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Siódmy Jarmark, osiemnasta Wigilia – Mały Rynek zapachniał świętami

Po raz kolejny na Małym Rynku 
w Dobczycach zagościli twórcy 

regionalni z całej gminy i nie tylko. 
Zapachniało smakowitościami 

wigilijnego stołu. Mieszkańcy zatrzy-
mali się na chwilę, by złożyć sobie 

życzenia, aby sprawić upominek od 
serca swoim najbliższym.

Jarmark i Wigilia już po raz trzeci 
zagościły na Małym Rynku wspólnie. 
Od rana trwała na placu krzątanina  

– przy stoiskach, przy choinkach, scenie. 
A na scenie działo się bardzo 

dużo – bo opanowali ją nasi wspaniali 
dzieci i młodzież z dobczyckich szkół 
i z przedszkola.
Ze śpiewem i biblioteką

Uroczyste spotkanie na Małym 
Rynku otworzyli występem uczniowie 
z SP nr 1 w Dobczycach. Po nich na 
scenie zagościli członkowie Wolonta-
riatu „Lolek” z SP nr 2 w Dobczycach. 
Na zakończenie popołudniowych 
występów scenę opanowały przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowego  
nr 1 w Dobczycach. Każdy z występów 
zgromadził tłumy przy scenie – a nasi 
mali i młodzi artyści wyśpiewali żywe 
choinki dla swoich szkół i przedszkola.

Do wszystkich, którzy przyszli 
na Mały Rynek, a przede wszystkim 
do Super Czytelników, wyszły trzy 

najważniejsze dobczyckie maskot-
ki: Miś Tuliś z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Rabuś z KS Raba, eRDuś 
z Rozbieganych Dobczyc. Tańczyły 
na scenie, zachęcały do wspólnej 
zabawy, a towarzyszyli im pracownicy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy 
przygotowali krótki spektakl do tekstu 
Jadwigi Daniek-Salawy.

Biblioteka miała dla swoich czy-
telników – nie tylko tych małych, ale 
i starszych – wiele atrakcji. Wymianę 
książek, dodatkową naklejkę w akcji 
Super Czytelnika, świąteczne brelocz-
ki. Także w tym roku można było w 
atrakcyjnej cenie kupić świąteczny 
pakiet – dwie książki w cenie jednej. 

„Paka dla Bezdomniaka”
Przez cały czas na Małym Rynku 

można było odwiedzić stoiska twórców 
regionalnych, a także stoiska szkół  
i organizacji z gminy Dobczyce. Przy 
stoisku Stowarzyszenia KAT Dobczy-
ce – głównego organizatora Jarmar-
ku, można było pomóc bezdomnym 
zwierzakom ze Schroniska Psie Pole 
w Racławicach. To właśnie w tym 
schronisku przebywają bezdomne psy 
i koty z naszej gminy – te zagubione 
i te porzucone.
Skarpetkowy konkurs

W tym roku organizatorzy Jarmarku 

nie zapomnieli także o specjalnym, 
przedświątecznym konkursie – tym 
razem na Skarpetę św. Mikołaja. Prace 
oddawane były do Biblioteki, a wyniki 
ogłoszone podczas Jarmarku. Jury: 
Małgorzata Molendys, Elżbieta Kli-

mek-Piwowarczyk, Lucyna 
Sławińska-Targosz; miało 
bardzo trudne zadanie, bo 
wszystkie skarpety zasłuży-
ły na nagrodę. Ostatecznie 
wybrano laureatów i przyzna-
no wyróżnienia. Ale wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i słodkie upominki.
Wigilijne 
smakowitości

Po południu Mały Rynek 
należał już do smakowitości 
wigilijnych. Tysiące pierogów, 
krokietów oraz innych wspa-
niałych potraw wigilijnych 
trafiło do mieszkańców, którzy 
przyszli, aby złożyć sobie 
życzenia i po prostu się spo-
tkać. Było nie tylko smacznie, 
ale i nastrojowo, za sprawą 
płynących ze sceny kolęd  

i pastorałek, życzeń, które mieszkańcy 
wymieniali między sobą przy łamaniu 
się opłatkiem oraz śniegu, który jak na 
zamówienie spadł poprzedniego dnia.

Otwarcia Wigilii Ulicznej i Jar-
marku Świątecznego dokonali ksiądz 
proboszcz Kazimierz Turakiewicz, 
burmistrz Tomasz Suś wraz z przedsta-
wicielami Rady Miejskiej, organizatorzy 
na czele z prezes Stowarzyszenia KAT 
Dobczyce, Anną Stożek oraz dyrektor 
MGOKiS Dobczyce, Andrzej Topa.

Popołudniowa scena należała do 
Młodzieżowej Grupy Kolędniczej, 
Orkiestry Dętej OSP Dobczyce, Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce. Do 
zgromadzonych przy scenie popłynęły 
słowa najpiękniejszych życzeń.

... i zapraszamy za rok...
Tradycyjnie uczestnicy mogli 

wylosować żywą choinkę. W tym roku 
35 zielonych drzewek w doniczkach 
powędrowało do domów mieszkańców 
miasta i gminy.

W Jarmarku wzięło udział 31 twór-
ców. Nie zabrakło także odwiedzin św. 

Mikołaja, który rozdawał wszystkim 
owoce i nieco słodkości. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w Jarmarku 
Świątecznym i w Wigilii Ulicznej. 
Dziękujemy za to, że kolejny rok nam 
towarzyszycie i chcecie z nami spotkać 
się na ten tydzień przed świętami. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomagali 
nam w zorganizowaniu tej wyjątkowej 
imprezy. Dziękujemy druhom z OSP 
Dobczyce, Policji, Malcie Służbie 
Medycznej z Klasą Ratownictwa 
Medycznego ZS w Dobczycach za 
zabezpieczenie imprezy.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Stowarzyszenie KAT Dobczy-
ce, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach. Współorgani-
zatorzy: Stowarzyszenie Sympatyków  
i Absolwentów Zespołu Szkół, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 
Gmina Dobczyce. Tradycyjne specjały 
przygotował zespół kucharzy z firmy 
Wach – Gastro na zlecenie MGOKiS 
Dobczyce. – w tym roku wspierany 
także przez wolontariuszy z Wolonta-
riatu „Lolek” z SP nr 2 w Dobczycach, 
którzy pomagali m.in. lepić pierogi.

Jarmark Świąteczny wsparli: Mało-
polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, 
firma Party Serwis oraz Paweł Topa, 
Jan Lichoń.

(KAT Dobczyce)
Fot. Paweł Stożek

Wyniki konkursu na „Skarpetę świę-
tego Mikołaja”
I – Martyna Baran; Julia i Emilia Kania
II – Kacper Stoch
III – Karolina Płatek; Aleksander 
Pokrywa
Wyróżnienia przyznano: Adeli Panczyk, 
Amelii Szczepańskiej, Bartłomiejowi 
Szczepańskiemu, Mai Płatek, Oliwii 
Woźniczce.

Wszystkie osoby, które brały udział 
w konkursie, otrzymały dyplomy 
uczestnictwa i drobne upominki. Ci  
z uczestników, którzy nie mogli być  
z nami na Małym Rynku, mogą swoje 
dyplomy i upominki odebrać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach.
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Szkoła w Brzączowicach na ukończeniu

Wielkimi krokami zbliża się 
zakończenie prac nad rozbudową  

Szkoły Podstawowej w Brzączowicach. 
Wnętrza pomieszczeń są już  

w dużej mierze wykończone, pozo-
stały ostatnie prace kosmetyczne  
i porządkowe.

Na przedszkolaków i uczniów 
z Brzączowic i Stojowic czekają  
w nowo wybudowanej części kolorowe 
i przestronne sale, które zapewnią 
wysoki komfort nauczania i rozwiną 
możliwości prowadzenia zajęć. 

Duże okna wychodzące na połu-
dniową stronę gwarantują dopływ 
naturalnego światła, a także piękne 
widoki na jezioro i Beskidy. Takie 
przestrzenie mają nie tylko służyć 
owocnej nauce, ale również dobre-
mu samopoczuciu przedszkolaków  
i uczniów. To do ich potrzeb i warunków 

dostosowane zostały pomieszczenia 
budynku.

Rozbudowa szkoły była konieczna 
ze względu na wprowadzoną refor-

mę systemu oświaty. Pomieszczenie  
w dotychczasowym budynku ośmiu 
klas szkoły podstawowej wymusiło zli-
kwidowanie pracowni przedmiotowych  
i ograniczyło możliwości powiększenia 
oddziału przedszkolnego. 

Po Nowym Roku do dyspozycji 
szkoły oddane zostanie dziewięć nowych 
sal, a także sanitariaty, pokój nauczy-
cielski, pomieszczenie gospodarcze, 
szatnia i pomieszczenie na magazyn.

Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Brzączowicach finansowana jest  
z budżetu Gminy Dobczyce, a koszt 
tej inwestycji wynosi ponad 2,8 mln zł.

B.P.
Fot. ze zbiorów ugim

Rejestracja Kół Gospodyń 
Wiejskich

Sejm przyjął ustawę o Kołach 
Gospodyń Wiejskich. Nowe prawo 

przewiduje, że KGW będą miały oso-
bowość prawną, będą mogły zarabiać 
i pozyskiwać dotacje, przyjmować 
darowizny, spadki i zapisy oraz 
korzystać z ofiarności publicznej. 

Majątek KGW będzie mógł powsta-
wać także ze składek członkowskich, 
dochodów z własnej działalności,  
w tym działalności gospodarczej czy 
z dochodów z majątku koła. Co ważne, 
dochód z działalności KGW może być 
przeznaczony jedynie na realizację 
celów statutowych koła, za to nie może 
być przeznaczony do podziału między 
członkinie koła.

W jednej wsi będzie mogło istnieć 
tylko jedno KGW. Obecnie działające 
KGW w ciągu 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy będą miały 
prawo pierwszeństwa przy wpisaniu 
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich w ARiMR przed kołami, które 
dopiero co miałyby zostać utworzone. 
Dotyczy to głównie kół, które do tej 
pory działały na podstawie ustawy 
z 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (czyli o kółkach 
rolniczych) lub na podstawie ustawy 
z 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 
Kto szybciej je zarejestruje ten ma 
pierwszeństwo. 

Jeśli w ciągu 6 miesięcy koło nie 
wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru 
KGW, wówczas będzie ono mogło dalej 
działać na podstawie dotychczasowych 
przepisów, czyli Prawa o stowarzysze-
niach lub ustawy o kółkach rolniczych.

Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzi Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). 
Rejestracja przebiega następująco. 
Komitet założycielski danego KGW 
musi złożyć wniosek wraz ze statutem 
koła do biura powiatowego ARiMR. 
Koło uzyskuje osobowość prawną 
w momencie wpisania do rejestru. 
Nowe prawo ma określać m.in. formy 
i zasady zrzeszania się w Kołach, tryb 
ich zakładania oraz organizację KGW

Koło może założyć co najmniej 
10 osób, które ukończyły 18 lat i stale 
zamieszkują na obszarze wsi będącej 
terenem działalności koła. Założycielki 
koła będą miały obowiązek uchwalić 
statut koła oraz wybierać komitet zało-
życielski, który będzie odpowiedzialny 
za rejestrację koła.

Co istotne, terenem działalności 
Koła może być jedna wieś, ale może 
to być również kilka wsi. Na dodatek, 
swoje zadanie, o ile jest to konieczne, 
KGW może wykonywać także poza 
terenem swojej działalności, w tym 
na terytorium całej Polski i za granicą.

W działalność koła mogą angażo-
wać się także osoby, które ukończyły 
13 lat i uzyskają na to zgodę rodziców 
lub innych opiekunów. Osoby te mogą 
również tworzyć młodzieżowe i dzie-
cięce struktury wspierające KGW.

Źródło: ARiMR

Prace na gminnych 
drogach

Sprzyjające warunki pogodowe  
w listopadzie i na początku grudnia 

pozwoliły na intensywne realizowanie 
inwestycji drogowych. 

W Dobczycach rozpoczęła się 
modernizacja ulicy Spacerowej, łączącej 
ul. Skrzynecką i ul. Stadnicką. Obecnie 
wykonano podbudowę drogi. 

Koszt tej inwestycji to 143 996,10 zł.
W Dobczycach zakończone zostały 

także prace na ul. Zacisze, gdzie od 
strony ul. Lubomirskich, pomiędzy 
osiedlem domków jednorodzinnych 
pojawiła się nowa nawierzchnia  
i zmodernizowano chodnik. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 196 179,74 zł.

W zakresie poprawy komunikacji 
wiele dzieje się również w Brzezowej. 
W listopadzie zmodernizowano tam 
drogę odbiegającą od drogi powiatowej 

w kierunku zalewu, gdzie szutrowa 
nawierzchnia na odcinku prawie 300 
m zastąpiona została nawierzchnią 
asfaltową, wykonano odwodnienie,  
a rów umocniono. Koszt moderniza-
cji wyniósł 122 439,53 zł. Po drugiej 
stronie drogi powiatowej, za byłą 
szkołą w Brzezowej, wykonywana 
jest konieczna modernizacja tzw. 
drogi przez wieś. Koszt tej inwestycji 
wyniesie 210 295,16 zł.

B.P.
Fot. ze zbiorów ugim

OSP Kornatka z nowym samochodem

Na początku grudnia, niczym 
mikołajkowy prezent, w jed-

nostce Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kornatce pojawił się nowy pojazd. 

Lekki samochód ratownictwa 
technicznego zastąpił wysłużonego 
Mercedesa. Przed remizą w dniu 
przyjazdu powitali go tłumnie dru-
howie i mieszkańcy. Nowy nabytek 
druhów z Kornatki służył będzie nie 
tylko mieszkańcom wioski, ale także 
całej gminie. Obecnie bowiem coraz 

więcej wyjazdów, które odnotowują 
strażacy ochotnicy, to wyjazdy do 
zdarzeń drogowych.

Samochód przez chwilę stacjonował 
również przed dobczycką strażnicą na 
Rynku, gdzie oglądał go m.in. burmistrz 
Tomasz Suś. 

Koszt nowego pojazdu to 88 tys. zł, 
z czego 69 tys. zł to dotacja z Gminy 
Dobczyce.

B.P.
Fot. ze zbiorów ugim

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Myślenicach informuje, że  

w styczniu 2019 r. planuje przepro-
wadzenie bezpłatnego szkolenia dla 
rolników z zakresu dokonywania uboju 
swoich zwierząt na użytek własny. 

Zainteresowanych rolników  
z Gminy Dobczyce prosimy o zgło-
szenia do końca grudnia na adres 
mailowy: pwach@dobczyce.pl lub tel. 
12 37-21-757.

Po odbytym szkoleniu Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Myślenicach, na 
postawie listy osób przeszkolonych, 
wystawi dla każdego indywidualne 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 

Za wystawienie zaświadczenia 
zostanie pobrana opłata skarbowa  
w wysokości 17 zł. Termin szkolenia 
zostanie ogłoszony na początku przy-
szłego roku.

ugim
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Urząd Gminy i Miasta w Dob-
czycach przypomina, że do 10 

stycznia 2019 r. można składać wnioski  
o przyznanie nagrody burmistrza 
oraz stypendium w dziedzinie sportu.

Jeśli znacie kogoś, kto może pochwa-
lić się osiągnięciami sportowymi lub 
sami wyróżniacie się w tej dziedzinie, 
zachęcamy do zgłoszenia tego do Biu-
ra Promocji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce. 

Przypominamy, że z stypendium 
sportowe przyznawane jest na pisemny 
wniosek:
• zawodnika,
• trenera,
• klubu sportowego zawodnika lub 

trenera,
• Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Dobczycach,
• właściwego polskiego związ-

ku sportowego lub okręgowego 
związku sportowego.
O nagrodę w dziedzinie sportu 

wnioskować może:
• klub sportowy lub stowarzyszenie 

sportowe zawodnika, trenera lub 
osoby wyróżniającej się osiągnie-
ciami w działalności sportowej,

• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Dobczycach,

• właściwy polski związek sportowy 
lub okręgowy związek sportowy.
Uchwała oraz konieczne wnioski 

dostępne są na stronie www.dobczyce.pl
ugim

Najwyższa pora szykować łyżwy! 
Burmistrz Tomasz Suś podpisał 

umowę użyczenia gruntu przy ul. 
Szkolnej z firmą Redworker Sp. z.o.o. 
dzięki czemu w naszym mieście 
utworzone zostanie lodowisko.

Jeszcze przed świętami na placu 
zabaw przy Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym powstanie 

miejsce do tej zimowej aktywno-
ści, które zakończy funkcjonowanie  
w lutym przyszłego roku. 

To jednak nie koniec, specjalne 
niespodzianki czekają dzieci i młodzież! 
Gmina Dobczyce zakupiła pulę bile-
tów wstępu, które trafią do gminnych 

Tej zimy skorzystamy w Dobczycach z lodowiska
placówek oświatowych. Dzięki nim, 
w zależności od zainteresowania, 
uczniowie będą mogli przynajmniej 
raz skorzystać z bezpłatnego wejścia 
na lodowisko. Dobra zabawa i spora 
dawka aktywności gwarantowana! 

Udostępnienie lodowiska, zakup 
biletów oraz organizacja specjalnych 
wydarzeń realizowane będą w ramach 

kampanii edukacyjno-profilaktycznej 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Według Zofii Kozielskiej, pełno-
mocnika burmistrza ds. uzależnień, 
a zarazem koordynatora kampanii 
w Gminie Dobczyce, uruchomienie 
lodowiska, gdzie dzieci i młodzież 

Jak przebiegają prace w Przedszkolu Samorządowym nr 3?

Zaglądamy do budynku Przed-
szkola Samorządowego nr 3  

w Dobczycach, gdzie zmiany widoczne 
są gołym okiem. 

Warto zwrócić uwagę na nowe 

sale, okna, świetliki i schody. Roboty 
obejmują przebudowę istniejących 
pomieszczeń przedszkola pod kątem 

dostosowania do obowiązujących 
przepisów, a także budowę nowych 
sal oraz żłobka na parterze budyn-
ku. Łącznie w przedszkolu mieścić 
się będzie siedem oddziałów. Jeden  

z nich przystosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych i wraz z oddziałem 
żłobkowym zlokalizowany będzie na 

parterze. Pozostałe oddziały będą 
mieścić się na piętrze budynku. 

Dobudowane zostało skrzydło 
pełniące funkcję komunikacyjną. 
Dwie sale edukacyjne, sala wielofunk-
cyjna (sala gimnastyczna), jadalnia 
oraz miejsca występów dla dzieci 
z pomieszczeniami pomocniczymi 
są na etapie wykańczania. Wiosną, 
zmodernizowana zostanie też część 
rekreacyjna dla dzieci.

Koszty całkowite projektu: 5 679 
833,52zł

Przyznane dofinansowanie: 4 246 
037,59 zł

Wkład własny gminy: 1 433 795 zł
Projekt pn. „Rozbudowa, moder-

nizacja przedszkola nr 3 i utworzenie 
oddziału żłobka”, realizowany jest 
przez Gminę Dobczyce w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

Tekst i foto: BP

będą mogły spędzić czas wolny od 
nauki jest bardzo dobrym pomysłem.

- Takie wyjazdy, organizowane przez 
niektóre szkoły, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem uczniów. Teraz, 
dzięki bliskości lodowiska, realizacja 
podobnych zajęć będzie łatwiejsza  
i zmniejszy koszty organizacyjne, któ-
re wynikały z dojazdu do sąsiednich 

miejscowości – wspomniała 
Zofia Kozielska.

Mamy nadzieję, że lodo-
wisko sprawi radość nie tylko 
młodszym, ale również star-
szym mieszkańcom naszej 
gminy, którzy być może swoje 
łyżwy schowali gdzieś głęboko. 

Jak podkreśla burmistrz 
Tomasz Suś, ma ono być alterna-
tywą dla młodych dla spędzania 
czasu przed komputerem czy 
z telefonem komórkowym. 
Pozostaje tylko trzymać kciuki, 
aby warunki atmosferyczne 
pozwoliły nam jak najdłużej 
cieszyć się tym miejscem!

Lodowisko wraz z wypoży-
czalnią sprzętu funkcjonować 
będzie codziennie od 10 do 21.

W okresie świątecznym 
godziny te mogą ulec zmianie. Szcze-
góły już wkrótce na stronie Gminy  
i Miasta Dobczyce (www.dobczyce.pl ) 
oraz na profilu Facebook - Lodowisko 
Dobczyce.

B.P.
Fot. Mgdalena Gaweł

W tym roku podczas Świątecznej 
Zbiórki Żywności przepro-

wadzonej w Gminie Dobczyce padł 
rekord ostatnich lat. 

Dzięki hojności mieszkańców 
udało się zebrać 1473 kg żywności. 
Zostanie ona przekazana 80. rodzinom 
z gminy, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. 
Zbiórka prowadzona była w skle-

pach: Supermarket Jan- ul. Mostowa, 
Witosa; Delikatesy Centrum - ul. 
Marwin, Rynek, Brzączowice oraz w 
Supermarkecie Biedronka.

Dziękujemy ofiarodawcom, wolon-
tariuszom, nauczycielom, kierownictwu 

sklepów za włączenie się w akcję. 
Szczególne podziękowania dla 

wolontariuszy ze SP w Brzączowicach, 
„Klubu Ośmiu” oraz Wolontariatu 
z Gimnazjum w Dobczycach oraz 
Zespołu Szkół w Dobczycach.

Dyrektor i Pracownicy MGOPS  
w Dobczycach

Zabezpieczmy  
wodomierze na zimę

W związku z nasilającymi się 
mrozami Urząd Gminy i Miasta  

w Dobczycach przypomina odbiorcom 
wody o koniecznych zabezpieczeniach.

Należy odpowiednio zabezpieczyć 
wewnętrzne instalacje i urządzenia 
wodociągowe (w tym wodomierzy) 
przed zamarznięciem w taki sposób, 
aby było możliwe dokonywanie ich 
odczytów. 

Należy także odwodnienia i oczysz-
czenia studzienek wodomierzowych oraz 
zaizolowania ich pokryw, zabezpieczenia 
przed mrozem punktów czerpalnych 
zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych prac 
i zabezpieczeń może być przyczyną 
poważnych awarii (na przykład roz-
mrożenia wodomierza, zalania) i strat, 
których koszty obciążą odbiorców usług.

ugim

Wnioski o Nagrody 
i Stypendia
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Piętnaście par z Gminy Dobczyce 
wraz z rodzinami i przyjaciółmi 

świętowało w sobotę 15 grudnia 2018 
r. Złote Gody. 

Gala była uhonorowaniem długiego 
stażu w związku małżeńskiego i zara-
zem podkreśleniem, że zrozumienie, 
tolerancja oraz wzajemny szacunek są 
receptą na udane małżeństwo. 

Medale i legitymacje z podpisem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego wręczali: 
burmistrz Tomasz Suś, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Dobczycach, Małgo-
rzata Jakubowska i wiceprzewodniczący 
RM, Marek Kaczor. 

Ks. Kazimierz Turakiewicz, któ-
ry odprawił mszę świętą w intencji 
jubilatów, błogosławił parom. Uro-
czystą oprawę zagwarantowali zdolni 
wychowankowie Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach oraz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”, którego 
tancerze zaprezentowali wspaniały 
kunszt artystyczny. 

Wdzięczny program, bogaty  
w piosenki, tańce i recytację wier-
szy, zaprezentowały przedszkolaki 

Przedszkola Samorządowe nr 1  
i Przedszkole Samorządowe nr 3 pod 
kierunkiem nauczycielek: dyrektor 
Elżbiety Dąbrowskiej, Agnieszki 
Bieniek, Renaty Jaros i Bogusławy 
Żuławińskiej. 

W tym roku Jubileusz obchodzili: 
Janina i Stanisław Błaszczakowie, 
Maria i Stanisław Błaszczykowie, 
Maria i Józef Brasiowie, Kazimiera 
i Kazimierz Chmielowscy, Miro-
sława i Wiktor Gęsiccy, Janina i 
Kazimierz Kaczorowie, Czesława i 
Franciszek Karczowie, Krystyna i 
Jan Korbasowie, Zofia i Władysław 
Lenartowie, Danuta i Julian Piwo-
warczykowie, Rozalia i Zdzisław 
Piwowarczykowie, Jadwiga i Jan 
Płoskonkowie, Alicja i Andrzej 
Staszczykowie, Józefa i Stanisław 
Strózikowie, Weronika i Józef 
Żuławińscy

Jubilatom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych lat spędzonych  
w zdrowiu, miłości i wzajemnym 
szacunku. 

B.P.
Fot. Mirosław Malec

50 lat razem, czyli Złote Gody
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z Ispiny

Z przepisów Teściowej

SPROSTOWANIE

W listopadowym numerze „Tapety” 
ukazało się krótkie podsumo-

wanie działalności Komitetu Opieki 
nad Zabytkami Dobczyc. 

W notatce wspomniałam, że Komitet 
powstał z inicjatywy Elżbiety Kautsch. 
Po ukazaniu się gazety skontaktował 
się ze mną jeden z byłych członków 
Komitetu, Marek Chorobik, domagając 
się sprostowania. Jako autorka tej notatki 
przepraszam zainteresowanego i podaję 
do wiadomości, że Komitet Opieki 
nad Zabytkami powstał z inicjatywy 
Marka Chorobika, a Elżbieta Kautsch 
była współzałożycielką tej organizacji.

Elżbieta Polończyk-Moskal

Najsłynniejsze arie operetkowe

Żur z fasolką
barszcz biały kiszony
grzyby suszone
groszek „perełka”
wywar z jarzyn
przyprawy wg. uznania

Grzyby wypłukać, namoczyć 
wcześniej i ugotować. Groszek również 
wypłukać i namoczyć , ugotować do 
miękkości. 

Ugotowane grzybki pokroić  
w paseczki.

Połączyć wywary z ugotowanymi 
grzybkami doprawić do smaku. Groszek 
odcedzić, nałożyć na talerz dowolną 
ilość i zalać żurem.

Smacznego życzy Teściowa 

Porada: Zadbajmy o ładny wystrój 
stołu i życzliwą atmosferę przy nim.

Bądźmy dla siebie serdeczni  
i wyrozumiali w te Święta i cały Nowy 
Rok 2019.  

Wesołych Świąt 
życzy Teściowa  

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych Ispina obchodzi jubile-
usz 15-lecia swojej działalności. Z 
tej okazji organizuje towarzyskie 
spotkanie dla naszych sympatyków  
i zainteresowanych.

Zapraszamy do siedziby RCOS w 
piątek, 4 stycznia 2019 r. na godzinę 17.

Zarząd ISPINY

Popisowe arie z najsłynniejszych 
operetek zabrzmiały w andrzejko-

wy, piątkowy wieczór na scenie foyer 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego w Dobczycach. 

Podczas koncertu zebrana publicz-
ność usłyszała obdarzonych wspania-
łymi głosami, fantastycznych solistów 
operowych: sopranistkę - Wiktorię 
Bisztygę, mezzosopranistkę - Lidię 
Puchacz oraz akordeonistę - Wiesława 
Dziedzińskiego.

Nie zabrakło popularnych arii  
z najsłynniejszych operetek: „Księż-
niczki Czardasza”, Czardasza Silvy, 

„Przetańczyć całą noc”, „Kiedy skrzypki 
grają”, ale też porywających do tańca 
utworów jak znana wszystkim piosenka 

„Oczi czornyje ”.
W koncercie wziął również udział 

gościnnie Stanisław Bisztyga, radny 
Sejmiku Wojewódzkiego. Pan Stanisław 
znany jest z poczucia humoru, czym 
chętnie podzielił się z uczestnikami 
andrzejkowego spotkania. 

Nie zabrakło też piosenek, do 
których Stanisław Bisztyga przygrywał 

sobie na gitarze. 
Artyści otrzymali gromkie brawa 

i podziękowania od publiczności za 
wspaniały wieczór.

Na koncert zaprosili Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych ISPINA oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach.

B.P.
Fot. Paweł Stożek
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Nowy parking i ścieżka wzdłuż potoku Węgielnica
- Realizacja tego projektu wspierać 
będzie przedsiębiorców mających swoje 
sklepy w centrum miasta, dla których 
brak miejsc parkingowych w Rynku 
jest dużym problemem – powiedział 
burmistrz Tomasz Suś. - Nie ulega 
wątpliwości, że miejsca parkingowe 
są konieczne także dla odwiedzających 
nasze miasto, a także ludzi przyjeżdża-

jących do kościoła. 
To pierwszy krok działań zmierza-

jących do ożywienia centrum miasta. 
Drugą częścią inwestycji będzie 

modernizacja i przebudowa ścieżki 
wzdłuż potoku Węgielnica wałem, 
która będzie łącznikiem między ul. 
Budowlanych a ul. Jałowcową. Na 
ciągu komunikacyjnym o długości 855 
metrów zostanie wykonana nawierzch-
nia asfaltowa, pojawią się też nowe 
elementy małej architektury – ławki, 
kosze na śmieci.

Koszt całkowity inwestycji to 
3.198.000 zł brutto, z czego dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 wyniesie ok. 
2 milionów złotych, co stanowi 75% 
wydatków kwalifikowalnych.

- Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy pracowali przy projekcie. Podzię-
kowania za trud włożony w realizację 
tej inwestycji kieruję także w stronę 
byłych włodarzy naszego miasta, a 
także radnych poprzednich kadencji 
Rady Miejskiej oraz pracowników 
gminy – dodał burmistrz.

Tekst i foto: Biuro Promocji

Oczyszczalnia zmienia się w oczach

Prawie 160 miejsc parkingowych 
oraz modernizacja i przebudowa 

ścieżki na potoku Węgielnica – pod-
pisana została umowa na realizację 
inwestycji.

Burmistrz Tomasz Suś oraz skarb-
nik Anna Wach podpisali umowę 
z wykonawcą - Wielobranżowym 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Han-

dlowym „Janda”. Dzięki tej inwestycji 
powstanie parking na 160 miejsc. Ter-
min realizacji prac zapisany w umowie 
to 1 czerwca 2020 r., choć kierownik 
firmy Zbigniew Wacławik deklaruje, 
że prace mogą zakończyć się już  
w czerwcu przyszłego roku.

Za budynkiem kompleksu sportowe-
go KS Raba Dobczyce oraz w bliskości 
miejsca, gdzie odbywają się m.in. Dni 
Dobczyc, przy ul. Podgórskiej będą 42 
miejsca postojowe, w tym 3 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. W miej-
scu istniejącego placu o nawierzchni 
asfaltowej, „małej sceny” oraz części 
boiska treningowego zaprojektowane 
zostało 118 miejsc dla samochodów 
osobowych, w tym 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Parking ten będzie 
również umożliwiał zawracanie pojaz-
dom z ulicy Podgórskiej – w tym 
pojazdom typu BUS prowadzącym 
obsługę komunikacyjną.

Jak zapewnia burmistrz miejsce 
to będzie przyjazne mieszkańcom, 
przewidziano bowiem nasadzenia 
zieleni, ustawienie kwietników, ale 
też pozostawiono teren z istniejącymi 
drzewami. 

Równolegle do prowadzonych robót 
w parku miejskim na byłym OSI-

Rze, prace na oczyszczalni ścieków 
idą pełną parą. 

Obecnie zakończono budowę reak-
torów wtórnych. Trwa wykonywanie 
ścian i stropu w budynku garażowo 

– warsztatowym. Wznoszony jest 
również budynek prasy oraz monto-
wana jest stalowa konstrukcja suszarni 
osadów. Rozpoczęto również budowę 
wewnętrznych sieci kanalizacyjnych 
oraz wodociągowych.

Rozbudowa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków jest jedną z najwięk-
szych i najważniejszych inwestycji 
realizowanych przez Gminę Dobczyce. 
Jest kluczowa dla dalszego rozwoju 
gminy, zarówno demograficznego, 
jak i przemysłowego Koszt całkowity 
szacowany jest na ponad 24-miliony 

złotych. 
Na realizację tej inwestycji gmina 

pozyskała prawie 11 mln zł z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014 - 2020.

Zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Dobczycach” realizowane 

jest w ramach projektu pn. Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej na terenie 
Gminy Dobczyce” w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach”, oś priorytetowa II 

„Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu” Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 24 062 
410,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 
10 890 241,65 zł

Tekst i foto: BP

Konkursy - nasza Biblioteka ma 70 lat

Zachęcamy dzieci, młodzież  
i dorosłych do udziału w konkursie 

plastycznym i literackim. 
Regulamin dostępny jest na stronie 

www.biblioteka.dobczyce.pl (w zakład-
ce 70-lecie) lub w siedzibie biblioteki. 
Na zwycięzców czekają naprawdę 
atrakcyjne nagrody – sprzętem elek-
troniczny (tablet), bony upominkowe, 
bilety do kina itp. 

Prace można składać w bibliotece 
do 10 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie 
na Gali 17 stycznia w RCOS.
70-lecie biblioteki, czyli  
7 pomysłów, 0 nudów

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dobczycach oraz Rada Społeczna 
działająca przy bibliotece zaprasza do 
świętowania 70-lecia biblioteki. Nasze 
obchody chcemy przeżyć kreatywnie 
i inaczej niż zwykle. Będzie coś dla 
młodszych i starszych, a gala 70-lecia 
będzie wyglądała nieco inaczej niż 
wszystkie gale w końcu mamy 7 pomy-
słów i 0 nudy na tak zacny jubileusz! 
Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.
1. KONKURSOWO - „Nasza biblio-
teka ma 70 lat” (konkurs dla kategorii 
dzieci oraz dorosłych; regulamin 
dostępny na biblioteka.dobczyce.pl)
2. NA WESOŁO - Wielki Bal dla 
dzieci z bajką i Tulisiem, 15.01.2019 
r. godz 10-13, RCOS. 
Bal poprowadzą animatorzy, będzie 

wiele atrakcji i konkursów.
3. NA POWAŻNIE - Cykl trzech 
artykułów w „Tapecie” opowiadający 
historię naszej biblioteki.
4. ZATRZYMANE W KADRZE 
- Wystawa  „Z nią”.
5. OSCAROWO - Premiera krótkiego 
filmu godnego bibliotecznego Oscara.
6. OCZYWIŚCIE Z KSIĄŻKĄ 

- Wystawa 70. książek, czyli „Słowo 
zatrzymane w czasie”.
7. UROCZYŚCIE - Gala z siedmioma 
niespodziankami 17.01.2018 r. godz. 
18, foyer RCOS.

Zbieramy stare  
i ciekawe książki

W związku z Jubileuszem i wystawą 
70. książek, czyli „Słowo zatrzymane 
w czasie” z okazji jubileuszu biblioteki 
biblioteka organizuje zbiórkę starych 
książek, a także ciekawych książek, 
które chciałaby wypożyczyć na wystawę 
w bibliotece. 

Książki można przynosić do sie-
dziby biblioteki do 5. stycznia. Poszu-
kujemy książek niezwykłych, które 
warto pokazać innym ze względu 
na ich wiek, a także ciekawą formę 
wydawniczą itp. 

Organizatorem wystawy jest biblio-
teka i Rada Społeczna działająca przy 
bibliotece.

MBP

Nadchodzący rok będzie szcze-
gólnym dla Dobczyckiego Sto-

warzyszenia Emerytów i Rencistów.  
W tym roku bowiem przypada jubileusz 
10-lecia jego istnienia. 

Zarząd Stowarzyszenia wraz  
z Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce 
wziął udział 13 grudnia w wizycie w 
mieście partnerskim Sarisske Micha-
lany, aby podpisać aneks do umowy 
o współpracy w ramach partnerstwa 
miast na 2019 rok. 

Program wymiany obejmuje  
w sumie trzy spotkania, dwa na Sło-
wacji i jedno w Dobczycach i tak 

zorganizowane zostaną: w maju (11-
12 maja 2019 r.) – rozegrane zosta-
ną sportowe rozgrywki na Słowacji  
i pielgrzymka do Limanowej, miejsca 
kultu religijnego, 

W czerwcu (14-16 czerwca 2019 r.) 
czekają nas obchody 10-lecia podpisania 
wspólnego porozumienia z seniorami 
z Sarisskich Michalan na Słowacji.

We wrześniu (13-15 września 2019) 
r. – przyjazd grupy seniorów ze Sło-
wacji do Dobczyc. Wezmą oni udział 
w obchodach 10-lecia współpracy obu 
stowarzyszeń.

DSER

Jubileusz ze Słowakami
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Szanowni mieszkańcy

Zwracamy się z apelem i prośbą o 
nie palenie odpadów komunalnych 

w domowych piecach.  
Przy spalaniu odpadów do środowi-

ska uwalnianych jest wiele szkodliwych 
substancji, które negatywnie wpływają 
nie tylko na środowisko, ale przede 
wszystkim na zdrowie człowieka. 
Podczas spalania śmieci emitowane 
są do atmosfery szkodliwe substancje 
takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, 
cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki 
azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia 
pyłowe, rakotwórcze związki zwane 
dioksynami i furanami.

Palenie śmieci w piecu, niszczy 
również przewody kominowe, poprzez 
odkładanie się tzw. mokrej sadzy  
w kominach, co może być przyczyną 
zaczadzenia lub pożaru budynku.

Zanieczyszczenie powietrza sub-
stancjami pochodzącymi ze spalania 
odpadów przyczynia się do:

• chorób układu oddechowego: 
astmy, raka płuca, przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc, częstych infekcji 
dróg oddechowych,

• chorób układu krwionośnego: 
zawału serca, nadciśnienia tętniczego, 
choroby niedokrwienna serca, zaburze-
nia rytmu serca, niewydolności serca,

• chorób układu nerwowego: 
problemów z pamięcią i koncentracją, 
wyższego poziomu niepokoju, stanów 
depresyjnych, zmian anatomicznych w 
mózgu, choroby Alzhaimera, przyspie-
szonego starzenia układu nerwowego, 
udaru mózgu,

• chorób układu rozrodczego: 

bezpłodności, przedwczesnego porodu, 
obumarcia płodu.

Zanieczyszczone powietrze ma 
również negatywny wpływ na płód. 
Prowadzone w Krakowie badania 
zespołu prof. Wiesława Jędrychowskiego 
z Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego dowodzą, że kobiety, 
które podczas ciąży oddychały powie-
trzem o wysokim stężeniu benzo(a)
pirenu rodzą dzieci o niższym wzro-
ście, z mniejszą wagą urodzeniową, 
o mniejszym obwodzie głowy i niż-
szym ilorazie inteligencji. Dzieci te są 
mniej odporne na infekcje w wieku 
późniejszym.

Niebezpieczna jest nawet sto-
sunkowo krótka ekspozycja na pył 
zawieszony, zwłaszcza w przypadku 
wysokich stężeń tej substancji. Szcze-
gólnie zagrożone są dzieci, osoby 
starsze oraz osoby cierpiące na choroby 
układu krążenia lub choroby układu 
oddechowego. Badania dowodzą, że 
w danej grupie wiekowej ¬najbardziej 
wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń 
powietrza są osoby o niskim statusie 
socjoekonomicznym. W wielu bada-
niach wykazano, że krótkoterminowa 
ekspozycja na PM2,5 istotnie zwiększa 
ryzyko zgonu, między innymi z powodu 
dolegliwości ze strony układu krążenia, 
ale także ryzyko wystąpienia zawału 
mięśnia sercowego czy też nagłego 
zatrzymania krążenia. Inne skutki 
zdrowotne krótkotrwałej ekspozycji na 
pył zwieszony to także wzrost ciśnienia 
tętniczego, nasilenie objawów astmy 
oskrzelowej i wzrost zachorowalności 
na infekcje dróg oddechowych, w tym 

zapalenie płuc.
Poniżej podpowiadamy co można,  

a czego w żadnym wypadku nie powinno 
się wrzucać do domowego paleniska.

Przy wyborze paliwa do naszego 
domowego pieca musimy w szczegól-
ności unikać:

1. Plastikowych pojemników, 
toreb z polietylenu, butelek po napo-
jach i innych przedmiotów z tworzyw 
sztucznych.

2. Kartonów po sokach.
3. Zużytych opon i innych przed-

miotów z gumy.
4. Lakierowanego drewna.
5. Starych mebli.
6. Opakowań po środkach ochrony 

roślin, farbach i lakierach.
7. Papieru i tektury pokrytych 

nadrukiem.
Pamiętajmy, że spalanie odpadów, 

szczególnie tworzyw sztucznych, nie 
prowadzi do ich zniknięcia, lecz do ich 
zmiany w bardzo niebezpieczne substan-
cje, które krążą w powietrzu. Kominy 
gospodarstw domowych znajdują się na 
niewielkich wysokościach „na wyso-
kości naszego nosa”, co uniemożliwia 
wyniesienie zanieczyszczeń na duże 
odległości i ich rozproszenie przez wiatr. 
Wdychając te zanieczyszczenia, każdy 
z nas jest narażony na choroby dróg 
oddechowych, uszkodzenie płuc i inne 
dolegliwości. Osłabiony organizm jest 
bardziej podatny na choroby wirusowe 
i bakteryjne.

Spalanie śmieci poza szkodliwym 
oddziaływaniem na organizmy ludzkie 
jest również niekorzystne dla pieca  
i przewodu kominowego. Na ściankach 

osadza się trudna do usunięcia tzw. 
sadza mokra, co może prowadzić do 
zapalenia się przewodów, a w osta-
teczności do pożaru całego domu. 
Zatkany komin to także przyczyną 
zatruć niewidocznym i bezwonnym 
czadem (tlenek węgla ).

Skoro wiemy już, czym w piecu 
palić nie można, dowiedzmy się, czym 
możemy palić:

1. Dobrej jakości węglem, koksem 
i ekogroszkiem

2. Drewnem nielakierowanym  
i nieprzetwarzanym, którego wilgotność 
jest niższa niż 20% (sezonowane przez 
minimum dwa lata).

3. Trocinami, wiórami, ścinkami 
drewna, odpadami z kory i korka.

4. Pelletem, brykietem drzewnym, 
brykietem ze słomy, zbożem i szeroko 
pojętą biomasą (suchą).

Spalając takie rzeczy możemy 
być spokojni, że nie spowodujemy 
większych negatywnych skutków dla 
zdrowia i otoczenia.

Spalanie śmieci w piecach i kotłow-
niach domowych oraz na wolnym 
powietrzu jest zabronione i karalne. 
Zgodnie z art. 191 ustawy o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1987) - Kto, wbrew 
przepisowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny. Spalanie 
odpadów z naruszeniem przepisów jest 
wykroczeniem zagrożonym grzywną 
do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach 
może być nawet przestępstwem, za 
które grozi kara pozbawienia wolności.

Nie strzelam w Sylwestra!

Szanowni Państwo – zachęcamy 
do przyłączenia się do akcji: „Nie 

strzelam w Sylwestra!” Dla nas to 
jest zabawa, która trwa chwilę, dla 
naszych zwierząt to cierpienie i strach. 

Co najgorsze - huk wystrzałów nie 
tylko straszy zwierzęta, ale i zabija je. 
Przestraszony wystrzałem zwierzak 
może umrzeć na zawał serca, w cza-
sie ucieczki może ulec wypadkowi. 
Wystarczy wspomnieć ubiegłoroczne 
zdarzenie z Aleksandrii w powiecie 
częstochowskim, gdzie uciekający, 
przerażony pies, nabił się na ogro-
dzenie, na którym – cierpiąc – wisiał 
osiem godzin.

Hałas szkodzi też zwierzętom 
wolno żyjącym w lasach. Ptaki zdez-
orientowane wystrzałami, rozbijają się 
o fasady domów lub o inne przeszkody. 

Przeglądając Internet, można 
znaleźć statystyki z Włoch, mówiących 
o kilkudziesięciu tysiącach zwierząt, 
które co roku są ofiarami sylwestrowej 
pirotechniki. 

W Polsce takie badania nie były 
prowadzone, jednak znane są liczne 
historie zwierząt poszkodowanych  
i zagonionych w wyniku hucznych 
sylwestrowych badań - wskazują 
organizatorzy akcji, a także pracownicy 
schronisk i organizacji, do których 

trafiają takie zaginione i zdezorien-
towane psy i koty. 

Co roku na przełomie grudnia 
i stycznia w schroniskach pojawia 
się bardzo wiele zwierzaków, które 
wystraszyły się podczas spaceru czy 
w innych podobnych okolicznościach. 
Nie pomagają też próby wyprowadzania 
psów na spacer w innych terminach - 
szczególnie w większych miastach (i to 
mimo zakazów) dźwięki fajerwerków 
w okresie między świętami a Nowym 
Rokiem mogą odezwać się w każdej 
chwili. Dla przykładu - w Dobczy-
cach, w ubiegłym roku, pierwsze 
wystrzały sylwestrowe rozlegały się już  
w godzinach porannych – niejako 
na próbę. Próby odbywały się także  
w drugi dzień świąt.  

Każdy z nas może zadeklarować, że 
powstrzyma się od kupowania i odpa-
lania petard i fajerwerków. Spójrzmy 
na nasze zwierzaki i zastanówmy się, 
czy naprawdę Sylwester bez fajer-
werków nie zapewni nam szczęścia 
w Nowym Roku.

Życzymy Państwu wspaniałych 
świąt, udanego Sylwestra i przyjacielskie-
go gestu w stronę naszych czworonoż-
nych przyjaciół: NIE STRZELAJMY 
W SYLWESTRA!

Red. 

Mikołajkowe przedstawienie w SP 1

W mikołajkowe święto klasa 8a 
zaprezentowała przedstawienie 

mikołajkowe dla wszystkich uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1  w Dobczy-

cach pt.: „Kraina zabawek”. 
Uczniowie wcielili się w role kra-

snali, elfów, Mikołaja, Diabła i Anioła. 
Wystąpił również chórek, składający 
się z uczniów klasy 8a i uczennic z 4c. 

Z tym przedstawieniem uczniowie 
udali się również do Hospicjum św. 
Łazarza w Krakowie, by pokazać je 
chorym dzieciom. 

Jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 
1 bardzo chętnie dzieli się tym, co ma  

i chce przekazywać radość z bycia razem 
w okresie oczekiwana na Narodzenie 
Pana Jezusa. Ogromną przyjemnością 
dla ósmoklasistów oraz Agatki i Ali 

z 4c było 
zagranie ról 
bajkowych 
dla dzieci, 
które mogły 
poczuć się 
szczęśliwe. 

R a d o -
ścią dla 
występują-
cych i ich 
opiekunów 
był widok 
uśmiechnię-
tych dzieci 
i ich rodzi-
ców, którzy 

być może na chwilę zapomnieli o 
troskach, z jakimi borykają się na co 
dzień. Uczniom należą się ogromne 
brawa za odwagę i chęć wcielenia się 
w postacie bajkowe. 

Stroje i dekoracje pomagali przy-
gotować rodzice uczniów, a opiekę 
nad młodymi aktorami sprawowały 
Jadwiga Starzak i Magdalena Jamka. 

Urszula Rokosz
Fot. ze zbiorów Szkoły
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miejską. Całkowicie poświęciła się 
temu miejscu. Pracę w bibliotece pod-
jęła 15 kwietnia 1950 roku i nie tylko 
organizowała prace w bibliotece, ale 
też propagowała czytelnictwo przez 
wiejskie punkty filialne. Urządzała 
pierwsze po wojnie wystawy historyczne 
o dziejach naszej ziemi, organizowała 
spotkania z pisarzami. Prowadziła też 
kronikę, która do dziś jest skarbnicą 
wiedzy o bibliotece i o Dobczycach. 
Szczególną troską otaczała dzieci  
i młodzież, którym poświęcała czas 
nie tylko w bibliotece, ale i w domu. 
Do niej przychodziły uczyć się czytać 
i pisać. Od 1 lipca 1957 roku pracowała 
w bibliotece na pół etatu pozostając 
kierowniczką biblioteki a od 30 kwiet-
nia 1968 roku odeszła na emeryturę. 
Zmarła 23 grudnia 1975 roku. 
W pamięci mieszkańców

Zapamiętana została przez star-
sze pokolenie dobczycan, jako dobry 
człowiek, wrażliwy na ludzka krzywdę  
i biedę. Sprawy miasta i społeczności 
zawsze przedkładała nad własny interes. 
Potrafiła budować platformę między 
ludźmi różnych temperamentów i zapa-
trywań politycznych. Dlatego otaczał 
ją powszechny szacunek. Wzorowo 
wykonywała obowiązki mieszkanki 
i patriotycznej obywatelki.
Pani Józia – patronką biblioteki

Działalność pani Józefy na rzecz 
biblioteki oraz rozpowszechniania 
czytelnictwa zasłużyła na wdzięczną 
i trwała pamięć, dlatego postanowiono 
uczynić ją patronką Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach. Inicjatywę  
w tym zakresie podjęła Elżbieta Kautsch, 
składając wniosek do Rady Miejskiej  
6 maja 2002 r. Na liście poparcia znala-
zło się 88 podpisów. Uchwałę nadającą 
bibliotece imię Józefy Bergelówny 
podjęto 17 czerwca 2002 r.

15 września uroczyście wmu-
rowano płytę poświęconą pamięci 
Józefy Bergelówny w Galerii Zasłu-
żonych dobczyckiego zamku. Tablicę 
ufundowali mieszkańcy Dobczyc,  
a nad przebiegiem uroczystości czu-
wał Komitet Organizacyjny. Udział  
w uroczystości wziął ksiądz Kazimierz 
Krzysiak – były żołnierz AK, który 
osobiście znał „Jaskółkę”. Obecni 
byli również pracownicy biblioteki, 
rodzina Józefy Bergelówny, party-
zanci, walczący razem z nią na ziemi 
myślenickiej oraz mieszkańcy miasta. 
Jednocześnie w ośrodku kultury została 
zorganizowana wystawa poświęcona 
pani Józefie. 

Opr. Rada Społeczna przy MBP im. 
Józefy Bergelówny w Dobczycach

IV Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

W dniach 15-17 listopada 2018 roku 
w Dobczycach, w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym im. Burmistrza 
Marcina Pawlaka odbyły się IV Dni 
Muzykowania Zespołowego i Rodzin-
nego. Organizatorami Dni Muzykowania 
Zespołowego i Rodzinnego była Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dobczycach,  Sto-
warzyszenie Polskich Muzyków Kame-
ralistów oraz Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce. Partnerami konferencji była 
również Katedra Kameralistyki Akademii 
Muzycznej w Krakowie oraz PWM a 
partnerem Festiwali była również firma 
Wawel SA. W ramach Dni Muzykowania 
Zespołowego i Rodzinnego zorganizowano 
następujące imprezy: 

1. III Ogólnopolski Festiwal Zespo-
łów Rytmicznych – 15 listopada 2018 r., 

2. IV Ogólnopolską Konferencję 
Naukową nt. „Konteksty kultury, kon-
teksty edukacji. Początki kształcenia 
muzycznego” – 16 listopada 2018 r., 

3. IV Festiwal Rodzinnych Zespołów 
Kameralnych – 17 listopada 2018 r.

Wydarzenia w ramach Dni miały 
na celu wspieranie i promowanie muzy-
kowania zespołowego – nie tylko jako 
ścieżki kształcenia muzycznego, ale 
także jako formy rozwoju muzycznego, 
narzędzia budowania więzi społecznych 
i rozpowszechniania kultury, integracji 
wielopokoleniowej i rozwoju zjawiska 
muzykowania profesjonalnego i amator-
skiego. Jednocześnie Dni miały na celu 
refleksję naukową i wymianę doświad-
czeń w zakresie początków kształcenia 
muzycznego. IV edycja projektu była 
realizowana w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. 

Potrzeba zorganizowania Festiwalu 
Rodzinnych Zespołów Kameralnych 
wynikała z faktu, iż w regionie i w Polsce 
brakuje platform pozwalających zespołom 
rodzinnym na występy publiczne. Zjawi-
sko muzykowania rodzinnego, będące 
w regresie, powinno być promowane i 
wspierane. Czynnikiem stymulującym 
rozwój zjawiska będzie zorganizowanie 
platformy pozwalającej takim zespołom 
na publiczną prezentację własnej pracy. 
Festiwal miał charakter integracyjny i na 
stale wpisał się w kalendarz wydarzeń 
artystycznych regionu. Jego celem było 
zachęcenie do muzykowania zespołowego 
w środowisku rodzinnym, wydobycie 
zapomnianych umiejętności, dostarczenie 
radości wspólnego grania w przyjaznej 
atmosferze sobotniego przedpołudnia. Z 
tych też względów podczas Festiwalu nie 
było jury, nie było oceniania, żadnych 
wymogów repertuarowych lub ilościowych, 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. W 
ramach festiwalu wystąpiło 10 zespołów 
rodzinnych w składach od 2 do 20 osób. 
Zespoły prezentowały się w patriotycznym 
repertuarze a całość zwieńczył występ 
Jacka Ozimkowskiego- bas i Marty Moło-
dyńskiej-Wheeler- fortepian z koncertem 

„Radośnie Niepodległa”  realizowanym 
w ramach projektu Międzypokoleniowa 
Akademia Muzyczna w Dobczycach.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. 

Początki kształcenia muzycznego” sta-
nowiła naukowe „zaplecze” wydarzeń w 
ramach Dni Muzykowania Zespołowego 
i Rodzinnego. W Dobczycach gościło 
przeszło 9 specjalistów z ośrodków 
naukowych w całym kraju, którzy pro-
wadzili warsztaty i wykłady z zakresu 
instrumentalistyki, awansu zawodowego, 
integracji edukacyjnej w kształceniu 
muzycznym, a także z zakresu obszarów 
tremy oraz wyobraźni- narzędzia kreowania 
przyszłości. Podkreślano zarówno wagę 
indywidualnych doświadczeń i narracji 
pedagogicznych, szczególnie w obszarze 
kształcenia instrumentalnego. Zaproszeni 
goście i nauczyciele podczas konferencji 
obradowali podczas wykładów oraz w 
ramach spotkań warsztatowych.

III Ogólnopolski Festiwal Zespołów 
Rytmicznych skierowany był do uczniów 
szkół muzycznych I stopnia. Jury, pracujące 
w składzie: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Ma-
nia, dr Romualda Ławrowska i mgr Barbara 
Białko, oceniło prezentację 16 zespołów z 
różnych regionów kraju, głównie regionu 
polski południowej. Uczniowie prezen-
towali się w różnorodnym repertuarze 
wśród którego w ramach obowiązkowego 
występu wykonywali jedne z polskich 
tańców Narodowych. Festiwal zakończył 
się uroczystym koncertem w wykonaniu 
zespołu nauczycielskiego Szkoły Muzycz-
nej w Dobczycach pod kierunkiem pana 
Konrada Ligasa a wykonano premierę 
utworu pn.: „Jazzowa Suita Patriotyczna” 
realizowaną w ramach programu Ministra 

„Zamówienia Kompozytorskie 2018” 
Przez 3 dni Regionalne Centrum 

Oświatowo-Sportowe tętniło muzyką, 
radością, kreatywnymi pomysłami cho-
reograficznymi, śmiechami dziecięcymi, 
dyskusjami naukowymi, wykładami 
dotyczącymi kultury i jej rozwojem. 
Udział czynny w Dniach wzięło około 500 
osób, w tym wiele, które po raz pierwszy 
zawitały do Dobczyc i do Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego im. 
Burmistrza Marcina Pawlaka. Wyda-
rzeniom towarzyszyła prezentacja PWM 
materiałów nutowych. 

W dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 
18.00 w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 
41 w Muzeum Narodowym w Krakowie 

– oddział Dom Jana Matejki  odbyło się 
powtórzenie nowo skomponowanego 
utworu pana Konrada Ligasa „Jazzowa 
Suita Patriotyczna”, który powstał  w 
ramach programu Ministra Kultury 
 i Dziedzictwa Narodowego „Zamówienia 
Kompozytorskie 2018”. Projekt dofinan-
sowano ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
Funduszu Promocji Kultury oraz projekt 
realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. Koncert 
odbył się przy okazji cyklu koncertowego 

„Muzykowanie u Matejków”, motywem 
przewodnim były pieśni patriotyczne 
i utwory o charakterze patriotycznym 
wykonywane przez rodziny muzykujące.

Dofinansowanie: UM Województwa 
Małopolskiego, Gmina i Miasto Dobczyce, 
MKiDN z Funduszu Promocji Kultury.

SM Dobczyce

Kim była Józefa Bergelówna? Takie 
pytanie słychać często, więc 

może czas przedstawić bliżej patron-
kę Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dobczycach.
Lata młodzieńcze

Józefa Bergelówna urodziła się 
3 marca 1896 roku w Dobczycach 
jako córka Franciszka i Franciszki 
z d. Stoch. W 1917 roku ukończyła 
czteroletnie Prywatne Seminarium 
Nauczycielskie Żeńskie im. Sebaldy 
Münnichowej w Krakowie i w wieku 
21 lat podjęła pierwszą pracę peda-
goga w Zawadzie. Następnie przez 
wiele lat uczyła w szkole w Trzeme-
śni. Tuż przed wojną, ze względu na 
kłopoty zdrowotne, zrezygnowała z 
pracy nauczyciela, wróciła do Dobczyc  
i zamieszkała z rodzicami w Dobczy-
cach przy ul. Jagiellońskiej 23.
Czas wojny i okupacji

W czasie okupacji działała  
w Ruchu Oporu AK współdziałając  
z partyzantami obwodu „Murawa” pod 
pseudonimem „Jaskółka”. Potwierdza 
to Wykaz imienny mieszkańców 
Dobczyc – żołnierzy AK wg relacji 
Andrzeja Ścibora oraz inne źródła.

W jej domu była przechowywana 
broń oraz mieścił się punkt kontaktowy 
i przerzutowy, przez który przechodziły 
pieniądze na uzbrojenie partyzantów.

Po wojnie, za tę działalność została 
aresztowana przez UB i przetrzymy-
wana przez 2 tygodnie. Jednak dalsze 
represje trwały przez kilka lat. Po 
wypuszczeniu na wolność odebrano jej 
emeryturę, którą przywrócono dopiero 
w 1957 roku, w wyniku oczyszczenia  
z zarzutów przez Komisję Rehabili-
tacyjną.

Józefa Bergelówna była osobą 
bardzo energiczną i pełną inwencji.  
Z oddaniem i zaangażowaniem działała 
społecznie na rzecz lokalnego środo-
wiska. Była kierowniczką powojennej 
organizacji Caritas, sekretarzem Spo-
łecznego Komitetu Budowy Szko-
ły, sekretarzem Komitetu Budowy 
Kościoła, sekretarzem koła PTTK  
a także sekretarzem Komisji Opieki nad 
Zabytkami. Była też współinicjatorką 
rozpoczęcia prac wykopaliskowych 
na wzgórzu zamkowym. Za pracę  
w Komisji Opieki nad Zabytkami 
otrzymała Złotą Odznakę PTTK. 
Posiadała również odznaczenie - Złota 
Odznaka „Przewodnik Czytelnictwa”, 
za wzorowe prowadzenie placówki 
bibliotecznej.
Praca w dobczyckiej książnicy

Jednak pani Józefa kojarzona 
była przede wszystkim z biblioteką 

Poszukuję informacji o bra-
cie Antoniego i Wincentego 

Salawa, prawdopodobnie Feliks 
(lub też inne imię rozpoczynające 
się na F.) Salawa, pochodzącym  
z Brzezowej, Droginii lub Osieczan. 

Feliks zginął około 1940 roku 

i być może jest moim przodkiem. 
Za każdą informację, która 

pomoże mi odtworzyć drzewo 
genealogiczne, serdecznie dziękuję.

Daniel Podobiński
tel. 504-616-181

mail: znikad@wp.pl

Z dziejów biblioteki (część 3)
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reklama

W poniedziałek, 24 grud-
nia, w wigilię Bożego Naro-
dzenia, Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce czynny będzie  
w godzinach 7:30 - 12:00. 

Kasa urzędu w tym dniu 
czynna w godzinach 7:30 
- 10:45.

Red. 

W  Zespole Szkół w Dob-
czycach, w ostatniej akcji 
krwiodawstwa zebrano 12,5 
litra krwi. Krew oddawali 
nie tylko pełnoletni ucznio-
wie, ale także osoby spoza 
szkoły, którzy zawsze chęt-
nie wspierają działania na 
rzecz drugiego człowieka. 

Łącznie w tej edycji wzięło 
udział 27 osób.

Każdy, kto chce oddać 
krew, może wziąć udział w 
kolejnej akcji, którą Zespół 
Szkół zaplanował na 8 marca 
2019 r.

Red.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu przypomina, 
że w przerwie świątecznej, 
od 22 grudnia 2018r do  
1 stycznia 2019 nie będą się 
odbywały zajęcia stałe w 
ośrodku kultury. 

Zapraszamy w Nowym 
Roku.
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Autorzy pięknych ozdób choinkowych nagrodzeni

Laureaci i uczestnicy II Mię-
dzyprzedszkolnego Konkursu 

Plastycznego „Ozdoba choinkowa” 
przeprowadzonego pod honorowym 
patronatem burmistrza Tomasza Susia 
odebrali gratulacje i nagrody za swoją 
pomysłowość i pracę w tworzeniu 
świątecznych ozdób.

Jedna z sal Przedszkola Samorzą-
dowego nr 1 w Dobczycach, które było 
organizatorem Konkursu, wypełniła się 
po brzegi zdolnymi przedszkolakami 

z różnych zakątków gminy. Nagrody  
i pamiątkowe dyplomy dla kreatywnych 
maluchów wręczyły wspólnie z dyrektor 

placówki Elżbietą Dąbrowską, sekre-
tarz Gminy Małgorzata Góralik-Piętka 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej, 
Małgorzata Jakubowska, która była 
także członkiem jury.

To właśnie jury w składzie: Cecylia 
Frajtag – przewodnicząca, Małgorzata 
Jakubowska oraz Joanna Talaga, miało 
kilka dni wcześniej nie lada orzech do 
zgryzienia. Wszystkie prace Konkur-
sowe były wyjątkowe, a wyłonienie 
zwycięzców poprzedziły burzliwe 

obrady.
W tym Konkursie nie było prze-

granych, wszystkie ozdoby zawisną 

na choince w dobczyckim kościele, 
a każdy uczestnik dostał upominek. 

Nagrody ufundowali wspólnie 
Rada Rodziców PS nr 1 w Dobczycach, 
Gmina i Miasto Dobczyce, a słodkie 
co nieco zafundowała Małgorzata 
Jakubowska. 

Konkurs przeprowadzony został 
przez Agnieszkę Stasik oraz Jadwigę 
Szewczyk. 

W Przedszkolu przeprowadzony 
został również konkurs fotograficzny 

pt. „Moja mała Ojczyzna  
w obiektywie”. 

Spośród 14 zdjęć przed-
stawiających nie tylko cieka-
we miejsca naszego regionu, 
ale też ciekawe spojrzenie 
na nie, komisja w składzie 
Paweł Stożek – przewodni-
czący, Dobiesław Figlewicz 
oraz Joanna Talaga, wyło-
niła zwycięskie fotografie. 
Autorzy tych prac również 
zostali dziś nagrodzeni. 

Koordynatorkami 
Konkursu były Iwona Braś, 
Jolanta Kaczor oraz Jadwiga 
Szewczyk.

Tekst i foto: JoTa

Wyniki konkursu 
plastycznego:

I grupa – dzieci 3 letnie
 I - Aleksandra Żaba - PS 1 Dobczy-
ce; II - Wojciech Sternal - Stadniki;  

III - Adrianna Pawlak - Malucholandia
Wyróżnienia: Wojciech Płoskonka, 

Weronika Łacna, Igor Spytek (wszyscy 
z PS 1 Dobczyce)

II grupa – dzieci 4 letnie
I - Martyna Janicka PS 3 - Dobczyce; 
II - Nikola Lach - PS3 Dobczyce;  
III - Nikodem Półtorak - PS1 Dobczyce

Wyróżnienia: Jakub Rozwadow-
ski - Nowa Wieś, Miłosz Staśko - PS1, 
Mikołaj Płatek - PS1

III grupa – dzieci 5 letnie
 I - Dawid Kupiec - Nowa Wieś;  
II - Helena Kaczmarczyk- PS1 Dobczy-
ce; III - Anna Jamka - PS 3 Dobczyce

Wyróżnienia: Natalia Skuza - PS 3 
Dobczyce, Zofia Pajdak - PS 3 Dobczy-
ce, Zuzanna Maniecka - Brzączowice

IV grupa – dzieci 6 letnie
I - Lena Piłat - PS3 Dobczyce; II - Woj-
ciech Zięba - PS1 Dobczyce;  III - Filip 
Woźniczka Brzączowice

Wyróżnienia: Rita Hujdus – Brzą-
czowice, Anna Janeczek - PS3, Daria 
Kruczek - PS1 Dobczyce

Wyniki konkursu 
 fotograficznego

I: Aron Data; II Alan Ptak; III miejsce 
Maria Mikołajska

Wyróżnienia: Wiktoria Knapik, 
Zofia Róg

Red.


