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W Dobczycach zagrał 30. finał WOŚP
Biegali, driftowali, śpiewali, a nawet mor-

sowali dla Orkiestry! Bez względu na 
niesprzyjającą aurę, gorące serca rozpaliły 
wczoraj Dobczyce. Do historii przeszedł 
jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Już od rana wokół Dobczyckiego Parku 
Miejskiego biegacze „wykręcali” pierwsze 

kółka. Trasę pokonało 88 osób, którzy 
przebiegli lub obeszli park w sumie 445 
razy. Najwytrwalszy zawodnik przebiegł 
30 okrążeń. Wydarzenie zorganizowane 
zostało przez Rozbiegane Dobczyce.

Kiedy jeszcze biegacze „kręcili” kilometry 

w parku, na terenie pod zaporą rozpoczęły się 
motoryzacyjne „kręciołki”. Można tam było 
spotkać ekipę 4x4 Dobczyce oraz Myślenicki 
Klub Motorowy. Poza oglądaniem rajdowych 
wyczynów można było także zostać pasażerem 
samochodu wyścigowego lub terenowego. 
Wszystko to w ramach MotoOrkiestry, która 
trwała do godzin popołudniowych.

W samo południe, pod dobczycką zaporą, 
w rześkiej Rabie zanurzyła się ekipa lokal-
nych morsów, którym nie straszna była sroga 
pogoda. W tym samym czasie, w Regio-
nalnym Centrum Oświatowo-Sportowym 
w Dobczycach, rozpoczęła się koncertowa 

odsłona Orkiestry, którą wspólnie otworzyli 
koordynator sztabu w Dobczycach Angelika 
Niewiarowska oraz burmistrz Tomasz Suś. 

Koncerty transmitowane były na żywo,  
a w ich przerwach funkcjonowało studio 
prowadzone przez Piotra Skórę, gdzie 
poznać było można bliżej organizatorów 
czy zespoły, a także zobaczyć jak powstają 

prace niezwykłego malarza 
– Stanisława Kmiecika, który 
maluje stopami.

Dobczycka scena dosłow-
nie zapłonęła tego dnia. 
Mogliśmy posłuchać lokal-
nych zespołów: Orkiestrę 
Dęta Dobczyce, Sekcję 
Wokalnę MGOKiS Dobczyce, 
Big Band Dobczyce, a także 
debiutancko w Dobczycach 

– Web O’Brook, formację 
składającą się w znacznej 
części z nauczycieli Zespołu 
Szkół w Dobczycach. 

Swoich nauczycie-
li poprzedzili występem 
uczniowie Zespołu Szkół 

– zespół Twenty Degrees. 
Na zaproszenie organiza-
torów odpowiedzieli także 
Sheeban Celtic Band, Zespół 
B.L.U.E. oraz śląski zespół 
Oberschlesien, który zakoń-
czył koncertowy wieczór 
mocnym uderzeniem.

Finał Wielkiej Orkiestr 
Świątecznej Pomocy trady-
cyjnie zwieńczyło światełko 

do nieba, choć w Dobczycach zdecydowa-
nie przyjęło ono formę bardzo oryginalną. 
Tancerki Show-Balet „Shaine” przygotowały 
specjalny performance świetlny.

Poza licznymi wydarzeniami i atrakcjami, 
cały dzień w mieście kwestowali wolontariu-
sze, prowadzone były licytacje internetowe 
oraz funkcjonowała e-skarbonka, do której 
można było wpłacać datki. 

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby 
jednak możliwa bez wsparcia i zaangażowania 
wielu osób i instytucji. Na ręce głównych 
koordynatorek – Angeliki Niewiarowskiej 
oraz Pauliny Woźniczki, podziękowania dla 
wszystkich złożył burmistrz Tomasz Suś. 

- To był kawał wielkiej, dobrej roboty, którą 
dziś wykonaliście. Wszyscy jesteśmy wam 
niezwykle wdzięczni, a jeszcze wdzięczniej-
sze będą dzieci, które bezpośrednio z tej 
pomocy w przyszłości skorzystają. Pragnę 
podziękować wszystkim wolontariuszom, 
organizacjom, instytucjom, które dziś 
mogliśmy spotkać w różnych punktach 
naszego miasta. Duma rozpiera, kiedy widzi 
się takie emocje! – mówił na zakończenie 
30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy burmistrz Suś.

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dedykowany był zapewnieniu naj-
wyższych standardów diagnostyki i leczenia 
wzroku u dzieci i odbywał się pod pięknym 
hasłem „Przejrzyj na oczy”.

WOŚP Dobczyce
fot: ugim
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Od niedawna w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Dobczycach gości nowy 

sprzęt - stół do ping-ponga oraz piłkarzyki. 
To elementy, które nie tylko zapewniają 

rozrywkę uczestnikom, ale wpływają rów-
nież na poprawę koordynacji, koncentracji 
i refleksu, a w przypadku tenisa stołowego, 
także kondycji. 

Uczestnicy chętnie korzystają z nowego 
sprzętu i szybko rozwijają umiejętności,  
o czym mógł przekonać się podczas jednej 
z wizyt burmistrz Tomasz Suś.

Sprzęt sfinansowany został ze środków 
przeznaczonych na profilaktykę uzależnień, 
a jego zakup koordynowały kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy Agata 
Wolska oraz pełnomocnik burmistrza ds. 
uzależnień Zofia Kozielska.

ugim

Nowy sprzęt w Środowiskowym Domu Samopomocy 

Integracyjny plac zabaw 

Pierwszy w naszej gminie integracyjny 
plac zabaw powstanie jeszcze w tym roku 

na os. Jagiellońskim w Dobczycach. Gmina 
Dobczyce pozyskała na ten cel dofinansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa placu zabaw pozwoli na poprawę 
jakości życia dzieci z niepełnosprawnością 
oraz wspierać będzie ich aktywizację. Plac 
zabaw ma być przestrzenią do nawiązywa-
nia nowych znajomości i miejscem świetnej 
zabawy. Możliwe to będzie dzięki m.in. 
zniwelowaniu barier architektonicznych  
i specjalnemu przystosowaniu sprzętów.

- Jest to odpowiedź na oczekiwania rodziców. 
Brak odpowiedniej oferty uniemożliwiał 
dzieciom z niepełnosprawnością swobodne 
korzystanie i zabawę na placach zabaw. 

Wierzę, że miejsce, które wkrótce powsta-
nie w Dobczycach zaspokoi oczekiwania 
najmłodszych i pozwoli w pełni cieszyć się 
z wszystkich jego atrakcji - mówi burmistrz 
Tomasz Suś. - Dziękuję za zaangażowanie 
w realizację tego działania radnemu Pio-
trowi Goduli.

Gmina Dobczyce jest obecnie na etapie 
wyłonienia wykonawcy budowy placu zabaw. 
Przewidywany termin realizacji tej inwestycji 
to lipiec tego roku.

Projekt realizowany przy współpracy z 
LGD Turystyczna Podkowa współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział 

Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gmi-
ny i Miasta Dobczyce zapraszają 7 mar-
ca od godziny 8 do 12 na kolejną akcję 
krwiodawstwa. Krew będzie można oddać  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (sala 
konferencyjna, parter).

 Krew jest lekiem, którego nie można 
wytworzyć syntetycznie, a potrzebna jest 
codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, 
ale także cierpiącym na szereg poważnych 
chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub 
podawana w postaci przetworzonych pre-
paratów, pozwala ratować życie i zdrowie. 
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 http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/.
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Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę  
z przedstawicielem firmy ATB Przedsię-

biorstwo Budowlano Inżynieryjne, Panem 
Tomaszem Adamczykiem, na przebudowę 
głównego kolektora kanalizacji sanitarnej 
oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach. 
W podpisaniu umowy uczestniczyli również 
Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły oraz 
Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce Konrad Skiba.

W ramach zawartej umowy przebudo-
wana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Rzeźniczej poprzez zwiększenie 
średnicy kanału oraz rozbudowana zostanie 
sieć wodociągowa. Ponadto umowa zakłada 
modernizację przepompowni ścieków przy 
ul. Braci Kowalskich wraz z budową odcinka 
kanalizacji tłocznej i kanalizacji opadowej 
w ul. Targowej w Dobczycach. W ramach 
robót odtworzeniowych zostaną wykonane 
renowacje dróg i chodników.

Prace, które rozpoczną się niebawem, 
realizowane będą w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury 
komunalnej na terenie miasta Dobczyce”, 
finansowanego ze środków pozyskanych 
przez Gminę Dobczyce w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość 
robót opiewa na kwotę 5 126 977,64  zł brutto, 
a termin zakończenia realizacji inwestycji 
to listopad tego roku.

ugim

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
nabór wniosków w ramach Gminnego 

Programu Wymiany Kotłów na rok 2022. 
Dofinansowana może zostać inwestycja 

polegająca na modernizacji systemów ogrze-
wania w budynkach i lokalach mieszkalnych 
położonych na terenie gminy Dobczyce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
od 14 marca od godz. 8:00 do 25 marca do 
godz. 13:00.

Sposoby składania wniosków:
• osobiście: na Dzienniku Podawczym 

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 
26, 32-410 Dobczyce

• ePUAP: adres elektronicznej skrzynki 
podawczej: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP

• mailowo: na adres ugim@dobczyce.
pl, przy czym przy takim sposobie złożenia 

-  wniosek i załączniki muszą być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzy-
mania wniosku ze strony Urzędu prosimy 
o kontakt telefoniczny.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie  
z kolejnością wpływu do Urzędu. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone przed rozpoczęciem 
lub po zakończeniu naboru nie będą roz-
patrywane.

Dofinansowanie uzyskane w ramach 
programu Gminnego można łączyć z Pro-
gramem Czyste Powietrze i Ulgą Termomo-
dernizacyjną.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, 
który znajduje się na stronie urzedu.

Wniosek wraz z załącznikami pobrać 
można ze strony lub odebrać z Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Złóż wniosek o dofinansowanie

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 

Społecznego Placówka 
Terenowa w Myśle-
nicach zaprasza wła-
ścicieli gospodarstw 
rolnych do udziału  
w XIX Ogólnokrajo-
wym Konkursie Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem 
jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest 
podleganie ubezpieczeniu społecznemu 
rolników przez co najmniej jednego z wła-
ścicieli gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy 
Konkurs Bezpieczne Gosapodarstwo Rolne 
uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W osiemnstu dotychczasowych edycjach 
udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw 
indywidualnych, a ich laureaci otrzymali 
atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe 
oraz okazję do zaprezentowania swoich 
warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych. 
Termin zgłaszania udziału w konkursie 
upływa 22 kwietnia.

Szczegółowe informacje o organizacji 
konkursu można uzyskać na stronie inter-
netowej KRUS oraz w Placówce Terenowej 
KRUS w Myślenicach, ul. Słowackiego 90, 12 
274 30 53, 12 272 37 7, e-mail: myslenice@
krus.gov.pl

Konkurs bezpieczne gopspodrawto rolne

Miło nam poinformować, że 
Gmina Dobczyce powtórzyła 

ubiegłoroczny sukces i znalazła się 
wśród laureatów Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin i Powiatów 2021. 

Gmina Dobczyce zajęła w ogólnej 
klasyfikacji gmin miejsko-wiejskich 
wysokie 8. miejsce i zajęła najwyższe 
miejsce wśród gmin Małopolski. 

- Cieszę się, że Gmina Dobczyce 
po raz kolejny została Laureatem 
Ogólnopolskiego Rankingu Gmin  
i Powiatów. Jest to dla mnie ogromna 
satysfakcja i motywacja do podej-
mowania dalszych działań. 

- Wiem, że na ten sukces zapra-
cowało wiele osób, które od lat wkładają 
mnóstwo wysiłku w rozwój naszej gminy, 
za co przy tej wyjątkowej okazji serdecznie 
dziękuję - mówi burmistrz gminy i miasta 
Dobczyce Tomasz Suś. 

Organizatorem corocznego Rankingu 
Gmin i Powiatów jest Związek Powiatów 
Polskich. Oceniając JST, eksperci ZPP wyda-
ją opinię według wielu kryteriów ujętych  
w dziesięciu grupach tematycznych takich 
jak: działania proinwestycyjne i proroz-
wojowe; rozwiązania poprawiające jakość 

obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych  
i proekologicznych; współpraca krajowa  
i międzynarodowa; działania promocyjne.

ugim
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Jednym z najradośniejszych i najpiękniej-
szych styczniowych świąt jest oczywiście 

Dzień Babci i Dziadka.
Niestety, również i w tym roku nie 

mogliśmy gościć naszych Dziadków w przed-
szkolu, choć to święto na stałe zagościło  
w przedszkolnym kalendarzu uroczystości.

Kochane wnuczęta uczciły ten dzień 
szczególnie, składając im życzenia, recy-
tując wiersze, tańcząc i śpiewając piosenki. 
Dzieci przygotowały również kolorowe laurki  
z życzeniami. Pamiętały też, aby podziękować 

za opiekę i czas, jaki poświęcają im ukochani 
Babcie i Dziadkowie.

Z okazji święta wszystkich Dziadków 
został nagrany film z występem artystycznym 
i przesłany do adresatów z pomocą rodziców.

Kochani Dziadkowie - za Wasze ciepło, 
bezinteresowną pomoc, czas, który zawsze 
macie i poświęcacie go wnukom, składamy 
Wam najserdeczniejsze życzenia oraz dużo 
zdrowia.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
PS1

Gmina Dobczyce wraz z Fundacją Biuro 
Inicjatyw Społecznych zaprasza na 

spotkania informacyjne dotyczące konkursu 
grantowego Małopolska Lokalnie. 

Konkurs skierowany jest do zwykłych 
mieszkańców, którzy mają interesujący 
pomysł na działanie w swojej społeczności 
ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować 
oraz do młodych organizacji pozarządowych, 
które szukają wsparcia na początku swojej 
działalności. 

Małopolska Lokalnie to konkurs grantowy 
z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony 
na dwie ścieżki wsparcia:

• projekty społeczne, jeśli jesteście 
młodą organizacją pozarządową lub grupą 
nieformalną

• projekty rozwojowe dla młodych orga-
nizacji pozarządowych

Nabór projektów trwać będzie od 1 do 
28 marca.

Czym różni się konkurs Małopolska 
Lokalnie od innych? 

– Stawiamy na ciekawe pomysły i edu-
kację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  
i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 
wypracowały formułę w której fundusze 
zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej 
napisane wnioski. 

Jak co roku, będziemy koncentrować 
się na innowacyjnych projektach na rzecz 
dobra wspólnego w społecznościach lokal-
nych oraz na przemyślanych projektach 
rozwojowych dla organizacji. Ważnym 
elementem będzie także promocja działań 
lokalnych społeczników.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie malopolskalokalnie.pl, na www.
facebook.com/malopolskalokalnie/ i uzy-
skać na spotkaniu informacyjnym, które 
dla mieszkańców Dobczyc odbędzie się  
2 marca (środa), godzina 18. w Regionalnym 
Centrum Oświatowo - Sportowym. Zapisy 
przez formularz https://bit.ly/ZapisyDobczyce.

Dodatkowo, zachęcamy do udziału  
w szkoleniach z pisania wniosków i dostęp-
ności projektów oraz korzystania ze wsparcia 
doradców ds. konkursu. 

03.03. SZKOLENIE "Jak zapewnić dostęp-
ność osobom ze szczególnymi potrzebami 
w ramach Programu Małopolska Lokalnie?"
Godziny: 17.00 - 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 02.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/
SzkolenieDostępność 

07.03. SZKOLENIE "Jak przygotować 
projekt społeczny do Programu Małopolska 
Lokalnie?"

Godziny: 17.00 - 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 04.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/
SzkolenieProjektySpołeczne 

09.03. SZKOLENIE "Jak przygotować 
projekt rozwojowy do Programu Małopolska 
Lokalnie?"
Godziny: 17.00 - 20.15
Miejsce: on-line, aplikacja zoom
Zgłoszenia do 08.03 godzina 13.00
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/
SzkolenieProjektyRozwojowe

ugim

Kornatka w kampanii 
„Dumni z Polski”

Szkoła Podstawowa w Kornatce jest jedną 
z dwóch szkół w województwie mało-

polskim, które przystąpiły do kampanii 
„Dumni z Polski”.
– Każda szkoła, która nosi imię wielkiego 
Polaka, ma szczególne powody do dumy  
i spełnia w swojej społeczności lokalnej waż-
ną misję w obszarze edukacji patriotycznej. 
Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć 

te placówki – mówi Krzysztof Tenerowicz, 
prezes Centrum Grabskiego, pomysłodawca 
akcji skierowanej do kilkudziesięciu szkół 
podstawowych w całej Polsce. 

Do szkół, które przystąpiły do kampa-
nii, trafiły bezpłatne materiały edukacyjne  
o tematyce patriotycznej, przybliżające syl-
wetki wybitnych Polaków i ich osiągnięcia. 
W pakiecie znalazły się również biało-czer-
wone gadżety, m.in. chorągiewki, baloniki, 
długopisy i notesy. 

W województwie małopolskim kampa-
nią zostały objęte Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Stróży 
oraz Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi 
Królowej Polski w Kornatce. 

Było to możliwe dzięki wsparciu finan-
sowemu inicjatywy przez Fundację BGK im. 
J.K. Steczkowskiego.

W Kornatce część folderów trafiła do 
biblioteki szkolnej, gdzie pozostają do dys-
pozycji uczniów jako zachęta do poszerza-
nia zdobytej wiedzy. Publikacje związane 
z życiem i działalnością wielkich Polaków 
można również wypożyczyć do domu. 

Materiały te wykorzystane zostaną 
także w przygotowaniu lekcji poświęconych 
patriotyzmowi, czy też do przygotowania 
okolicznościowych apeli.

Kampania „Dumni z Polski” to ogól-
nopolska inicjatywa, w którą włączyły się 
gminy i powiaty w całym kraju, a także 
wiele zagranicznych placówek – ambasad 
i konsulatów RP. 

Pod hasłem „Dumni z Polski” zorganizo-
wano już setki imprez: koncertów, zawodów 
sportowych i konkursów. 

Więcej informacji o kampanii można 
znaleźć na stronie internetowej www.dum-
nizpolski.pl

SP Kornatka
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z życia gminy

Podziękowanie dla wieloletniego trenera 
sekcji łuczniczej Krzysztofa W łosika

Krzysztof Włosik – wieloletni trener sek-
cji łuczniczej z Dobczyc, przechodzi na 

zasłużoną emeryturę. Z tej okazji podzięko-
wania utytułowanemu sportowcowi złożyli 
przedstawiciele samorządu oraz środowiska 
kultury i sportu z Dobczyc. 

Krzysztof Włosik w Dobczycach praco-

wał przez 15 lat. Swoją przygodę z naszym 
miastem zaczynał od trenowania kilku 
pasjonatów, którzy pięli się pod jego okiem 
po szczeblach rekordów w swoich grupach 
wiekowych.

Z biegiem lat Sekcja Łucznicza, która 
działała przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu, rozrastała się, zyskiwała 
popularność wśród młodszych i starszych 
mieszkańców gminy. Nasi zawodnicy przy-
wozili medale i puchary z mistrzostw Polski 

– zarówno drużynowe, jak i indywidualne. 
Dobczyce, z biegiem czasu, stały się też areną 
Małopolskich Mistrzostw Dzieci i Młodzieży 
w łucznictwie.

- Odchodzę na emeryturę ale nie kończę 
przygody z łucznictwem, to jest jak narko-
tyk - powiedział trener podczas spotkania, 
które odbyło się w gabinecie burmistrza 
Tomasza Susia. 

- Dziękuję serdecznie za lata pracy  
i włożony trud w rozwój sekcji łuczniczej, 
życzę dużo zdrowia i odpoczynku – mówił 
burmistrz, dziękując trenerowi i gratulując 

mu tak wyjątkowych wychowanków. 
Podziękowania Krzysztofowi Włosikowi, 

za oddanie pracy trenerskiej, za zaszczepianie 
pasji wśród dzieci i młodzieży, złożyli także  
również wiceburmistrz Edyta Podmokły 
oraz dyrektor ośrodka kultury, Andrzej Topa.

Krzysztof Włosik to trener, instruktor, 

zawodnik, olimpijczyk, siedemnastokrotny 
rekordzista Polski w łucznictwie. Funkcję 
trenera w Dobczycach pełnił od 2005 roku. 

Warto dodać, że sekcja łucznicza ma swoich 
reprezentantów we wszystkich kategoriach 
wiekowych, począwszy od dzieci, młodzików, 
juniorów młodszych, juniorów, a kończąc na 
seniorach. Zawodnicy sekcji odnoszą liczne 
sukcesy we współzawodnictwie sportowym, 
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, 
a także uczestniczą w imprezach o zasięgu 
europejskim i światowym.

Także w lutym (5-6 lutego) zawodnicy 
sekcji łuczniczej wrócili z dwoma medalami 
z Mistrzostw Polski w Legnicy. W kategorii 
łuków bloczkowych Renata Leśniak zajęła 
III miejsce i zdobyła brązowy medal. Takie 
samo miejsce i również brązowy medal 
wywalczył mikst "bloczkowy" w składzie 
Renata Leśniak i Stanisław Łukasik. Ser-
decznie gratulujemy. 

Dobczyccy łucznicy trenują obecnie pod 
Stowarzyszeniem Łuczniczym Achilles.

tekst i fot: ugim

Na kolejny rok życia - przyjaciele dla Kasi

Na portalu zrzutka.pl pojawiła się możliwość 
wsparcia zbiórki na leczenie mieszkanki 

Dobczyc - Kasi Dominik.:
"Kasia Dominik to młoda utalentowana 

poetka, którą los doświadcza od 18-nastego 
roku życia wieloma chorobami od apla-
zji szpiku kostnego poprzez martwicę 

kości, padaczkę, neuropatię kardiomiopatię, 
nowotwór nadnerczy i wiele, wiele innych 
współistniejących.

Na przekór wszystkiemu w tej pokornej, 
skromnej i cichej dziewczynie jest ogromna 
siła do walki o każdy oddech, tchnienie…

Nie ,,walczy’’ jednak brutalnie, bo Kasia 
jest przepełniona pokorą, wewnętrznym 
spokojem i wiarą. Kasia Kocha życie, pragnie 
żyć, ale równocześnie pogodzona jest z tym, 
co może przynieść każdy kolejny dzień…

Kasia aby kontynuować leczenie, które 
wymaga bardzo dużego nakładu finansowe-
go, zwłaszcza teraz w okresie pandemii, nie 
prosi, nie narzeka, z pokora przyjmuje każdy 
dzień taki jakim jest, ale My - jej czytelnicy 
i przyjaciele pragniemy aby żyła, aby pisała 
i leczyła nasze duszę swoim życiem i piękną 
poezją. Wręcz błagamy Was - każdy dzień 
jest na wagę JEJ życia. Zatem pomóżmy!!!

Cała kwota zostanie przeznaczona na 
konto kliniki, dzięki czemu Kasia będzie 
mogła otrzymać w pełnym wymiarze tera-
pię onkologiczną oraz traumatologii ruchu.

Przyjaciele prosimy was pomóżcie nam 
w zebraniu kwoty, która pozwoli Kasi na 
kontynuację leczenia, na kolejny rok życia 
i na cieszenie się najmniejszymi rzeczami. 
Ofiarujmy jej szansę na kolejne dni życia, 
w których będzie mogła nadal dawać nam 
możliwość czerpania radości i wzruszeń 
czytających jej poezję."

Zbiórkę można wesprzeć na: zrzutka.
pl/s63zyx

Red.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie 

bezprzetargowym na czas określony do trzech lat lokale użytkowe, zloka-

lizowane w Ośrodku Zdrowia w Dobczycach przy ul. Rynek 16, stanowią-

ce własność Gminy Dobczyce. Szczegółowe informacje oraz wykaz lokali 

dostępne na: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce
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Góralski Karnawał, organizowany od 50 
lat w Bukowinie Tatrzańskiej, to jedno 

z najpiękniejszych, najbardziej barwnych  
i żywiołowych wydarzeń kulturalnych  
w Polsce. 

Co roku biorą w nim udział tradycyjne 
grupy kolędnicze, wyłaniane na drodze 
eliminacji powiatowych („Ogólnopolski 
Konkurs Grup Kolędniczych”), mistrzowie 
tańca zbójnickiego („Konkurs Tańca Zbój-

nickiego”) czy pary taneczne prezentujące 
tańce góralskie poszczególnych subregionów 
(„Popis Par Tanecznych”).

W ramach wydarzenia organizowany jest 
także przejazd banderii konnej i paradnych  
zaprzęgów z kapelami i zaproszonymi  gość-
mi, korowód kolędniczy, parada gazdowska, 
parada kumoterska czy wystawa owczarków 
podhalańskich. Udział w tym niezwykle 
klimatycznym wydarzeniu jest ogromnym 
wyróżnieniem dla grup, kultywujących 
dawne tradycje kolędnicze.

W tegorocznym Góralskim Karnawale 
wystąpiły dwie grupy reprezentujące gminę 
Dobczyce: „Szopka z Lalkami” z Dobczyc, 
która nominację do udziału w Góralskim 
Karnawale zdobyła podczas XIV Mało-
polskiego Przeglądu Grup Kolędniczych 

„Herody” zorganizowanego przez MOKSiR 
w Chrzanowie (formuła online) oraz „Paste-
rze z Dziadem” z Kornatki-Burletki, którzy 
nominację otrzymali podczas Powiatowego 
Przeglądu Grup Kolędniczych „Hej! Kolęda, 
Kolęda…”, zorganizowanego przez MGOKiS 
Dobczyce. 

Udział w tegorocznych przeglądach  
i konkursach kolędniczych był szczególnie 
trudny dla „Szopki z Lalkami”, która musiała 
zmierzyć się z utratą wieloletniego kierowni-
ka i lidera grupy, Stanisława Żuławińskiego. 
Pałeczkę kierownika po nieżyjącym panu

Żuławińskim przejął jego syn Krzysztof 
oraz żona Elżbieta. 

Grupa zaprezentowała się w powiększo-
nym i nieco zmienionym składzie. W Ogól-
nopolskim Konkursie Grup Kolędniczych, 
organizowanym w ramach Góralskiego 
Karnawału, wywalczyła II miejsce i Srebrną 
Rozetę Góralską.

Wzięła też udział w oficjalnym Otwar-
ciu Karnawału. „Pasterze z Dziadem”  

z Kornatki-Burletki otrzymali wyróżnienie. 
Warto wspomnieć, że w tegorocznym Kon-
kursie wzięła udział rekordowa ilość grup 
z całej Polski (45). Występy oceniało grono 
ekspertów, w składzie: dr Artur Czesak  

– językoznawca, Benedykt Kafel – etnograf, dr 
Dorota Majerczyk – etnolog i prof. Stanisław 
Węglarz – antropolog kulturowy. 

50. Jubileuszowy Karnawał Góralski był 
okazją do wspomnień i podziękowań, które 

popłynęły ze sceny Bukowiańskiego Centrum 
Kultury dla partnerów i przyjaciół. Dyrektor 

„Domu  Ludowego” w Bukowinie Tatrzańskiej, 
pan Bartłomiej Koszarek, wręczył panu 
Andrzejowi Topie Medal Pamiątkowy, nato-
miast dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Dobczycach, Andrzej 
Topa i przedstawicielka grupy „Szopka  
z Lalkami”, Elżbieta Żuławińska przekazali 
panu Bartłomiejowi list gratulacyjny z okazji 
50. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału 
oraz drobne upominki z Dobczyc. Pełną 
relacje z 50. Jubileuszowego Góralskiego 
Karnawału można znaleźć na stronie: www.
goralskikarnawal.pl.

Katarzyna Maj
fot: mgokis

Sukcesy Grup Kolędniczych z gminy Dobczyce Okruchy duszy - poeci dla Iwony

Dzielimy się okruchami duszy…” to nowa 
pozycja na regionalnym bibliotecznym 

regale. Tomik wierszy powstał z potrzeby 
serca i w celu dzielenia się dobrem. 

Niepozorne wydanie zawiera wyse-
lekcjonowane liryki lokalnych twórców, 
którzy wspólnie podjęli trud wydania tego 
dzieła, aby wesprzeć zbiórkę na rehabilita-

cję mieszkanki gminy Dobczyce, członkini 
Rady Społecznej przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach, Iwony Rybiec.

Jak wspomniała pomysłodawczyni tego 
przedsięwzięcia, Jadwiga Daniek-Salawa:

- Dzielimy się tym, co mamy najcenniejsze 
– kawałkiem swojej duszy…

Podczas premiery tomiku,  zatytułowanej 
„Poeci dla Iwony”, mieliśmy okazję wysłuchać 
wybranych wierszy, które odnajdziemy na 
stornach książeczki. 
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Ferie 2022 już za nami, przygotowaliśmy 
więc dla Was krótkie podsumowanie 

tego okresu. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby czas przerwy zimowej był dla dzieci 
kolorowy, radosny, kreatywny, a przede 
wszystkim bezpieczny. 

Fotorelacje z wydarzeń i zajęć pojawiały 
się codziennie na naszym fanpage’u na Face-
booku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy mimo złej sytuacji epidemiologicznej, 
postanowili spędzić ten czas z Miejsko-

-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu  
w Dobczycach. W ofercie MGOKiS znalazły 
się następujące zajęcia i wydarzenia:

Cykl zajęć „Artystyczne ferie” – kreatyw-
ne zajęcia plastyczne, prowadzone przez 
Paulinę Steligę-Gryglaszewską, dla dzieci 
w wieku 6+. W czasie zajęć dzieci tworzyły 
m.in. zimowe pejzaże, słodkie misie polarne, 
wizerunki Królowej Śniegu, pomysłowe 
zakładki, urocze kotki, zabawne pingwinki  
i prawdziwe szklane kule, z wykorzystaniem 
różnych technik i materiałów plastycznych. 
Zajęciom towarzyszyła cała masa dobrej 
zabawy. W czasie ferii odbyło się łącznie 12 
godzin zajęć - 6 spotkań po 2h. Każdorazowo 
wzięło w nich udział 15 osób.

Cykl „Warsztaty kreatywne” – zajęcia 
artystyczne, prowadzone przez Joannę 
Cegielską-Rajtar, dla dzieci w wieku 6+  
i młodzieży. W czasie 4 spotkań tematycz-
nych, uczestnicy tworzyli  serca z papierowej 
wikliny, filcowe breloczki, biżuterię hand 
made oraz „coś z niczego” (twórczy recyklig). 
Dla niektórych uczestników, warsztaty były 
pierwszym spotkaniem z prostym ręko-
dziełem, którego efektem było powstaniem 
bardzo udanych prac. W czasie ferii MGOKiS 
zorganizował łącznie 8 h zajęć kreatywnym 

– 4 spotkania po 2. Każdorazowo wzięło  
w nich udział 15 osób.

Warsztaty taneczne Zespołu „Intox”  
– zajęcia taneczne, doszkalające umiejętności 
tancerek, w zakresie tworzenia formacji Pom 
Pon. W czasie ferii, instruktorki Kinga i Julia 
Żak, przeprowadziły 18 godzin warsztatów, 
Wzięło w nich udział łącznie 30 dziewczynek 
(3 spotkania po 2 h dla każdej z 3 grup).

Zorganizowaliśmy dwa bale karnawa-
łowe dla dzieci (20 i 27 stycznia) – zabawy 
taneczne oraz animacje przeprowadzo-
ne przez instruktorki Kingę i Julię Żak,  
z udziałem łącznie 60 dzieci (2 grupy po 
30 uczestników). W pierwszym tygodniu 
bawiły się dzieci w wieku 4-6 lat (2h)  
w drugim dzieci od 7 roku życia (3h). Nie 
zabrakło barwnych kostiumów, skocznej 

muzyki, zabaw z chustą animacyjną, zabaw 
zespołowych i oczywiście tańca.

Na zaproszenie MGOKiS, do Dobczyc 
przyjechała grupa O!Teatr Teatrzyk Lalkowy. 
Dzieci obejrzały pełne humoru przedstawienie 

"Król Maciuś", oparte na motywach książki 
Janusza Korczaka. Perypetie króla Maciusia, 
jego kolegi Felka, ministrów, dziennikarza 
i złowrogiego króla, wywołały uśmiech na 
niejednej twarzy. Dzieci aktywnie uczest-
niczyły w spektaklu, chętnie włączały się 
w akcję, brały udział m.in. w bitwie na 
papierowe kulki, sadzeniu cukierków czy 
musztrze wojskowej. Na końcu pomogły 
Maciusiowi ocalić królestwo. Przedstawienie 
obejrzało 95 osób.

W ramach bajkowego seansu filmowego, 
w sali widowiskowej MGOKiS Dobczyce 
wyemitowana została bajka „O czy marzą 
zwierzęta”. Dzieci mogły obejrzeć perypetie  
wesołych zwierzaków: oposicy Klary, jej siostry 
Pauli i mądrego jaszczura Yarry. Zabawna 
animacja dla całej rodziny z dynamiczną 
akcją, ale również z wielkim przesłaniem 
zgromadziła w RCOS 103 osoby.

Koncert Sekcji Wokalnej MGOKiS – 27 
stycznia Sekcja Wokalna MGOKiS zaprosiła 
wszystkich na koncert „Z wysokiego nieba”. 
Ze sceny popłynęły najpiękniejsze polskie 
i zagraniczne piosenki świąteczne i zimo-
we, a także kolędy i pastorałki. Wokaliści, 
przygotowani przez panią Beatę Czajkę 
Rolińską, przy akompaniamencie Daniela 
Mazurkiewicza, dali widzom dużo różnych 
emocji. Energetyczne wykonania dzieci 
wywoływały uśmiech, a występy grup śred-
nich i dorosłych – wzruszenie i nostalgię. 
Koncert obejrzało 96 osób.

Katarzyna Maj

Ferie z MGOKiS DobczyceOkruchy duszy - poeci dla Iwony
Autorami zebranych w nim utworów są: 

Kazimierz Budyn, Szymon Ciszek, Ewelina 
Cygan-Korecka, Jadwiga Daniek-Salawa, 
Andrzej Domagalski, Katarzyna Dominik, 
Lucyna Dyrcz-Kowalska, Marta Grucela 
oraz Wiktor Paweł Piwowarski. 

Podczas spotkania autorzy odczytali 
swoje wiersze lub też w ich imieniu czytali 
zaproszeni goście. Liryczny wieczór uświetnił 

występ wokalistów Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez 
Radę Społeczną przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach przy wsparciu 
biblioteki oraz Anny Wierciak, która była 
dobrym duchem tego przedsięwzięcia. 

Tomik można nabyć w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach, wspierając tym 
samym zbiórkę na rehabilitację pani Iwony. 

tekst i fot: ugim
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

NZPOZ DOB MED 
w Dobczycach, ul. Rynek 16 

zatrudni pielęgniarkę, 
na pełny etat, od lipca 2022r.

Bliższe informacje pod nr tel. 600 
854 252 lub w siedzibie firmy.
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z biblioteki

Początek roku to doskonały czas na pod-
sumowanie minionego. A tutaj fragment 

tego, co działo się w 2021 roku.
Zorganizowaliśmy VII edycję Akcji 

„Zostań Super Czytelnikiem” pod hasłem 
„Pocztówka z bajki polskiej”. Zrealizowaliśmy 
dwa ciekawe projekty: „Po-łączeni. Siejemy 
możliwości” oraz „Animacja-Edukacja”. 
Odbyły się wspaniałe spotkania autorskie  
z Maxem Cegielskim oraz Magdaleną Klimek. 
W naszej bibliotece gościliśmy artystów współ-
tworząc ich wernisaże - „Earth’s Perse-
verance” Julii Piwowarczyk i „Anioł mój” 
Agnieszki Moryc. Kuratorem wystaw 
był Jurek Fedirko. Współtworzyliśmy 
charytatywne wydarzenia: „A nadzieja 
znów wstąpi w nas” słowem i kolędą  
z Piotrem Skórą i Julią Skórą oraz 
Piknik dla Iwony. Nie zabrakło owoc-
nej wspłpracy - „Babę zesłał Bóg, 
czyli Dzień Kobiet online, Narodowe 
Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” 
z KAT Dobczyce „Historie klockami 
budowane” z Konstruktorami Marzeń. 
Nasze kluby  nie zaprzestały swojej 
działalności. Klub Kulturalnego Kibica 
zorganizował 9 wyjazdów, a Dyskusyjny 
Klub Książki pochylał się nad lekturą 
podczas swoich spotkań. Nasza  pra-
cowita Rada Społeczna przygotowała 

I Dobczyckie Spotkanie z Poezją, Pik-
nik dla Iwony, otworzyła cykl Spotkania 
z Ciekawymi Ludźmi, w ramach którego 
odbyły się rozmowy o kulturze z bur-
mistrzem Tomaszem Susiem. 6 grudnia  
z inicjatywy Joanny i Piotra Dudzików 
oraz Anny i Michała Grabowskich 
rozbłysło świąteczne miasteczko, które obej-
rzała ogromna ilość osób w tym prawie 400  
z grup ze szkół, przedszkoli i innych insty-
tucji. W telewizji  wyemitowano materiał 
dotyczący projektu Pawła Piwowarczyka 

„Ekstraklasa czyta”, a Świąteczne Miasteczko 

można było zobaczyć też w Dzień Dobry 
TVN, TVP3 Kraków i Teleexpressie TVP.  
Nieustannie szkolimy się dla Was. Między 
innymi podczas wizyty studyjnej gościliśmy 
bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wołominie im. Zofii Nałkowskiej i okolic, 
a sami mieliśmy możliwość zobaczyć inne 
prężnie działające biblioteki w Małopolsce. 
Współuczestniczyliśmy w projekcie „Blisko” 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana 
Kruczka w Myślenicach. Pomimo trudności 

związanych z pandemią przeprowadziliśmy 
zajęcia wakacyjne pod hasłem Przystanek 
Biblioteka. Nie zabrakło licznych lekcji 
bibliotecznych i warsztatów. 

Pomimo wielu aktywności książka  
i czytelnicy są dla nas na pierwszym miejscu. 

To był dobry rok

Zostań Super Czytelnikiem 2022

Nie bądź jak Dinozaur – Czytaj! – to hasło 
tegorocznej, VIII edycji akcji „Zostań 

Super Czytelnikiem”.  Organizatorem tej 
czytelniczej zabawy jest Miejska Biblioteka  
Publiczna w Dobczycach. Akcję patronatem 
objął burmistrz Tomasz Suś. 

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 
od 2 - 14 lat.

Startujemy 1 marca 2022 r. Do akcji 
można przystąpić najpóźniej

do 30.04.2022r. Każdy uczestnik otrzy-
muje specjalną kartę, na której będzie przy-
klejał kolejno ukazujące się naklejki. W tym 
roku będą to dinozaury. Publikujemy dwie 
naklejki w pierwszym tygodniu każdego 
miesiąca akcji. Karty dla przedszkolaków 
i uczniów klas od I-III z Gminy Dobczyce 
dostarczane będą bezpośrednio do placówek. 
Zebranie 8 naklejek zapewnia zdobycie 
tytułu „Super Czytelnika w VIII edycji akcji”. 
Dziecko otrzymuje nalepkę za wypożyczenie 
książki lub czasopisma. W miesiącu można 
otrzymać maksymalnie 2. naklejki. Kolejność 
wklejania nalepek jest dowolna. Podczas 
trwania akcji nie zabraknie niespodzianek.

Wszystkie informacje dotyczące akcji 

W ubiegłym roku w naszym księgozbiorze 
pojawiło się 948 nowości (w tym książki  
i audiobooki). Jest z nami 2432 czytelników, 
zarejestrowaliśmy 46988 wypożyczeń. Dla 
Was staramy się prężnie działać w social 
mediach takich jak YouTube, Facebook 
 i Instagram. Mamy nową stronę internetową 
i założyliśmy konto na TIKTOKU, a wszystko 
pod nazwą BIBLIOTEKA.DOBCZYCE. 

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami 
współpracowali i nawiązywali relacje. Nie 

sposób Was policzyć, a wszyscy jesteście 
dla nas ważni. Dziękujemy za każdą Waszą 
aktywność, która sprawia nam ogromną 
radośći motywuje do działania. 

To był dobry rok! 
MBP

„Zostań Super Czytelnikiem” można znaleźć 
na stronie biblioteka.dobczyce.pl (zakładka 

SUPER CZYTELNIK - BIEŻĄCA EDYCJA), 
Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dobczycach (album Zostań Super Czytelni-
kiem VIII edycja) oraz w siedzibie MBP (ul. 
Szkolna 43, Dobczyce). 
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (31)

Gulasz wołowy

ok. 1/2 kg wołowiny bez kości/
łopatka, pręga krzyżowa/, 
tłuszcz, cebula, 
mąka, koncentrat pomidorowy, 
sól, pieprz, 
ziele angielskie, 
liść laurowy i kminek w ilościach 
wg. uznania

Mięso umyć, wyżyłować, pokrajać  
w dużą kostkę, posypać przyprawami i mąką, 
zrumienić na silnie rozgrzanym tłuszczu 
razem z pokrojoną w kostkę cebulą.

Skropić wodą i dusić pod przykryciem 
na małym ogniu.

Pod koniec duszenia dodać pozostałe 
przyprawy i mąkę wymieszaną z małą 
ilością wody (zimnej) a także koncentrat 
pomidorowy.

Całość doprawić do smaku.
Podawać z makaronem, ziemniakami 

lub kaszą oraz surówkami.
Smacznego życzy

Teściowa
Porada: podwyższona temperatura pomaga 
zwalczyć infekcję, dlatego obniżaj ją dopiero 
gdy przekracza 38 stopni C lub gdy utrzymuje 
się przez parę dni.

Z przepisów Teściowej

Znakomity malarz i grafik Wojciech Weiss 
angażował modelkę do malowania aktu:

- Ile pani żąda za godzinę pozowania?
- Dziesięć złotych.
- Z przyjemnością…
- Z przyjemnością, to dwadzieścia.

Jeden z amatorów sztuki zamówił  
u Jamesa Whistlera obraz, który miał między 
innymi wyobrażać kościół. Po ukończeniu 
dzieła nabywca, oglądając płótno, zachwy-
cał się pejzażem, świeżością barw oraz 
kunsztem wykonania. W pewnej chwili, nie 
widząc żadnej postaci ludzkiej, zwrócił się 
do malarza:

- Zupełnie zapomniał pan o ludziach  
w swoim obrazie!

- Ludzie są na mszy! Odrzekł zdenerwowany 
artysta, niezadowolony, że kupujący sugeruje 
inną koncepcję.

- Dobrze, kupuję ten obraz – odpowiedział 
klient – Jak wyjdą z kościoła.

Michał Anioł przedstawił Cosimo Medi-
ciego jako pięknego mężczyznę, chociaż ten 
w rzeczywistości był garbaty.

- Kto będzie o tym wiedział za pięćset lat? – 
tłumaczył zdumionym rodakom.

C. F.

Malarstwo współczesne, główne style
Realizm

Ramy czasowe: II połowa XiX i początek 
XX w

Główne cechy malarstwa: 
Zainteresowanie codziennością, 

Skarby malarstwa europejskiego (10)
style, epoki, kierunki

przedstawianie życia i pracy zwykłych 
ludzi, zerwanie 

z idealizowaniem rzeczywistości, uprosz-
czona kompozycja, stosowna kolorystyka.

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Gustave Coubert
Honore Daumier
Jean-François Millet

Wystawa „Wypisz – Wymaluj”

Ludzie z pasją – przedstawiają swój arty-
styczny dorobek na wystawie w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Dobczycach. Prezen-
towane są tutaj zarówno ikony jak i obrazy  
o tematyce religijnej, ale także martwa natura, 
malarstwo rodzajowe i pejzaże.

Każdy uczestnik warsztatów dokonuje 
wyboru tematu i przedstawia go w swój indy-
widualny, niepowtarzalny sposób. Spotkania 
nasze, to przede wszystkim obcowanie ze 
sztuką i pięknem w niej zawartym, ale to 
także potrzeba kontaktu z innymi ludźmi 
i życzliwe relacje między uczestnikami  
w grupie.

Kilkunastoosobowa grupa od lat spotyka 
się raz w tygodniu w pracowni plastycznej 
dobczyckiego Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu. Początkowe lata to 
wyłącznie pisanie ikon, proces twórczy 
wymagający wielkiej cierpliwości i staran-
ności, zakończony został udziałem w Mszy 
Świętej i poświęceniem ikon.  

Z czasem jednak część uczestników 
naszych zajęć sięgnęła po inne środki wyrazu. 
Zaczęły powstawać obrazy olejne na płótnie, 
ekspresyjne prace wykonane akrylami.

Realizowanie naszych pasji twórczych 
jest kosztowne z uwagi na ceny farb, płócien 
i innych materiałów i w tym pomagają nam 
przychylne osoby. Wystawa, którą prezentu-
jemy, jest świetną okazją by im podziękować. 
Przede wszystkim burmistrzowi Tomaszowi 
Susiowi za przeznaczanie środków finanso-
wych na zakup materiałów (w przeszłości 
ludzie sztuki mieli swoich mecenasów - co 

widać pozostało do dziś). Z ramienia urzędu 
współpracuje z nami Zofia Kozielska i za jej 
kompetencje i życzliwość bardzo dziękujemy. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest to, że 
możemy się spotkać w wymarzonym dla 
nas miejscu, czyli w pracowni plastycznej 
MGOKiS. Zawdzięczamy to dyrektorowi tej 
placówki, Andrzejowi Topie, który nieod-
płatnie użycza nam tego lokum. Dziękujemy 
pozostałym pracownikom Domu Kultury za 
wszelką pomoc i współpracę.

Na koniec dziękujemy dyrektorowi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pawłowi 
Piwowarczykowi za umożliwienie zorgani-
zowania wystawy i działalność promującą 
naszą twórczość w ciągu wielu lat. Bezcen-
na jest również pomoc bardzo życzliwych  
i fachowych pracownic biblioteki pań – Doroty, 
Edyty i Małgosi – bardzo dziękujemy.

Grupa malarska pod nazwą: „Wypisz-Wy-
maluj”, której prace prezentujemy, zawiązała 
się w 2014 roku. Do dziś przewinęło się przez 
nią kilkadziesiąt osób. Niektórzy wracają do 
niej po kilku latach nieobecności. Szybkiego 
powrotu do grupy i szczególne pozdrowienia 
kierujemy do Jadwigi Ślimak i Andrzeja 
Pietrasa. Zapraszamy także chętne osoby 
do przyłączenia się do nas. Spotykamy się 
zawsze w piątki o godzinie 17.00 w pracowni 
plastycznej Regionalnego Centrum Oświa-
towo Sportowego w Dobczycach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Dobczyc i okolic do obejrzenia wystawy 
prac naszej grupy.

C. F. 
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Społeczność  Zespołu Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera z wielkim smutkiem i niedo-

wierzaniem przyjęła informację o nagłej 
śmierci Tadeusza Woźniczki, pochodzącego 
i mieszkającego w Wiśniowej, wieloletnie-
go pracownika,  nauczyciela przedmiotów 

zawodowych i wychowawcy młodzieży. 
Śmierć ta przyszła jak zwykle nie w porę. 
Zbyt wcześnie. Odebrała nam  człowieka 
o niezwykłej pogodzie ducha, życzliwego 
i bardzo zaangażowanego w swoją pracę. 

Tadeusz rozpoczął pracę jako nauczyciel 
przedmiotów mechatronicznych w 2011 
roku w wyniku połączenia Zespołu Szkół 
z likwidowanym wówczas Zespołem Szkół 
Technicznych i Rolniczych.  Szybko zyskał 
sympatię uczniów i zespołu nauczycieli, 
dając się poznać jako osoba bardzo pogodna, 
pracowita i nigdy nie odmawiająca pomocy. 

Jako nauczyciel, w swojej pracy często 
wychodził poza utarte schematy, starając się 
zaszczepić w swoich uczniach pasję do odkry-
wania i rozwijania zainteresowań związanych 
z szeroko pojętą wiedzą techniczną. Projekty 
pozalekcyjne, w które angażowała się spora 
liczba uczniów, odznaczały się wyjątkową  
pomysłowością, nieszablonowym szuka-
niem rozwiązań  popartym praktycznym 
wykorzystaniem wiedzy z wielu dziedzin 

Tadeusz Woźniczka - wspomnienie
techniki. Niejednokrotnie skutkowało to 
uzyskaniem czołowych  lokat w branżowych 
konkursach międzyszkolnych oraz bardzo 
dużym zainteresowaniem w czasie prezen-
tacji efektów prac podczas organizowanych 
pokazów,  targów i festiwali.

Większość z nas długo mogłaby wyli-
czać sprawy i wydarzenia, w które Tadeusz 
przez wszystkie lata pracy dydaktycznej  
i wychowawczej był zaangażowany. 

Próbując zebrać i wymienić jego działania, 
postaramy się skupić na tych najważniejszych. 

Cyklicznie, każdego roku był współorga-
nizatorem oficjalnego stanowiska Zespołu 
Szkół prezentowanego na Małopolskim 
Festiwalu Zawodów w Krakowie, gdzie 
eksponowane były  prace jego uczniów. 

T r z y k r o t n i e  
w latach 2015-2017 przygotowywał zespół 
uczniowski do organizowanego  w ZSTiO 
Sułkowicach konkursu Zawodowe Pasje 

– budowa maszyny Rubey’a Goldberga, w 
którym dwukrotnie zdobył trzecie a raz 
pierwsze miejsce.

Wymagającym projektem „Kosiarka 
do trawy sterowana Smartphonem”, nad 
którym praca rozpoczęła się w 2015 roku, 
zdobył rok później II miejsce w prestiżo-
wym  Małopolskim Konkursie Własnych 

Prac Technicznych. Za tę pracę Tadeusz  
z uczniami zostali docenieni nagrodą Rady 
Powiatu Myślenickiego oraz zaproszeni na 
jej prezentację do nowohuckiej siedziby 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Kolejny projekt uczniowski, który został 
doceniony, to  stworzenie od podstaw wraz  
z uczniami maszyny numerycznej – drukarki 
3D.  Budowa tego urządzenia zaowocowała 
zawiązaniem współpracy z dr. Krzysztofem 
Grandysem, pracującym nad tworzeniem 
protez z wykorzystaniem technologii druku 
3D dla potrzebujących pacjentów. Uczniowie 
technikum mechatronicznego, pod opieką 
Tadeusza, wykonali ruchomą protezę prze-
dramienia dla ośmioletniego Michała. Praca 
ta była komentowana przez ponadlokalne 
media, a jej twórcy wzięli udział także  
w  audycji radiowej „Przed Hejnałem”  
w Radiu Kraków, poświęconej korzyściom 
płynącym z potencjału technologii Druku 3D.

W marcu  2017 roku  podopieczny Tadeusza 
Woźniczki, uczeń Sebastian we wspomnianym 
już  Małopolskim Konkursie Własnych Prac 
Technicznych, zajął III miejsce w kategorii 
elektrotechnika/elektronika – za projekt 

„Zdalnie sterowane okno”. Ugruntowało to 
wysoką pozycję dobczyckich mechatroników 
w województwie małopolskim.

Poza niewątpliwymi sukcesami osią-
ganymi ze swoimi uczniami, Tadeusz był 
mocno zaangażowany w wiele inicjatyw 
lokalnych, chętnie dzieląc się swoja wiedzą 
i doświadczeniem z młodzieżą i dziećmi .  

Między innymi przeprowadził we wrześniu 
2016 roku w Domu Kultury w Wiśniowej  
prezentację  – „Mechatronika dla najmłod-
szych”. Z tą placówką związał się także 
jako instruktor Robotów LEGO,  zajęcia  
z najmłodszymi miłośnikami techniki.  

Prezentował możliwości  systemów 
mechatronicznych w trakcie Festiwa-
lu Możliwości w Dobczycach w 2017r.  
a w  2019 roku rozpoczął pracę nad projektem 
organizowanym przez Instytut Goethego  
w Krakowie pt. „Niemiecki z robotami”.

Jako społecznik w latach 2017-2019 był 
współorganizatorem Powiatowych Mistrzostw 
Robotów rozgrywających się w Dobczycach, 
Wiśniowej i Raciechowicach, które zawsze  
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

W ostatnim czasie Tadeusz sprawo-
wał opiekę merytoryczną nad kolejnym 
uczniowskim projektem „ Zdalne sterowanie 
samochodem”. Planował następne działania 
polegające na modernizacji warsztatów, 
będąc opiekunem pracowni technologii  
i konstrukcji mechanicznych w ZS Dobczyce. 

To tylko część działań, w które był zaan-
gażowany ale ukazuje to jak wiele energii  
i czasu poświęcał na pracę z młodzieżą, którą 
tak bardzo lubił. Prywatnie był pasjonatem 
nowych technologii, maszyn i motoryzacji 
a także rolnictwa, którym zajmował się w 
praktyce – wspomagał lokalną społeczność 
służąc pomocą przy żniwach. Był członkiem 

„Motór Klub” Wiśniowa.
Tadeusz Woźniczka był dla nas przyja-

cielem, kolegą,  wspaniałym i wymagającym 
wychowawcą, a przede wszystkim wzorem 
do naśladowania. 

Maciej Machnicki, Paweł Kniaziowski
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Podporucznik Julian Lichoń

Podporucznik Julian Lichoń - polski ofi-
cer zamordowany w Katyniu, pochodził 

z Dobczyc. Urodził się 6 lutego 1911 roku 
jako syn Stanisława i Katarzyny (z domu 
Orzechowska). 

Ojciec Stanisław był rymarzem i wyko-

nywał uzdy, chomąta i uprzęże końskie, 
które sprzedawał na jarmarkach. Realizował 
zamówienia lokalnych rolników, a nawet 
pracował dla rodziny Bujwidów, właścicieli 
dworu w Czasławiu. Pełnił funkcję cech-
mistrza w Cechu Wielkim, zrzeszającym 
rzemieślników różnych zawodów, oprócz 
rzeźników, szewców i krawców, którzy posiadali 
własne cechy. Posiadał także gospodarstwo 
rolne. Matka Katarzyna prowadziła dom  
i zajmowała się dziećmi, których była spora 
gromadka. Z ośmiorga dzieci dwoje zmarło 
w wieku dziecięcym. 

 Julian był szóstym z kolei dzieckiem 
i najmłodszym synem w rodzinie Lichoniów. 
Duży wpływ na jego przyszłość i wybór drogi 
życiowej wywarł najstarszy brat Józef, który 
został księdzem. To on pomógł rodzicom 
wykształcić swoich braci i siostry. Rodzina 
Lichoniów mieszkała przy ulicy Łążek 108 
(dziś ulica Jagiellońska). Stamtąd Julian miał 
niedaleko do szkoły powszechnej przy ulicy 
Jagiellońskiej, w której pobierał pierwsze 
nauki. Naukę kontynuował w Gimnazjum 
Męskim im. Jana Matejki w Wieliczce, ale 

nie dokończył edukacji w tej szkole. Prze-
niósł się do Seminarium Nauczycielskiego 
w Sosnowcu, gdzie zdał maturę. Nie podjął 
jednak pracy pedagogicznej, a za namową 
starszego brata Aleksandra, zawodowego 
żołnierza, wstąpił do Oficerskiej Szkoły 

Piechoty w Zambrowie. 
 Po ukończeniu 

szkoły otrzymał stopień 
podporucznika i został 
przydzielony do 31 puł-
ku piechoty w Sieradzu, 
który wchodził w skład 19 
Dywizji Piechoty Wojska 
Polskiego w Łodzi. Razem 
ze swoim pułkiem w 1939 
roku wyruszył na wojnę. 
Wkrótce oddział prze-
mieścił się na wschód. 
Julian był widziany  
w Kowlu przez jednego 
z mieszkańców Dobczyc, 
który dotarł tam, będąc 
na tzw. ucieczce. Spotkał 
go także brat jego szwagra, 
który doradzał mu, aby 
przebrał się w cywilne 
ubranie i wracał do domu. 
Podporucznik Lichoń nie 
porzucił swego oddziału 
i wraz z towarzyszami 
broni trafił do niewoli 
rosyjskiej do Kozielska. 

Rodzina otrzymała 
jeden lakoniczny list z obo-
zu jenieckiego w Kozielsku, 
w którym Julian donosił, 
że jest zdrowy. Potem 
kontakt się urwał, bo w 
kwietniu 1940 roku pod-
porucznik Julian Lichoń 
podzielił los polskich ofi-
cerów - jeńców wojennych 
osadzonych na terenie 
ZSRR. Został wywieziony 
przez NKWD do lasu 

katyńskiego i zamordowany strzałem w tył 
głowy. Nazwisko jego znalazło się na liście 
wywozowej nr 52/2 z 27 kwietnia 1940 roku. 
Podczas ekshumacji zwłok polskich oficerów 
przez międzynarodową komisję zwłoki ppor. 
Juliana Lichonia zostały zidentyfikowane. 
Znaleziono przy nich legitymację oficerską, 
notatnik i naramiennik.

 Ppor. Julian Lichoń spoczywa  
w zbiorowej mogile na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu. Rodzina upamiętniła 
go umieszczając jego nazwisko na tablicy na 
grobie rodziców. Tam też znajduje się zie-
mia przywieziona z katyńskiego cmentarza. 
Grób Stanisława i Katarzyny Lichoniów 
znajduje się na cmentarzu na Jeleńcu, tuż 
przy schodach prowadzących do kościoła św. 
Jana Chrzciciela. W tym samym grobowcu 
rodzinnym spoczywa ich wnuczka, zasłu-
żona dla Dobczyc Elżbieta Kautsch oraz jej 
mąż Wojciech.

(Na podstawie wspomnień Alojzego 
Lichonia i Zofii Murzyn z domu Lichoń  

- rodzeństwa ppor.Juliana Lichonia)  
Elżbieta Polończyk-Moskal

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach informuje, że 

w grudniu 2021 roku zmieniły się zasady 
korzystania z Orlika. 

Rezerwacje zarówno boiska do piłki 
nożnej, jak i boiska wielofunkcyjnego (kort) 
odbywają się telefonicznie, poprzez kontakt 
z biurem MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 
27 16 757. Oferta korzystania z orlika jest 
skierowana wyłącznie do mieszkańców 
Gminy Dobczyce. Wolne i zarezerwowane 
terminy można sprawdzić w kalendarzu 
elektronicznym, który znajduje się pod 
adresem: orlik.mgokis.dobczyce.pl/. 

W kalendarzu kolorem zielonym zazna-
czono wynajmy boiska do piłki nożnej, 
kolorem żółtym - wynajmy boiska wielofunk-
cyjnego (kortu). Osoby i podmioty, które 
dokonają rezerwacji, otrzymają specjalne 
karty wielorazowe lub kody jednorazowe 
umożliwiające wejście na orlik. Karty i kody 
umożliwiają skorzystanie z obiektu wyłącznie 
w zarezerwowanych terminach i godzinach. 
Każdą rezygnację z wynajmu należy zgłosić 
telefonicznie w biurze MGOKiS, co pozwoli 
na udostępnienie terminu innym użytkowni-
kom. Z szatni i oświetlenia można skorzystać 
po wciśnięciu odpowiednich przycisków 
na panelu obsługowym, znajdującym się 
w pasażu. Drzwi szatni można otworzyć 
dopiero po usłyszeniu dźwięku. Prosimy  
o niestosowanie z metod siłowych, które pro-
wadzą do uszkodzenia zamków. Szczegółową 
instrukcję obsługi systemu elektronicznego 
na orliku zamieszczamy poniżej:

Instrukcja obsługi elektronicznego sys-
temu na Orliku

1. W celu otwarcia furtki należy przyłożyć 
kartę do czytnika lub wpisać poprawny kod, 
potwierdzając kratką. 

Poprawne odczytanie kodu lub karty 
wygeneruje sygnał dźwiękowy i zwolni 
zaczep furtki. Po wejściu furtka zamyka się 
automatycznie.

2. W pasażu znajduje się panel obsłu-
gowy, umożliwiający korzystanie z szatni 
oraz oświetlenia boisk. Ikony są podpisane.

- aby wejść do szatni pierwszej należy na 
panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w lewo

- aby wejść do szatni drugiej należy na 
panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w prawo

- w celu skorzystania z oświetlenia boisk 
należy nacisnąć ikonę z żarówką, podpisaną 

„BOISKO” lub „TENIS”. Warunkiem włączenia 
się oświetlenia jest poprawny odczyt karty 
lub kodu na furtce oraz zielone ikony na 
panelu obsługowym, zapisane jako „ZEZW. 
OŚWIETLENIA”. Jeśli ikony świecą się na 
czerwono, oświetlenia nie da się zapalić.

3. Informacyjnie, na wygaszaczu panelu. 
podane są temperatury: zewnętrzna tem-
peratura szatni i temperatura ciepłej wody 
użytkowej

4. Oświetlenie boisk gaśnie automatycznie 
o godzinie 23:00

5. O godzinie 23:15 obiekt zostaje auto-
matycznie zakodowany. Po tym czasie 
karty i kody nie są obsługiwane, a otwarcie 
furtki spowoduje uruchomienie systemu 
alarmowego oraz powiadomienie MGOKiS 
o zaistniałej sytuacji.

6. Podczas opuszczania obiektu, w celu 
zwolnienia zaczepu, należy nacisnąć przycisk 
na słupku po lewej stronie przed furtką.

mgokis

(1911 Dobczyce-1940 Katyń)
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Wiadomości z Podgórskiej - KS Raba jubileuszowo
Jubileuszowa edycja Zimowej półko-
lonii z KS Raba Dobczyce

Za nami kolejna już edycja organizo-
wanych nieprzerwanie od 2012 roku „Ferii 
Zimowych z KS Raba”. 

W tegorocznej, jubileuszowej X edycji 
zimowej półkolonii wzięła udział okazała 

liczba 120 uczestników w przedziale wie-
kowym od 6 do 13 lat.

Tegoroczna edycja to sześć dni wspa-
niałej zabawy oraz zajęć sportowych. Już 
pierwszego dnia na uczestników czekały 
atrakcje jakimi były: spotkanie z iluzjonistą 
oraz przygotowane przez organizatorów 

niespodzianki z okazji jubileuszu 100-lecia 
klubu z ul. Podgórskiej. 

W kolejnych dniach poszczególne grupy 
opuszczały Dobczyce i świetnie bawiły się 
w krakowskim parku trampolin GoJump 
i GoAir, paintballu laserowym czy też na 
torze gokartowym w Skawinie.

Tradycyjnie już jeden dzień dla każdej 
z grup został zaplanowany na całodniową 
wycieczkę, której punktem docelowym  
w tym roku była Białka Tatrzańska. Tam 
każdy z uczestników miał możliwość prze-
jażdżki skuterem śnieżnym oraz zabawy na 
torze pontonowym w malowniczej, górskiej 

scenerii. Całość wydarzenia jak co roku 
zwieńczona została uroczystym zakończeniem 
w trakcie, którego prezes KS Raba Tomasz 
Krasek wręczył licznej grupie uczestników 
oraz opiekunów pamiątkowe medale.

Klub Sportowy „Raba” z tego miejsca 
składa serdeczne podziękowania wszystkim 

rodzicom za zaufanie i zapisanie 
swoich dzieci na jubileuszową 
edycję biało-niebieskiej półkolonii. 
Już teraz zapraszamy na „Waka-
cje z KS Raba”, których początek 
planowany jest na 4 lipca.

Halowe Mistrzostwo Podokrę-
gu dla Trampkarzy Raby!

W ostatnią niedzielę stycznia, 
w hali RCOS Dobczyce rozegra-
no Turniej Finałowy Halowych 
Mistrzostw Podokręgu Myślenice. 

Zmagania te zakończyły się 
sukcesem drużyny Raby Dobczyce 
(r.2007/2008) która uplasowała 
się na 1.miejscu w końcowej kla-
syfikacji.

Podopieczni trenera Piotra 
Żuka w pięciu meczach turnieju 
finałowego, zanotowali cztery 
zwycięstwa i jedną porażkę. 

Biało-niebieskim przydał więc 
mistrzowski puchar a także drugi 
tzw. przechodni.

Oprócz wyróżnień zespoło-
wych indywidualnie nagrodzony 
został także gracz Raby, Michał 
Chramiec, który został Królem 

Strzelców Turnieju.
Zespół Raby grał w składzie: Kamil 

Zbrożek, Jakub Choroba - Karol Spytek, Piotr 
Kowalik, Jakub Hałatek, Filip Jasek, Michał 
Chramiec, Adam Murzyn, Antoni Kobiałka, 
Dawid Stasik, Dawid Baran, Eryk Gawin.

tekst i foto: rabadobczyce.pl
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