada Sołecka, OSP Kornatka, 
Szkoła Podstawowa w Kornatce oraz Klub 
Sportowy Rokita Kornatka.
Dobczyce

Tradycyjnie w Narodowe Święto Nie-
podległości mieszkańcy Dobczyc i goście, 
zebrali się pod symbolicznym Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w dobczyckim ryn-
ku, aby uczcić pamięć osób walczących  
o niepodległą Polskę.

W 103. rocznicę odzyskania niepodle-
głości licznie stawiły się poczty jednostek 
OSP, szkół i organizacji, a Orkiestra Dęta 

„Dobczyce” uroczyście odegrała Hymn Polski. 
Szczególnym punktem było symboliczne 
złożenie wiązanek na Grobie Nieznanego 

Żołnierza. Zwieńczeniem oficjalnych uro-
czystości była msza św. w intencji Ojczyzny 
odprawiona w kościele w Rynku. 

Oficjalne uroczystości niepodległościowe 
zwieńczone zostały piękną, nostalgiczną 
muzyczną podróżą przez burzliwą historię 
naszego kraju. Podczas nastrojowego koncertu, 
niosącego tytułową nadzieję, usłyszeliśmy 

słowa wielkich poetów, utwory wybitnych 
kompozytorów, pieśni, z którymi na ustach 
szli legioniści. 

Poprzez muzykę soliści i wokaliści Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce oraz Studia 
Piosenki Young Stars opowiedzieli o tęsk-
nocie za wolnością; wojennej, niepewnej 
rzeczywistości; odwadze i tragicznym losie 
młodych powstańców czy trudnych, powo-
jennych losach zwykłych obywateli. Podróż 
skończyliśmy w „naszym domu” – naszej 
Ojczyźnie, którą ukształtowała ta trudna 
historia.

Koncert, nagrodzony owacjami na stojąco, 
dostarczył słuchaczom całej gamy emocji. 
Artyści przypomnieli nam o wartościach, 
które trwały i budowały nasz kraj, także 
wtedy, gdy nie było go na mapach. 

Szczególne podziękowania popłynęły na 
ręce kierownik Sekcji, Beaty Czajki-Rolińskiej, 
która była przewodnikiem w tej niezwykłej 
podróży oraz dyrygenta Marcina Zborka, 
który od wielu tygodni przygotowywał chór. 

Solistom i wokalistom towarzyszył także 
fantastyczny zespół muzyczny w składzie: 
Daniel Mazurkiewicz (instrumenty klawi-
szowe), Konrad Ligas (akordeon), Gabriela 
Jarosz (skrzypce), Agnieszka Pawlisz (altów-
ka), Łukasz Bryniarski (gitara elektryczna), 
Daniel Nicieja (gitara basowa) oraz Jasiek 
Bryniarski (perkusja).

Koncert wieńczący tegoroczne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości zorgani-
zowany został wspólnie przez Gminę Dob-
czyce, Sekcję Wokalną MGOKiS Dobczyce 
oraz MGOKiS Dobczyce.

jota
fot. Paweł Stożek, ugim 
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Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych 
na terenie Gminy Dobczyce: miejscowości  

Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kę-
dzierzynka, Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sie-

raków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice
Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

przeprowadziło modernizację ewidencji 
gruntów i budynków. W związku z tym 
powierzchnie działek określone zostały 
z dokładnością do 1 m2, zmianie mogły 
ulec użytki gruntowe na działkach  
a także pomierzono istniejące budynki, 
którym nadano numery ewidencyjne  
i uzgodniono ich funkcje. 

Informację czy zapisy w ewi-
dencji gruntów i budynków uległy 
zmianie można uzyskać Urzędzie 
Gminy na I piętrze pok. 115 podatki 
(tel.12-37-21-732, lub 733, 734, 735, 
739) oraz w Starostwie Powiatowym 
w Myślenicach, Wydział Geodezji, 
Kartografii i Katastru, ul. Słowac-
kiego 36.

Podatnicy posiadający grunty objęte 
modernizacją, u których nastąpiły zmiany 
w ewidencji, zgodnie z art. 6 pkt. 6 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych są 
zobowiązani złożyć właściwemu organowi 
podatkowemu informacje podatkowe 
(można osobiście w Urzędzie Gminy pok. 
115, pocztą polską lub elektronicznie za 
pomocą skrzynki ePUAP).

Druki w formie elektronicznej wraz  
z instrukcjami ich wypełnienia dostępne 
są na stronie podatki.gov.pl w zakładce 

„Podatki i opłaty lokalne” lub na bip.
malopolska.pl/ugimdobczyce 

Zmodernizowane dane, które 

zostały przekazane do Urzędu 
Gminy Dobczyce ze Starostwa 
Powiatowego w Myślenicach, będą 
podstawą do zmiany decyzji podat-
kowych za rok 2021

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy  
o  podatkach i opłatach lokalnych: jeżeli 
w trakcie roku podatkowego zaistniało 
zdarzenie mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku, a  w szcze-
gólności zmiana sposobu wykorzysty-
wania przedmiotu opodatkowania lub 
jego części, podatek ulega obniżeniu lub 
podwyższeniu, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło to zdarzenie. 

Nowe oznaczenie w bazie danych 
ewidencyjnych jest zdarzeniem, które 
wprowadzono:

- 16 lutego 2021r dla miejscowości Brzą-
czowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice  
i dla celów podatkowych są obowiązujące 
od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu wprowadzenia zmiany, 
a więc miesiącem od którego musi zostać 
zmieniony podatek jest marzec 2021r. 

- 20 marca 2021r dla miejscowości 
Bieńkowice, Dziekanowice, Kędzierzynka, 
Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, 
Skrzynka, Stadniki i dla celów podat-
kowych są obowiązujące od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu 
wprowadzenia zmiany, a więc miesią-
cem od którego musi zostać zmieniony 
podatek jest kwiecień 2021.

Mikołajkowa Akcja  
Krwiodawstwa

I Ty możesz zostać św. Mikołajem! Podczas 
specjalnej Mikołajkowej Akcji Krwio-

dawstwa, która 6 grudnia odbędzie się  
w Dobczycach możesz podarować krew, 
która być może uratuje komuś życie. 

Akcja, organizowana wspólnie przez 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy 
w Myślenicach oraz Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce potrwa od godziny 8 do 12. Krew 
będzie można oddać w sali konferencyjnej 
urzędu.

Mając na względzie sytuację epidemiczną, 
personel medyczny zapewnia, że podczas 
pobierania krwi zostaną zachowane wszelkie 
środki ostrożności.

W czasie pandemii nastąpił wzrost dys-
kwalifikacji krwiodawców, co w znaczący 
sposób wpłynęło na spadek jednostek krwi 
dostępnych w centrach krwiodawstwa. Dla-
tego szczególnie zachęcamy do dołączenia 
do akcji.

Od 26 stycznia 2021 r. dawcy krwi, któ-
rzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym 
osocze po chorobie COVID-19, przysługuje 
zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od 
wykonywania czynności służbowych w dniu, 
w którym oddali krew lub jej składniki, oraz 
w dniu następnym. Dotychczas dawcy krwi 
mieli prawo do zwolnienia od pracy tylko  
w dniu, w którym oddawali krew. Zwiększo-
ny limit dni wolnych obowiązuje w czasie 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi 
powinien być zdrowy i wypoczęty, zjeść lek-
kostrawny i niskokaloryczny posiłek i wypić 
około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin 
przed oddaniem krwi. Więcej informacji 
na: rckik.krakow.pl

ugim

Łącząc się w żałobie i smutku, pragniemy przekazać 
wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym

śp. Jana Chanka
wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta

Burmistrz i Radni Rady Miejskiej 
Gminy i Miasta Dobczyce

Rodzinie i Najbliższym

śp. Jana Chanka
wieloletniego pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia składają

Kierownik i Pracownicy
Referatu

W październiku wszystkie gminy z terenu 
powiatu myślenickiego zjednoczyły się 

w jednym celu. 
W ramach zawartego porozumienia 

zainicjowano partnerstwo „Eko Energia  
– Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”. 

Założeniem przedsięwzięcia jest wspólne 
dążenie samorządów do zwiększenia bez-
pieczeństwa energetycznego poprzez, m.in. 
inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

Klaster EkoEnergia pozwoli wspólnie 
działać w budowie farm fotowoltaicznych, 
rozwoju instalacji prosumenckich, budowie 
innych odnawialnych źródeł energii, czy 
tworzenia magazynów energii. Podpisane 
porozumienie będzie miało wymierne 
korzyści zarówno dla gmin, mieszkańców, 
jak i przedsiębiorców, powodując wzrost 
samowystarczalności energetycznej. 

Wykorzystywanie przez samorządy ener-
gii elektrycznej pochodzącej z OZE będzie 
jednocześnie realizacją zadań narzuconych 
w Programie Ochrony Powietrza dla Mało-
polski (od 2023 roku co najmniej 50%, a od 
2025 roku 100% zużywanej przez nie energii 
elektrycznej w ciągu roku powinno pocho-
dzić z OZE). Wymierne korzyści zapewni 
również redukcja ubóstwa energetycznego 
wśród mieszkańców Gmin i Powiatu. 

ugim
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z życia gminy

Zabytkowa kapliczka św. Walentego  
z 1858 r., zlokalizowana w Brzączowi-

cach za kościołem, przeszła konieczne prace 
konserwatorskie. 

Zabytek pierwotnie usytuowany na 
terenach obecnie zalanych wodami Jeziora 
Dobczyckiego, wymagał pilnej renowacji ze 

względu na zły stan techniczny spowodowa-
ny m.in. wilgocią i zwietrzeniem kamienia. 

W kwietniu tego roku Gmina Dobczyce 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 
000 zł w ramach konkursu organizowa-
nego przez Województwo Małopolskie pt. 

„Kapliczki Małopolski 2021”. Dzięki wsparciu 
finansowemu możliwe było przystąpienie 
do wykonania koniecznych prac zabezpie-
czających.

Wykonano szczegółową dokumentację 
fotograficzną stanu zachowania obiektu oraz 
badania stratygraficzne w celu rozpoznania 
historycznych warstw obiektu. Badania 
nie wykazały obecności wystarczającej do 
rekonstrukcji oryginalnej warstwy malarskiej, 
dlatego też podjęto decyzję o pozostawieniu 
kapliczki bez malatury i eksponowaniu 
naturalnego wybarwienie kamienia. 

W pierwszej kolejności uporządkowano 
teren wokół kapliczki. Usunięto niską roślin-
ność rosnącą wokół niej oraz wchodzącą na 
jej cokół.

Prace przy elementach kamienia roz-
poczęto od wstępnego, mechanicznego 
odczyszczenia jego powierzchni z brudu. 
Większe połacie piaskowcowych bloków 
oczyszczono z zanieczyszczeń (porosty, brud) 
oraz wtórnych olejnych nawarstwień metodą 
piaskowania ciśnieniowego. Odczyszczone 
zostały rzeźba i płaskorzeźba. 

W ramach prac wzmocniona została 
struktura kamienia. Ubytki uzupełniano 
etapowo. Powierzchnię kitów obrabiano 
dostosowując ich fakturę i formę do otoczenia.

Całość prac wyniosła 29 700 zł.
Zadanie sfinansowane zostało ze środków 

budżetu Gminy Dobczyce i Województwa 
Małopolskiego.

tekst i fot: jota

W listopadzie gościliśmy w Dobczycach 
przyjaciół ze słowackiej gminy Hla-

dovka. Wizyta ta miała związek ze wspól-
nie realizowanym projektem pn. „Zamek  
i wiejska chata – nowa przestrzeń dla kultury 
na polsko-słowackim pograniczu”. 

Projekt ten pozwolił na zawiązanie 
pomiędzy naszymi gminami przyjaźni  

i wymiany kulturowej, był także okazją 
do realizacji inwestycji, które wpłynęły na 
ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego.

W Dobczycach w ramach projektu 
wykonane zostały prace konserwatorskie 
na zamku. Odbudowany został most pro-
wadzący do twierdzy, a w dobudowanej  
w ostatnich latach sali zamontowane zostały 
okna, co pozwoliło na stworzenie przestrze-
ni do przyszłych wydarzeń kulturalnych. 
Ciekawostką jest, że zamontowane okna 
wykonane zostały na wzór okien z kościoła 
św. Andrzeja w Krakowie. 

To właśnie w dobczyckim zamku goście ze 
Słowacji mieli okazję zamienić się w poszu-
kiwaczy skarbu, dzięki przygotowanej przez 
dobczycki oddział PTTK, grze terenowej.  
W poszukiwaniach gościom chętnie pomagali 
seniorzy z gminy Dobczyce towarzyszący 
im tego dnia podczas wizyty. 

Podczas pobytu w Dobczycach przy-
jaciele ze Słowacji mieli też możliwość 
zobaczyć efekty prac realizowanych  
w ramach równoległego projektu, które 
objęły konserwację zabytkowych kapliczek,  
w tym m.in. figury św. Floriana oraz kapliczki  
w lipie „Marysieńka”. Zwieńczeniem wizyty 
było wspólne spotkanie, podczas którego 

wystąpili regionalni artyści.
W gminie Hladovka w ramach projektu 

powstała Izba Regionalna - miejsce prze-
chowywania i promocji przedmiotów, mebli, 
strojów stanowiących o lokalnej tożsamości 
kulturowej mieszkańców. Przestrzeń ta ma 
być także miejscem realizacji warsztatów 
regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, 
spotkań tematycznych, spotkań z twórcami 
ludowymi itp. 

Projekt „Zamek i wiejska chata – nowa 
przestrzeń dla kultury na polsko-słowac-
kim pograniczu” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu 
Współpracy Trnasgranicznej Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020.

tekst i fot: jota

Przyjaciele ze Słowacji z wizytą w Dobczycach Kapliczka św. Walentego 
po renowacji
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Szanowni Państwo - w związku ze zbliża-
jącym się kolejnym okresem fakturowa-

nia zużycia wody oraz niepewną sytuacją 
epidemiczną zwracamy się do Państwa  
z prośbą o samodzielne podawanie odczytów 
liczników wody do końca grudnia.

Mogą to Państwo uczynić w jeden  
z następujących sposobów:
• telefonicznie pod numerami +48 12/37-

21-764 lub +48 12/37-21-790
• na adres e-mail:woda@dobczyce.pl
• poprzez stronę internetową www.dob-

czyce.pl/woda
Przypominamy również, o konieczności:

• odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrz-
nych instalacji i urządzeń wodociągowych 
(w tym: wodomierzy) przed zamarznięciem,

• odwodnienia i oczyszczenia studzienek 
wodomierzowych oraz zaizolowania ich 
pokryw,

• zabezpieczenia przed mrozem punk-
tów czerpalnych zlokalizowanych na 
zewnątrz posesji.
Niewykonanie wymienionych prac  

i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i 
strat (w tym: koniecznością wymiany roz-
mrożonego wodomierza), których koszty 
obciążają odbiorców usług.

W Stojowicach poćwiczysz na wolnym powietrzu

Od kilku lat centrum Stojowic zdecy-
dowanie zmienia swój wygląd. Obok 

wcześniej zamontowanego placu zabaw  
i siłowni plenerowej, powstała właśnie 
nowa konstrukcja, która umożliwia rozwój 

aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 
Różnorodność specjalistycznych przy-

rządów gwarantuje, że zarówno młodsi, jak 
i starsi użytkownicy znajdą coś dla siebie. 
Będzie to świetne miejsce dla wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy pragną podnieść 

swoją sprawność fizyczną. 
Jedną z trenujących na przyrządach 

osób, która zachęca do treningów, jest uty-
tułowany biegacz OCR Sebastian Kasprzyk, 
który w kwietniu tego roku odniósł sukces w 

programie Ninja Warrior Polska, uzyskując 
tytuł Last Man Standing. 

Konstrukcja zrealizowana została w 
ramach Funduszu Sołeckiego, a jej całkowity 
koszt wyniósł 29 500,00 zł. 

tekst i fot: jota

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Dobczycach otrzymał, za pośrednictwem 

Gminy i Miasta Dobczyce, monitor interak-
tywny wraz z laptopem i windą Balance 
BOX 400-70, która pozwala na sprawne 
i bezproblemowe korzystanie ze sprzętu 
osobom poruszającym się na wózkach.

Zakupione przedmioty pozytywnie 
wpłynęły na rozwój funkcjonowania uczest-
ników w domu i społeczeństwie. Sprzęt jest 
wykorzystywany do prowadzenia treningów 
grupowych i indywidualnych w placówce. 
Ponadto znacznie podniósł on standardy 
usług świadczonych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Dobczycach. 

Zakup dofinansowano ze środków Fun-
dacji ORLEN w kwocie 20.000 zł.

Do remizy OSP w Kornatce zakupiono 
162 sztuk krzeseł bankietowych, które 

wypełniły salę o charakterze widowiskowym. 
W sali tej w można oglądać m.in. lokal-

ne przedstawienia wykonywane przez 
amatorski teatr w Kornatce, odbywają się 
tam najważniejsze wydarzenia lokalne czy 
zebrania sołeckie. Zakup współfinansowany 
był ze środków finansowych Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu pn. 

„Małopolska Wieś 2021”, w którym Sołectwo 
Kornatka otrzymało wyróżnienie „Najpięk-
niejsza Małopolska Wieś 2021” i nagrodę  
w wysokości 10 000 zł.

Prawie 500 uczniów ze szkół podstawo-
wych z gminy Dobczyce wzięło udział  

w projekcie „Okrywam Małopolskę”.
Łącznie zorganizowano 9 wycieczek. 

Dzieci odkrywały uroki naszego regionu, 
odwiedzając parki narodowe i krajobrazo-
we, miejsca pamięci, najważniejsze miasta  
w województwie oraz kopalnie soli  

- w Wieliczce i Bochni.
Łączny koszt wycieczek to prawie 50 

000 zł, z tego 25 300 zł to dofinansowanie 
z budżetu Województwa Małopolskiego. 
Pozostałą część kwoty stanowią wpłaty 
rodziców.

Gmina Dobczyce już po raz drugi wzięła 
udział w projekcie, który  realizowany jest 
przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. Projekt przygotowali  
i koordynowali pracownicy Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Dobczyce. 

W tym roku mieszkańcy Skrzynki podczas 
zebrania wiejskiego zdecydowali o prze-

znaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego 
na budowę oświetlenia ulicznego w Skrzynce 
Górnej. Inwestycja została już zrealizowana, 
a jej całkowity koszt wyniósł 102 828,00 zł. 
Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego 
oraz budżetu Gminy Dobczyce.

Kuba Nowak pokonał wszystkich prze-
ciwników i wygrał w pięknym stylu 

szachowy Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny, 
który został rozegrany w Nowym Targu. 
Tym samym uzyskał prawo gry w II Grand 
Prix Polski Kadetów, które odbędzie się  
w Zielonej Górze.

Wysokie 5 miejsce zajął również Grze-
gorz Bajer, który o prawo gry w Grand Prix 
powalczy w dodatkowych eliminacjach bez-
pośrednio przed turniejem już na miejscu 
w Zielonej Górze.

Jarmark i Wigilia odwołane

Po raz drugi organizatorzy Jarmarku 
Świątecznego i Wigilii Ulicznej, zmuszeni 

są odwołać te świąteczne imprezy.
Do ostatniej niemal chwili czekaliśmy  

z decyzją, ale powiększająca się z dnia na 
dzień liczba osób zakażonych wirusem 
COVID-19, sprawia że nie możemy ryzy-
kować Państwa zdrowiem.

Nie wiadomo też do końca, jakie zosta-
ną wprowadzone zmiany w obostrzeniach. 
Wszystko wskazuje na to, że od 1 grudnia 
rząd będzie chciał wprowadzić dodatkowe 
restrykcje.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
wrócimy do normalności i będziemy mogli 
wspólnie spotkać się z Państwem na Małym 
Rynku. 

Życzymy Państwu pięknego grudnia, 
wyjątkowego oczekiwania na święta i przede 
wszystkim zdrowia.

KAT i MGOKiS

Bezpłatne badania mammograficzne dla 
kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się 13 

grudnia od godz. 9 do godz. 16. Badanie 
nie wymaga skierowania i jest bezpłatne 
co 24 miesiące!

Na parkingu przed budynkiem RCOS 
(ul. Szkolna 43) zostanie podstawiony 

„mammobus”, w którym będą wykonywane 
badania. Podczas badań zostaną zachowane 
niezbędne standardy reżimu sanitarnego.

Informacje i zapisy 12/6330218 503 
777 651

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.



7TAPETA 11(223)/2021 

z życia gminy

„Zaczytana Jedynka”
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Dob-

czycach bierze udział w wieloletnim 
programie Urzędu Wojewódzkiego - Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 
2021-2025, dzięki któremu zostały pozyskane 

środki na zakup książek do wszystkich grup 
przedszkolnych. 

Równocześnie został napisany projekt 
edukacyjny „Zaczytana Jedynka”, którego 
autorem jest Anna Krawczyk.

W ramach naszych działań wspierających 
czytelnictwo każdego dnia, na każdej sali, 

każdy nauczyciel czyta dzieciom książki. 
Chcemy, aby czytanie na stałe wpisało się 
w porządek naszego dnia. W przedszkolu, 
między godziną 12 a 13 czytamy, czytamy 
i jesteśmy zaczytani... ale nasze zaczytanie 

w przedszkolu się nie 
kończy. 

Naszym zamysłem 
jest ukazywanie spo-
łeczeństwu, jak wielki 
potencjał tkwi w litera-
turze oraz jak znaczący  
i fundamentalny jest czas 
spędzony na wspólnym 
czytaniu. Chcemy przed-
stawiać czytanie, jako 
jedną z najpiękniejszych 
form zabawy, której moż-
na dokonywać prawie 
wszędzie. Prezentowanie 
czytania w nietypowych 
dla dzieci przestrzeniach 
ma na celu znosić wszelkie 
ograniczenia, jak rów-
nież zbliżać literaturę do 
czynności codziennych. 

W ramach działań 
promujących czytelnic-
two planujemy cykliczne 

wyjścia w miejsca wyjątkowe i publiczne,  
w których również będziemy czytać. Tak oto 
dotrzemy z książkami na zamek w Dobczy-
cach, do Parku Miejskiego, do Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego czy też do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 

PS nr 1

Mieszkańcy gminy 
Dobczyce z sukcesami

Głośno jest o mieszkańcach gminy Dobczyce, 
którzy z sukcesami reprezentują naszą 

gminę na różnego rodzaju wydarzeniach. 
Sukcesami pochwalić mogą się:
Marcin Zając – utytułowany aquascaper, 

który po raz kolejny sięgnął po tytuł Mistrza 
Polski w Aquascapingu wygrywając Polish 
Aquascaping Contest 2021 w kategorii 
CLASSIC i kategorii EXTRA.
Kornelia Gocal – gimnastyczka, uczen-
nica SP nr 2 w Dobczycach rywalizowała  
z najlepszymi z Małopolski w XXII Turnieju 
Andrzejkowym - Otwartych Mistrzostw 
Małopolski w Akrobatyce Sportowej, Skokach 
na Ścieżce i Trampolinie. Kornelia zajęła 
1. miejsce w skokach na ścieżce oraz 2.  
W skokach na podwójnej mini trampolinie.
Wojciech Domagała i Kaja Kolińska 

– para z Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
wytańczyła 3 miejsce w kategorii 5 w klasie 
tanecznej B podczas XVII Ogólnopolskie-
go Konkursu Tańców Polskich „O Muszlę 
Bałtyku”.

Sukcesami pochwalić mogą się także 
łucznicy z sekcji Dobczyce, którzy na Halo-
wych Mistrzostwach Okręgu Małopolskiego 
Dzieci i Młodzików w łucznictwie wywalczyli 
następujące miejsca: Dymitr Łaczek - 2.  
w kat. młodzicy – chłopcy; Nikodem Mróz 

– 1 w kat. dzieci starsze – chłopcy; Artur 
Kanik – 3. w kat. dzieci starsze – chłopcy; 
Angeliki Xirotyri – 5. w kat. dzieci starsze 
– dziewczęta

Z sukcesem wystartowała także drużyna 
w składzie Nikodem Mróz, Artur Kanik, 
Angeliki Xirotyri, zdobywając 2. miejsce. 

Dobrą passę mają także dobczyccy 
szachiści z TKKF Dobczyce. W solnym 
mieście rozegrano turniej z okazji Święta 
Niepodległości o Puchar Starosty. Natalia 
Górnisiewicz wywalczyła 2. miejsce w grupie 
dziewcząt. W Myślenicach rozegrano turniej 
z cyklu Mistrzostw Powiatu Myślenickiego, 
w którym najwyżej sklasyfikowani zostali: 

Grupa B (ur. 2005 i młodsi) 2. miejsce: 
Kamil Pawłowski; Grupa C (2009 i młodsi):  
1 - Maksymilian Nowakowski, 3 - Jakub 
Jamka, 4 - Nicollaq Dudzik, 5 - Adam 
Nowakowski; Grupa D (2013 i młodsi): 
2 - Wojciech Jamka, 3 - Maja Kołodziej, 
Również w klasyfikacji rodzin triumfowały 
Dobczyce, zajmując kolejno trzy najwyższe 
miejsca: 1 - Rodzina Sudrów , 2 - Rodzina 
Jamków, 3 - Rodzina Kołodziejów

Red.

Marsjańskie „klimaty” w bibliotece
A gdyby łazik z Marsa przyleciał na ziemię? 

Co by wtedy zobaczył?” - zapytał kurator 
wystawy: Jurek Fedirko. 

Z tą myślą zapraszamy do obejrzenia 
wystawy Earth’s Perseverance (wytrwałość 
ziemi) autorstwa Julii Piwowarczyk. 

Artystkę mieliśmy zaszczyt gościć  
w bibliotece w piątek 19 listopada. 

Na początku spotkania zobaczyliśmy 
krótki film NASA z lądowania na marsie 

łazika Perseverance, który stał się inspi-
racją do stworzenia niezwykłego projektu 
fotograficznego. 

Przed korek-
tą kolorystyczną 
zdjęcia przesy-
łane z łazika są  
w różu, czerni i bie-
li. Stąd niezwykła 
barwa fotografii  
u artystki. Uczest-
nicy wernisażu 
mogli podziwiać 
instalację, o której 
więcej opowiedział 
kurator wystawy.

Nie zabrakło 
podziękowań oraz 
dobrych słów, roz-
mów i pysznego 
poczęstunku przy-
gotowanego przez 
Zofię Piwowarczyk.

Sztuka uczy  
i skłania do reflek-

sji dlatego zapraszamy do biblioteki, aby 
pochylić się nad wytrwałością ziemi. Ser-
decznie dziękujemy gościom wernisażu za 
przybycie, a wszystkim zaangażowanym  
w organizację spotkania za ich pomoc. 

MBP 
fot: Paweł Stożek



8

kultura

TAPETA 11(223)/2021 

Razem przez ponad pół wieku
Przysięgali sobie być na dobre i na złe 

– wspierać się w każdym dniu. Razem 
uśmiechali się do szczęścia i znosili trudy 
życia. Wyjątkowy Jubileusz świętowały 
w Gminie Dobczyce pary, które przeżyły 
wspólnie ponad pół wieku.

Podczas wyjątkowej uroczystości spotkali 
się jubilaci Złotych, Diamentowych i Żela-
znych Godów, a także para z najdłuższym 
stażem małżeńskim w gminie Dobczyce. 
Spotkanie poprzedziła uroczysta msza św. 
pod przewodnictwem ks. proboszcza Kazi-
mierza Turakiewicza w kościele parafialnym 
w Dobczycach.
- Jesteście przykładem dla nas wszystkich  

– mówiła do zgromadzonych w RCOS Jubi-
latów, Agata Walczak, zastępca kierownika 
USC – To od was trzeba się uczyć miłości, 
wierności i szacunku. To was powinni 
naśladować ci, którzy dzisiaj decydują się 
wiązać węzłem małżeńskim. Gratulacje 
i słowa uznania złożył małżonkom także 
burmistrz Tomasz Suś, podkreślając, jak 
wyjątkowa jest to chwila w tej wspólnej 
podróży.

Punktem szczególnym uroczystości było 
wręczenie medali i legitymacji od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, parom obchodzącym 
Złote Gody. Medale w imieniu Prezydenta 
wręczyli samorządowcy z Gminy Dobczyce 
z burmistrzem Tomaszem Susiem na czele, 
starosta Józef Tomal oraz dyrektor general-
ny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Krakowie, Szymon Strzelichowski. Listy 
Gratulacyjne od Metropolity Krakowskiego 
wręczył ks. proboszcz Kazimierz Turakiewicz. 

Gratulacje i wyrazy uznania przekazane 
zostały również zaproszonym Jubilatom 
świętującym Diamentowe i Żelazne Gody, 
a także małżeństwu z Sierakowa, które 
wspólnie kroczy przez życie już 71 lat.

Oprawę artystyczną uświetniającą wyda-
rzenie zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach oraz przedszkolaki 
z dobczyckich przedszkoli samorządowych.

jota
fot. Mirosław Malec
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Po raz dziewiąty, po ubiegłorocznej przerwie 
spowodowanej pandemią, Stowarzysze-

nie KAT Dobczyce zaprosiło na Dobczyckie 
zaduszki muzyczne.

W tym roku na scenie wystąpił Maciej 
Skorupa z zespołem, przygotowując dla 
publiczności wyjątkowy, jazzowy repertuar.

Niespodzianką dla publiczności był sup-
port gwiazdy wieczoru, którym był zespół 
złożony z członków Stowarzyszenia KAT 
Dobczyce, wspomagany przez Andrzeja 

Pudlika.
Maciejowi Skorupie na scenie towarzyszyli: 

Kirill Matsenko (saksofon), Szymon Mika 
(kontrabas), Bartłomiej Dybel (perkusja). 
Gościnnie wystąpili wokaliści: Bernard 
Gromek i Olga Matsenko.

IX Dobczyckie Zaduszki Muzyczne zor-
ganizowane zostały przez Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce przy wsparciu MGOKiS 
Dobczyce oraz Gminy Dobczyce.

tekst i fot: KAT Dobczyce

Razem przez ponad pół wieku
Medale i legitymacje z okazji Jubileuszu 

Złotych Godów otrzymali Państwo:
Helena i Ryszard Antusiakowie z Dobczyc
Bronisława i Józef Bajerowie z Dobczyc
Władysława i Julian Ćwierzowie z Dobczyc
Maria i Stanisław Dudowie z Dobczyc
Lucyna i Fouad Fahedowie z Dobczyc
Halina i Leszek Gibałowie z Dobczyc
Urszula i Stanisław Godulowie z Dobczyc
Krystyna i Antoni Kaczmarczykowie z 
Dobczyc
Irena i Konstanty Korbasowie z Dobczyc
Maria i Tadeusz Molendysowie z Dobczyc
Weronika i Jan Półchłopek z Dobczyc
Celina i Czesław Siewierscy z Dobczyc
Krystyna i Jan Słonkowie z Dobczyc
Maria i Ryszard Prokoccy z Brzączowic
Jadwiga i Jan Szlósarczykowie z Brzączowic
Anna i Jan Kucowie z Dziekanowic
Danuta i Marian Kaliszowie z Kornatki
Ewa i Andrzej Pietrasowie z Nowej Wsi
Maria i Jan Cyganowie z Rudnika
Zofia i Jan Dziewońscy z Sierakowa
Krystyna i Marek Gierkowscy ze Skrzynki
Zofia i Tadeusz Kowalowie ze Stadnik
Dorota i Jan Lenartowie ze Stojowic

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 
Diamentowych Godów otrzymali Państwo:
Stanisława i Jan Deptowie z Dobczyc
Maria i Aleksander Orzechowscy z Dobczyc
Maria i Sylwester Ptakowie z Dobczyc
Krystyna i Marian Stochowie z Dobczyc
Zofia i Piotr Ściborowie z Dobczyc
Józefa i Władysław Dańkowie z Brzączowic
Krystyna i Adam Żółkoś z Brzączowic
Krystyna i Sylwester Mistarzowie z Brzezowej
Wanda i Stanisław Godzikowie z Sierakowa 
Teofila i Karol Gizowie ze Stadnik

Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu 
Żelaznych Godów otrzymali Państwo:
Helena i Włodzimierz Surmowie z Kędzie-
rzynki
Stefania i Józef Twardoszowie z Sierakowa

Para, która od 71 lat wspólnie kroczy przez 
życie to Państwo Władysława i Stanisław 
Łyżczarzowie z Sierakowa, którzy powie-
dzieli sobie sakramentalne „tak” w 1950 r.

W przeddzień święta św. Cecylii, patronki 
chórzystów, lutników, muzyków, orga-

nistów i zespołów wokalno-muzycznych,  
w dobczyckim kościele parafialnym odbył 
się wyjątkowy koncert.  

Wspólnie połączyli siły: Chór Chopiniada 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycz-
nej II st. im. Fr. Chopina w Krakowie, Chór 
Vox Coelestics Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Dobczycach oraz Orkiestra Dęta Dobczyce, 
dając niepowtarzalny Koncert Cecyliański, 
w którego programie była „Missa Brevis” 
Jacoba de Haana.

Z muzykami wystąpili: Marek Hampel - 
dyrygent oraz sopranistka, Kamila Ceglarska. 

Koncert, niesamowicie przejmujący  
i podniosły, został ciepło przyjęty i nagro-
dzony gromkimi brawami. 

Podczas wydarzenia burmistrz Tomasz 
Suś przekazał na ręce księdza proboszcza 
Kazimierza Turakiewicza odnowioną figurkę 
Matki Bożej, która przez lata zdobiła grotę 
w lipie „Marysieńka”. Po przeprowadzonej 
konserwacji kapliczki, umieszczona tam 
została nowa rzeźba przedstawiająca Maryję.

ugim
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11
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W czasie szóstej pielgrzymki Papieża Polaka 
do Ojczyzny, 8 strażaków z wiejskiej 

jednostki OSP pełniło służbę porządkową 
w Krakowie. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
strażacy podjęli decyzję o budowie nowej 
remizy z garażami dla samochodów. Władze 
gminne z Burmistrzem Marcinem Pawla-
kiem sprzyjały jednostkom strażackim. Za 
inicjatywami, popartymi pracą społeczną, 

szły dotacje finansowe. Organizowano wiele 
imprez dochodowych – dożynki, Dni Chleba, 
spotkania opłatkowe. Zysk przeznaczano na 
budowę strażnicy. 

 2 czerwca 1997 roku Rada Miejska 
w Dobczycach podjęła uchwałę o nadaniu 
imienia Szkole w Nowej Wsi. Dzięki zaan-
gażowaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców 
i uczniów, 12 czerwca odbyła się oficjalna 
uroczystość. Na nowym boisku przygoto-
wano ołtarz polowy, na którym proboszcz 
parafii Dziekanowice odprawił mszę. Szko-
ła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
Kuratorium, Konsulatu USA, władze gminy, 
przedstawiciele okolicznych szkół, zakładów 
pracy, parafii, absolwenci szkoły, mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 27 stycznia 1998 
roku oddano do użytku sale i sanitariaty w 
dobudowanej części budynku szkolnego.

W 1999 roku weszła w życie reforma 
szkolnictwa. Wprowadzono 3 letnie gim-
nazja, a szkoła podstawowa obejmowała  
6 klas. Naukę w liceach ograniczono do 3. 
lat, a w technikach do 4. Dopiero planowano 
budowę gimnazjum w Dobczycach, więc 
początkowo uczniowie z Nowej Wsi byli 
dowożeni do filii Gimnazjum do Brzączowic.  

 Rok jubileuszowy 2000 uczczono 
mszą polową, którą 6 lipca przy strażnicy 
odprawił wikariusz parafii Dziekanowice 
Stanisław Kęsek oraz kanonik Józef Ślu-
sarczyk, pochodzący z Nowej Wsi. 1 lipca 
zaczęto burzyć starą remizę, jednocześnie 
zrobiono i zabezpieczono fundamenty nowej 
strażnicy. Mieszkańcy chętnie podjęli się 
pracy społecznej, były dni, gdy nawet 20 
osób pracowało przy budowie. Wielkim 
wsparciem służyli właściciele Piekarni 

„Dom Chleba”. Do budowy ścian i stropu 
dołożyła się gmina. W okresie świąt Bożego 

Narodzenia, strażacy i mieszkańcy wsi 
przez 21 dni chodzili kolędować po terenie 
gminy i parafii, aby zdobyć fundusze na 
kontynuowanie budowy. 10 czerwca 2001 
roku wmurowano kamień węgielny i ksiądz 
wikariusz Bohdan Ciołczyk poświecił figurę 
świętego Floriana – dar państwa Hartabu-
sów. W czasie uroczystości wielu strażaków 
otrzymało odznaki „Wzorowy Strażak” oraz 
medale i dyplomy uznania. Wśród wyróż-

nionych złotym medalem był prezes OSP  
i sołtys Michał Czajczyk. 

25 października 2003 roku odbyły się 
uroczystości dziewięćdziesięciolecia ist-
nienia straży. Jednostka OSP otrzymała 
strażacki samochód od przedstawicieli 
miasta Versmold z Niemiec. Wówczas też 
proboszcz parafii Jan Cendrzak, w asyście 
księdza Stanisława Molendysa, poświęcił 
nowy budynek. 

10 lipca 2004 roku odbyły się uroczystość 
dziesięciolecia  Piekarni „Dom Chleba”. 

19 listopada przeszła nad Małopolską 
ogromna wichura. Na Wielkiej Górze  
z dwóch budynków całkowicie zerwane były 
dachy. Na Gaiskach i Grabowej częściowo 
zniszczone były dachy na dwóch domach. 

Zaczął prężnie działać Uczniowski Klub 
Sportowy „Orzeł” i w 2007 roku wszedł do 
grupy B. Podjęto starania dotyczące budo-
wy boiska sportowego wraz z zapleczem 
na Stawach. Właściciele Piekarni „Dom 
Chleba” czynnie i finansowo wspierali nową 
inicjatywę.

Dzięki staraniom dyrekcji i społeczno-
ści szkolnej, w czerwcu  2007 roku Szkoła 
Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki 
otrzymała sztandar.  

6 października 2008 roku, z inicjatywy 
Jana Hartabusa, założono we wsi Orkiestrę 
Dętą „Barka”. Pierwszy występ orkiestry 
odbył się już we święta Bożego Narodzenia. 

 W maju 2009 roku były ulewne desz-
cze, które spowodowały powstanie osuwiska  
w Dziekanowicach. Droga, którą dotychczas 
dojeżdżano do kościoła w Dziekanowicach, 
stała się nieprzejezdna. 

28 czerwca 2009 roku poświęcono 
budynek i boisko sportowe UKS „Orzeł”.                                                                

Bogusława Suder
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Zapraszamy całe rodziny, dzieci i młodzież 
na ostatni w tym roku wyjazd z Klubem 

Kulturalnego Kibica. 
Odbędzie się 17 grudnia na mecz Wisła 

Kraków – Termalica Bruk Bet Nieciecza. Zapisy  
w bibliotece do poniedziałku 13 grudnia lub 
do wykorzystania limitu miejsc. Zachęca-
my do wstępnego zapisu przez formularz 
na stronie www.biblioteka.dobczyce.pl  
(w zakładce Klub Kulturalnego Kibica) Koszt 
wyjazdu dla dzieci ze szkół podstawowych 

– 20 zł, szkoła średnia – 30 zł, pozostali 
dorośli – 60 zł. Zapraszamy!

Z inicjatywy Joanny i Piotra Dudzików, 
czytelników, członków Klubu Kulturalne-

go Kibica, w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w kąciku dla dzieci powstaje Świąteczne 
miasteczko, które zagości w progach biblio-
teki do końca stycznia. 

Będzie to niebywała atrakcja, szczególnie 
dla najmłodszych. W tym roku nie odbędzie 
się Jarmark Świąteczny, organizatorzy 
chcą w taki sposób nawiązać do świątecz-
nego klimatu i sprawić odwiedzającym 
Miasteczko dużo radości. Zapewniamy, że 
będzie co podziwiać – kilkaset elementów, 
niektóre ruchome, a do tego iluminacja, 
która szczególnie wieczorową porą będzie 
cieszyła wszystkich zwiedzających. 

Miasteczko czynne będzie w godzinach 
otwarcia biblioteki, ewentualnie w innych 
godzinach po telefonicznym umówieniu. 
Zapraszamy osoby indywidualnie, a także 
dzieci z przedszkoli w naszej gminie do 
zwiedzania biblioteki, która stanie się jeszcze 
bardziej przyjazna.

W piątkowy wieczór, 10 grudnia, o godzi-
nie 18 otwarta zostanie w Bibliotece 

wystawa aniołów Agnieszki Moryc, kurato-
rem wystawy jest Jerzy Fedirko. 

Autorka pochodzi z Osieczan. Jest absol-
wentką Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie, zawodowo nauczycielka-spe-
cjalistka oligofrenopedagog, specjalista od 
autyzmu, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel 
pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
terapeuta IS. Zapraszamy do zwiedzania 
wystawy, która będzie dostępna przez kilka 
tygodni w bibliotece.

MBP

200 lat Nowej Wsi (cz.7)
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (28)

Placki ziemniaczane z kiełbasą

ok. 1 kg ziemniaków, 
2 jajka, 
mąką, 
sól i pieprz do smaku,
kiełbasa ok 30 dkg, 
tłuszcz

Ziemniaki obrać, opłukać i zetrzeć na tarce 
o drobnych otworach, odcedzić trochę soku.

Masę ziemniaczana połączyć z jajkami 
i przesiana mąką. 

Kiełbasę obrać ze skorki, pokroić w kostkę 
i lekko podsmażyć, ostudzić.

Całość wymieszać i doprawić do smaku.
Nakładać łyżką na silnie rozgrzany tłuszcz 

i smażyć nieduże placuszki z obu stron na 
jasnozłoty kolor

Podawać z surówką z kiszonej kapusty.
Smacznego życzy Teściowa

Porada: nie wylewaj wywarów, ponieważ 
zawierają dużo witamin, używaj ich do zup 
i sosów. 

Z przepisów Teściowej

Po jednym z przemówień Dawida Lloyd 
George’a na wiecu podeszła do niego jakaś 
kobieta i zawołała z nienawiścią:

- Gdybyś był moim mężem, podałabym 
ci truciznę!

- Madame - odpowiedział spokojnie pre-
mier – gdyby pani była moją żoną, wypiłbym 
ją bez wahania.

Kiedy w roku 1865 Abraham Lincoln 
został zabity w czasie przedstawienia  
w teatrze, nieprzyjazne mu głosy prasy 
wcale nie ustały. Jedno z pism napisało na 
przykład, że jeśli tak się stało, to przecież 
nie bez zgody nieba. Pytano też złośliwie 
wdowę:

- Ale pomijając wszystko inne, droga 
pani Lincoln, jak się pani podobała sztuka?

Premier Izraela Golda Meir złoży-
ła kiedyś oficjalną wizytę w Watykanie.  
W czasie oczekiwania na audiencję u papieża 
zwierzyła się, nie ukrywając wzruszenia, 
szefowi protokołu dyplomatycznego:

- Wie Pan, to po prostu nie mieści mi się 
w głowie. Ja, córka biednego żydowskiego 
cieśli spod Kijowa, będę przyjęta przez 
samego papieża!

- Powinna pani wiedzieć, Pani Premier 
- wyjaśnił zagadnięty, - że akurat w tym 
budynku biedny żydowski cieśla ma pozycję 
zupełnie wyjątkową.

C. F. 

Romantyzm – ramy czasowe
I połowa XIX wieku
Prekursor: Johann Heinrich Füssli, Fran-
cisco Goya 
Główne cechy malarstwa:
Czerpanie inspiracji z natury, jej tajemniczo-
ści i potęgi, bogata symbolika, dynamiczna 
kompozycja, bogactwo barw, kontrastowość 

Skarby malarstwa europejskiego (7)
style, epoki, kierunki

światłocienia, miękki modelunek.
Najwybitniejsi przedstawiciele:
Francisco Goya,
Caspar Dawid Friedrich
Eugène Delacroix
William Turner
John Constable

C.F.

Serdecznie zapraszamy 
na drugi Spacer pamięci,  

w którym przejdziemy ślada-
mi żydowskich mieszkańców 
Dobczyc wspólnie z Elżbietą 
Polończyk-Moskal, autorką 
książki „Świece zgasiła wojna. 
Historia społeczności żydow-
skiej w Dobczycach”. 

Pierwszy spacer cieszył 
dużym zainteresowaniem. 
Wiele osób, z różnych przy-
czyn, nie mogło wziąć w nim 
udziału. Dlatego pani Elżbieta 
postanowiła pospacerować  
z nami jeszcze raz. 

Spacer, który odbędzie 
się w sobotę 4 grudnia, roz-
poczniemy o godz. 14 przy 
ul. Witosa, obok banku PKO. 

Dowiemy się m.in.: w któ-
rymm iejscu znajdowała się 
synagoga, do jakich celów 
służyła mykwa, gdzie mieści-
ły się piekarnie, wytwórnia 
wody sodowej, czy zakład 
fotograficzny.

Spacer zorganizowany  
w ramach projektu „Akademia 
Opiekunów Pamięci”. 

Red.

Podczas tegorocznej kwesty na dobczyckich 
cmentarzach, która wróciła do kalenda-

rza wydarzeń po przerwie, spowodowanej 
pandemią,  zebrano kwotę 13 033,75 zł oraz 
5 euro i 10 kun chorwackich. 

Po przeliczeniu pieniędzy z kwesty na 
Cmentarzu Parafialnym na Stróżnicy i na 
Cmentarzu Komunalnym na Jeleńcu oka-
zało się, że kwoty zebrane na każdym z tych 
cmentarzy były równe.

Cieszymy się, że po roku przerwy będziemy 
nadal ratować zabytkowe nagrobki. Wytypo-
waliśmy już kilka nagrobków wymagających 
odnowienia. Po uzyskaniu wyceny kosztów 
renowacji podejmiemy ostateczną decyzję 
o naszych planach na 2022 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  ofia-
rodawcom i kwestującym!

Społeczny Komitet Opieki nad 
Zabytkami Dobczyc
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Moja mała ojczyzna - Czuję się Euro-
pejczykiem” – to projekt, w którym 

uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 z Dobczyc.

 W ramach tego projektu odwiedzili 
piękną i słoneczną Rumunię. Przygotowa-
nia do realizacji projektu rozpoczęły się  

w czerwcu ubiegłego roku. Należało w formie 
konkursowego testu o „Naszej Małej Ojczyź-
nie” wyłonić grupę zwycięskich uczniów.

Odpowiedzialnymi nauczycielami za 
przebieg i jego realizację była Krystyna 
Kowal-Gruchała, Iwona Szybowska, Agniesz-
ka Zagórska, Lucyna Sławińska- Targosz, 
Alicja Wątor. Nad całością czuwał dyrektor 
Aleksander Płoskonka oraz kierujący pro-
jektem Piotr Zawadzki.

Projekt „Moja mała ojczyzna- Czuję się 
Europejczykiem”- „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” był współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W jego założeniach było również przygotowa-
nie uczniów do wyjazdu – to była dodatkowa 
nauka języka angielskiego, zajęcia dotyczące 
historii i geografii Rumunii, nauka tańców 

– poloneza i belgijki.
Do Rumunii uczniowie wyjechali w paź-

dzierniku. Gościli w miejscowości Petroszany 
(nocleg) i w Vulcanie, w Gimnazjum nr 4. 
Uczniowie prezentowali tańce narodowe 
oraz przedstawili swoje regiony. Zachwyt 
wzbudził występ wokalny rumuńskiego 
kolegi, który muzyką uczył o przyjaźni, 
tolerancji i przełamywaniu granic. Potem 
uczniowie integrowali się podczas warsz-
tatów plastycznych. 

W ramach zajęć integracyjnych w szkole 
odbywały się zajęcia na temat: „Co oznacza 
Być Europejczykiem”. W ramach tego odby-
wały się konkursy, zabawy, kreatywna praca 
w języku angielskim. Było sporo wrażeń, 
wymiany zdań i humoru.

W następnych dniach było wspólne 
gotowanie pierogów z Alicją Wątor i Iwona 
Szybowską, a rumuńscy koledzy uczyli nas 

Czuję się Europejczykiem – w Polsce i w Rumunii
przygotowywać sarmale. Stworzyliśmy także 
w grupach plakaty opisujące podobieństwa 
i różnice naszych krajów.

Na zakończeniu międzynarodowego 
projektu w Gimnazjum w miejscowości 
Vulcanie „Moja mała Ojczyzna- Ja czuję się 
Europejczykiem” mieliśmy sporo wrażeń i 

przeżyliśmy dużo emocji. Prezentowaliśmy 
efekty naszej wspólnej pracy w formie pla-
katów. Praca ta zmusiła uczniów do dyskusji 
i wymiany zdań w języku angielskim.

Niezapomniana była rywalizacja sportowa 
w strzelaniu z łuku. Uczyła nas młodzieżowa 
Mistrzyni Europy w tej dyscyplinie, uczennica 
tej szkoły i jej koleżanka z drużyny.  Nasi 
uczniowie wypadli naprawdę bardzo dobrze.  

Zakończenie to efekty naszej tanecz-
nej nauki. Tańczyliśmy poznane tańce 
rumuńskie i polskie, towarzyszyły nam 
różne zabawy integracyjne. Czas minął 
szybko, nawiązały się nowe przyjaźnie  
i wymiana doświadczeń. Podsumowaniem 
było otrzymanie certyfikatów potwierdza-
jących nasz udział w projekcie i upominki.

Po zajęciach w szkole wyjeżdżaliśmy na 
wycieczki. Duże wrażenie wywarł na nas 
Zamek w Hunedoarze z 1415 roku. Ciekawe 
okazało się również byłe miasto rzymskie 

Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa Dacica 
powstałe w II w. n. e po podboju Dacji przez 
Rzymian. Miasto to znajduje się u podnóża 
Karpat. Wjeżdżaliśmy również kolejką na 
Zamek i Fortecę Deva. Z góry widoczny był 
masyw górski Karpat Południowych. Zwie-
dziliśmy Miasto Sibiu – jedno z piękniej-

szych miast Siedmiogrodu, podziwialiśmy 
malownicze i górzyste tereny Wołoszczyzny. 
Tam nawiedziliśmy Cerkiew Lainici. 

W drodze powrotnej zwiedzaliśmy 
niezwykłe miasto - Alba Iulia, która kiedyś 
była stolicą Siedmiogrodu.  Odwiedziliśmy 
miasto na Wyżynie Transylwańskiej Cluj 
Napoca (Kluż-Napoka). Spacerowaliśmy 
ulicami i placami, poznając historię Rumu-
nii, Węgier i ich związki z Polską. Ostatnim 
naszym punktem w planie było urokliwe 
przygraniczne miasto Oradea.                                              

W plenerze udało nam się zjeść bardzo 
dobry obiad z deserem przygotowanym 
specjalnie dla naszej grupy

Pobyt w Rumunii i udział w projekcie 
dużo nas nauczył, przede wszystkim każdy z 
nas nabrał pewności w wystąpieniach, roz-
winął swoje kompetencje językowe, poznał 
kulturę i tradycję wspaniałego kraju. 

Lucyna Sławińska Targosz 
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Rozbiegani zimują aktywnie
Start w biegach niepodległości były dla 

większości ostatnim startem w tym sezo-
nie. Pobiegliśmy największą grupą w biegu 
ze Skawiny do Mogilan, ale nie zabrakło nas 
także w Wieliczce, gdzie zaliczyliśmy nawet 

„pudło”, ale również poza województwem  
– w Nowym Miasteczku. 

Obecnie współpracę z grupą rozpoczęła 
dobczycka dwukrotna olimpijka Agnieszka 
Szwarnóg-Yarokhau, która prowadzi dla  
stałych członków grupy zajęcia ponie-
działkowe w Regionalnym centrum 

Oświatowo-Sportowym. 
Rozbiegane Dobczyce zapraszają w swoje 

szeregi wszystkich miłośników biegania – tych 
początkujących i bardziej zaawansowanych. 

Często pytacie nas, jak można do nas 
dołączyć? Przyjdź na trening w czwartek  

– odnajdź grupę, która biega w twoim tem-

pie, porozmawiaj z nami – dla tych, którzy 
są chętni do wspólnych treningów, zawsze 
znajdzie się miejsce. 

RD
fot: ze zbiorów RD

Średniowieczne miasteczka Małopolski

Pogoda panująca jesienią i zimą nie zawsze 
sprzyja uprawianiu turystyki pieszej, czy 

też rowerowej. 

Można natomiast przesiąść się na te 
chłodne dni do samochodu, aby przemie-
rzyć „Szlak Średniowiecznych Miasteczek 

Małopolski”. 
W Małopolsce jest wiele miasteczek  

o średniowiecznym rodowodzie. Niektóre  
z nich lata prawdziwej  świetności mają już 
za sobą, ale nadal mają do zaoferowania dużo 
atrakcji turystycznych. Część z nich utraciła 
prawa miejskie, ale nadal zachowały się w 
nich charakterystyczne układy urbanistyczne  
z ciekawą zabudową. 

Organizacja zabudowy takiego miasta 
podyktowana była obowiązującym prawem 
lokacyjnym. Posiadały one rynek w kształcie 
kwadratu lub prostokąta stanowiący cen-
tralny plac miasta, od którego odchodziły 
uliczki z domami ustawionymi szczytami 
do linii zabudowy. 

Ze względu na tradycje kupieckie domy 
w rynku miały okapy i podcienia. Każde  
z miasteczek ma coś ciekawego do zaofero-
wania m.in.: zabytkowe kościoły, ratusze, 
ruiny zamków, klasztory, itp.

„Szlak Średniowiecznych Miasteczek 
Małopolski” ma długość 200 kilometrów 
i biegnie z Lanckorony przez: Dobczyce, 
Szczyrzyc, Stary Sącz, Bobową, Ciężkowice, 
Tuchów, Zakliczyn, Wojnicz, Czchów, Lipnicę 
Murowaną do Nowego Wiśnicza.  

Trasa jest dostępna w formie aplikacji 
na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.
pl Kod trasy: 42632

Jacek Kozubek

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia  
i jak co roku, z tej okazji Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapra-
sza dzieci ze szkół podstawowych, młodzież, 
uczestników WTZ i ŚDS oraz osoby dorosłe 
z Gminy Dobczyce do udziału w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Ozdoba Choinkowa”.

Prace złożone do konkursu zostaną 
poddane ocenie profesjonalnej Komisji,  
a autorzy najlepszych otrzymają nagrody 
ufundowane przez MGOKiS Dobczyce. 

Wszystkie ozdoby przystroją choinkę  
w Regionalnym Centrum Oświatowo-Spor-
towym w Dobczycach.

Prace konkursowe, wraz z przymoco-
waną metryczką oraz z uzupełnioną kartą 
zgłoszenia, należy dostarczyć do dnia 13 
grudnia na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 
43 - pokój 143. Metryczka i karta zgłoszenia 
dostępne na stronie www.mgokis.dobczyce.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 16 
grudnia. Jeżeli warunki epidemiologiczne na 
to pozwolą, zorganizowane zostanie uroczyste 
wręczenie nagród ze wspólnym ubieraniem 
choinki z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Jeśli jednak warunki nie pozwolą na zor-
ganizowanie wspólnego ubierania choinki, 
laureaci poproszeni zostaną o indywidualny 
odbiór nagród, a pracownicy MGOKiS Dob-
czyce sami ubiorą choinkę RCOS ozdobami 
choinkowymi, nadesłanymi do konkursu. 

Informacja o terminie i sposobie odbio-
ru nagród zostanie podana w późniejszym 
terminie.

Czekamy na zgłoszenia. Mamy nadzieję, 
że pomimo trwającej nadal epidemii tego-
roczna edycja konkursu będzie cieszyła się 
dużym powodzeniem.

mgokis

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Ozdoba choinkowa  
– zapraszamy do konkursu
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