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Nagrodzeni w dziedzinie kultury i sportu

Zasłużeni dla kultury i sportu, osoby, 
organizacje, które w sposób istotny wpły-

wają na nasze życie społeczne, kulturalne, 
sportowe zostały wyróżnione nagrodami 
Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody 
w dziedzinie kultury nie brakuje animato-
rów życia kulturalnego, osób działających 
na rzecz pielęgnowania tradycji i lokalnego 
dziedzictwa czy osób mogących poszczycić 
się szczególnymi osiągnięciami. Wysokimi 
osiągnięciami pochwalić mogą się także 
zgłoszeni do nagrody sportowcy, którzy 
reprezentują Gminę Dobczyce podczas 
zawodów i turniejów. Laureatów obu kate-
gorii wyróżnia przede wszystkim pasja,  
z którą oddają się pracy w reprezentowanych 
przez siebie dziedzinach.

Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury w 2021 roku otrzymali:

Maria Topa – przewodnik, kierownik 
Biura PTTK Dobczyce i Muzeum Regional-
nego w Dobczycach, animatorka inicjatyw 
kulturalnych i projektów mających na celu 
ochronę lokalnego dziedzictwa;

Piotr Przęczek – przewodnik, polonista, 
od 25 lat współpracujący z Muzeum PTTK 
w Dobczycach, wiedzą i pasją dzielący się  
z innymi m.in. poprzez wydawane publikacje 
czy prowadzone projekty edukacyjne;

Joanna Podsadecka – pochodząca  
z Dobczyc dziennikarka, redaktorka i pisar-
ka; autorka i redaktorka cenionych przez 
krytyków pozycji literackich, takich jak 
m.in. „Dasz radę, Ostatnia rozmowa” czy 

„Gen ryzyka w sobie miał”;
Paulina Karp - pedagog, muzyk, aranżer, 

kierownik muzyczny odnoszącej sukcesy 
międzynarodowe Kapeli Zespołu Pieśni 
i Tańca Dobczyce, instruktor muzyczny 
Zespołu;

Katarzyna Dominik – z zawodu historyk, 
z zamiłowania pisarka, autorka publikacji 
o lokalnym dziedzictwie, a także  licznych 
liryków wydanych we własnych tomikach 
czy antologiach grup literackich.

W gronie laureatów znalazły się także 
grupy, które kultywują dawne zwyczaje, 

obrzędy i tradycje kolędnicze pokolenia 
swoich ojców czy dziadków. Możemy ich 
spotkać na przeglądach grup kolędniczych, 
w których zresztą niejednokrotnie odnoszą 
sukcesy, na noworocznych wydarzeniach 
kulturalnych, a niekiedy także podczas 
odwiedzin w naszych domach. W tym roku 
nagrodzone zostały cztery reprezentujące 
Gminę Dobczyce Grupy Kolędnicze: „Pasterze” 
ze Stojowic, „Pasterze z Dziadem” z Burletki, 

„Kolęda z Konikiem ze Skrzynki”, „Szopka 
z Lalkami” z Dobczyc.

Na promocję Gminy Dobczyce znaczny 
wpływ mają także osiągnięcia sportowe 
mieszkańców i reprezentantów dobczyc-
kich klubów i stowarzyszeń. Za szczególne 
osiągnięcia w sporcie dedykowana jest 
Nagroda Burmistrza w dziedzinie sportu. 
Wśród zgłoszonych w tym roku sportowców, 
Nagrodę otrzymali łucznicy, podopieczni 
Sekcji Łuczniczej MOGKiS Dobczyce oraz 
Stowarzyszenia Achilles:

Karol Kępa - zdobywca II miejsca i tytułu 
vice-mistrza Polski w Mistrzostwach Polski 
Juniorów, zawodnik powołany do kadry 
narodowej juniorów oraz zakwalifikowany 
do grupy szkolenia olimpijskiego Polskiego 
Związku Łuczniczego

Urszula Pałka – zdobywczyni m.in.  
I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów 
oraz I miejsca  w Mistrzostwach Polski Field

Specjalnymi gratulacjami nagrodzeni 
zostali także pozostali zgłoszeni sportowcy  

– łucznicy, których w tym dniu wspierał trener 
Tomasz Pytlak: Mikołaj Pieniążek, Krystian 
Marek, Gabriela Kica, Blanka Malinowska 
oraz siatkarka Karolina Feliks.

Spotkanie było też okazją do podzię-
kowania wspaniałej drużynie Szlachetnej 
Paczki z rejonu Dobczyce: za bezinteresowną 
pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas na 
rzecz lokalnej społeczności. Za piękny gest 
wsparcia okazany najbardziej potrzebującym 
oraz wielkie serce włożone w organizację 

"Szlachetnej Paczki" w rejonie Dobczyce. 
Spotkanie zwieńczył występ Grupy Kolęd-

niczej „Szopka z Lalkami” z Dobczyc, którzy 
zakolędowali wspólnie z reprezentantami 
pozostałych grup kolędniczych.

tekst i fot: jota
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Jesteście królami pomagania!
Są chyba specjalistami pod względem 

szybkiej organizacji wielkich wydarzeń, 
które wspierają szlachetne cele. W 2016 
roku Rozbiegane Dobczyce 5 lutego, w trud-
nych zimowych (roztopowych) warunkach,  
z zerowym budżetem, dwoma tygodniami 
czasu, zorganizowały bieg dla ponad 700 
osób. Tym razem czas był podobny i warunki 

również. Zmienił się trochę termin, bo ten 
ustalono na 6 stycznia w święto Trzech Króli, 
stąd „Złote kilometry” i stąd hasło „zostań 
królem pomagania”. 

Na starcie biegów (były biegi dla dzieci 
oraz dystans 1,5km i 3,5 km oraz – 7 km) 
stanęło na terenie pod zaporą w Dobczy-
cach 739 osób, a oprócz tego 61 przebiegło 
dystans w różnych miejscach Polski i Europy, 
jednocząc się z dobczyckim wydarzeniem. 
Łącznie mamy zatem 800 biegaczy! 

To jedna z największych imprez sporto-
wych w naszej gminie pod względem liczby 
uczestników. Była to także okazja do promocji 
walorów naszej okolicy - uczestnicy wbiegali 
na zaporę, mieli wspaniały widok na Jezioro 
Dobczyckie i zamek. A dzięki uprzejmości 
Regionalnemu Zarządowi Gospodarki 
Wodnej w Krakowie otwarto dla biegaczy 
także niedostępny teren bezpośrednio pod 
zaporą. Cel biegu, a właściwie cele, zostały 
w pełni osiągnięte. Na rzecz Kuby Starzaka 
uzbierano ponad trzydzieści tysięcy złotych, 
a dodatkowo grupa zachęciła do aktywnego 
pomagania kilkaset osób.

Możemy być dumni, że w królewskich 
Dobczycach własnymi siłami ze wsparciem 
przyjaciół, Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce, lokalnych przedsiębiorców udało 
się zorganizować tak wielkie wydarzenie. 
Warto wspomnieć, że miało ono wspaniałych 
ambasadorów – sportowców z całej Polski. 
W mediach społecznościowych do udziału w 
biegu zapraszał Mistrz Olimpijski w chodzie 

sportowym – Dawid Tomala. Wśród ambasa-
dorów byli także niezawodni nasi sportowcy 

– Agnieszka Yarokhau, Sebastian Kasprzyk, 
Adam Czerwiński, Anna Bubula, Urszula 
Łętocha, a także inni wybitni sportowcy  
z całej Polski – Katarzyna Broniatowska, 
Grzegorz Sudoł, Tadeusz Michalik, Ilya 
Markov, Joanna Fiodorow, Artur Brzo-

zowski. Rolę ambasadorów przyjęli także 
Active Academy z Zakliczyna i Smart Muscle  
z Dobczyc.

Jako grupa chętnie angażujemy się  
w akcje niesienia pomocy. Tym razem mieli-
śmy w sobie jeszcze więcej motywacji. Jakub 
to bliski kolega Magdaleny Wojtan, naszej 

„grupowiczki” i to właśnie od niej wyszła 
inicjatywa zorganizowania biegu - „Złotych 
kilometrów dla Kuby”. Wydarzenie, które 
przygotowała grupa Rozbiegane Dobczyce 
w Święto Trzech Króli, pokazało po raz 
kolejny, jak wielka moc czynienia dobra  
i zmieniania świata jest w tutejszej lokalnej 
społeczności. 

Bieg to dzieło wolontariuszy z grupy, ale 
bez przyjaciół, sponsorów, ofiarodawców 
nie udałoby się go zorganizować, dlatego 
za pośrednictwem „Tapety” chcieliśmy 
serdecznie podziękować:

- Gminie i Miastu Dobczyce na czele z Bur-
mistrzem Tomaszem Susiem za patronat 
honorowy oraz wsparcie finansowe, dzięki 
któremu każdy uczestnik mógł na mecie 
otrzymać pamiątkowy medal;

- Strażakom, na których zawsze można liczyć. 
Tym razem wspierali nas OSP Dobczyce, OSP 
Brzączowice, OSP Nowa Wieś. Dziękujemy 
Wam za wielogodzinną służbę i pomoc w 
przygotowaniu terenu do biegu; Ogromne 
podziękowania na ręce - Marcin Adam-
skiego- Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach

- Hufcowi ZHP Myślenice za wolontariuszy 

do pomocy podczas biegu oraz przygoto-
wanie kiermaszu z słodkościami, herbatą 
i kawą dla uczestników biegu, za pomoc  
w pracy biura;

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach, 
która była wsparciem biurowym i zapleczem 
do spotkań i przygotowań;

- Malcie - Służbie Medycznej - oddział 
Myślenice za zabezpieczenie i koordynację 
całego wydarzenia od strony bezpieczeń-
stwa (szczególne podziękowania dla Moniki 
Nowak- Wojnarowskiej), klasie mundurowej 
(klasie mundurowej Zespołu Szkół im. ks.
Józefa Tischnera w Dobczycach) oraz klasie 
ratowniczej z ZS w Dobczycach (Liceum 
Ratownicze w Zespole Szkół w Dobczycach) 
za zapewnienie wolontariuszy do obstawy 
trasy oraz zabezpieczenia medycznego;

- Zespołowi Szkół im. ks. Józefa Tischnera 
w Dobczycach za wypożyczenie sprzętu  
i pełną współpracę;

- Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Dobczycach za wielowymiarową współ-
pracę i pomoc w organizacji wydarzenia;

- MGOKiS Dobczyce i KS Raba Dobczyce 
za wypożyczenie podium i innego sprzętu;

- Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 
Raciechowice za wsparcie techniczne biegu, 
wypożyczenie ramp;

- Szymonowi Jaskowi i Olafowi  Mikołajczy-
kowi za niesamowite prowadzenie impre-
zy oraz zapewnienie oprawy muzycznej  
i nagłośnienia na wydarzenie;

- firmom Złoty Kłos, Dom Chleba, Cukiernia 
"Słodkości Amelki" oraz Wawel za przygoto-
wanie słodkości dla naszych uczestników; 

- firmom: Active Academy Zakliczyn - Studio 
Treningu, Smart Muscle, BeFit- Fitness Club, 
Anna Bubula BUBU Active za wsparcie spor-
towe – bycie ambasadorami, prowadzenie 
rozgrzewek oraz nagrody dla uczestników 
i fanty do loterii;

- MrPiaggo, Centrum Usług Społecznych 
w Myślenicach, Iwona Płoskonka Cerami-
ka Artystyczna, Aniołówka, Magdalena 
Adamska, Oriflame Dobczyce, Rehabilitacja 
Dobczyce, Alior Bank, Supermarket JAN 
oraz wszystkim osobom prywatnym za 
przekazanie przedmiotów, dzięki którym 
przygotowano loterię fantową; 

- Tomaszowi Lichoniowi (pomoc w trans-
porcie), Markowi Podsiadle (posterunek 
energetyczny w Dobczycach) za pomoc  
i wypożyczenie sprzętu technicznego; 

- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wod-
nej w Krakowie za umożliwienie otwarcia 
zapory i terenu pod zaporą

- firmie Personal Best za pomiar czasu, 
który nigdy nas nie zawodzi. Dziękujemy, 
że jesteście z nami również podczas cha-
rytatywnych wydarzeń! 

- firmie Arkadiusza Raka za błyskawiczne 
przygotowanie medali i statuetek i za nie-
zawodną współpracę

Wszystkim wymienionym oraz tych, 
którzy włożyli swoją cegiełkę w to dzieło  

– Rozbiegane Dobczyce serdecznie dziękują
Wszystkie wyniki i linki do fotorelacji 

znaleźć można na www.rozbiegane.dobczyce.pl.
Paweł Piwowarczyk

fot: Paweł Stożek
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Koniec roku jest zawsze dobrą okazją do 
podsumowań. Takiego podsumowania, 

z końcem grudnia, dokonano w zakresie 
realizacji zadań w projekcie: „Świętość  
i codzienność na polsko-słowacki pograni-
czu” oraz „Zamek i wiejska chata – nowa 
przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim 
pograniczu”. 

Na podsumowaniu projektu spotkali 

Podsumowanie realizacji projektów partnerskich
się w RCOS w Dobczycach przedstawiciele 
partnerskich gmin: Hladovki, Vitanovej , 
Cimhovej i Dobczyc.

Spotkanie połączone zostało z prelekcją 
konserwatora zabytków Marcina Książka 
na temat ochrony materialnego dziedzictwa 
kulturowego. Przykładem takich działań 
były wykonane prace konserwatorskie, które 
zrealizowano przy 9. zabytkowych obiektach 

na terenie Dobczyc i gmin partnerskich. 
Zadanie to wykonane zostało w ramach 

projektu „Świętość i codzienność na pol-
sko-słowackim pograniczu”. W ramach 
drugiego udało się odnowić most prowadzący 
do dobczyckiego zamku, wykończyć jedną 
z zamkowych sal, a w Hladovce utworzyć 
izbę regionalną.

Współpraca zawiązana ze słowackimi 
gminami przebiegała niezwykle pomyślnie, 
za co podziękował zgromadzonym gościom 
burmistrz Tomasz Suś. 

– Bardzo się cieszę, że udało nam się podjąć 
tę współpracę, której efekty możemy dziś 
oglądać. Dziękuję za każdy gest serdeczności 
podczas spotkań z mieszkańcami gminy 
Dobczyce, za gościnę oraz pracę włożoną 
w realizację tych projektów – mówił. 

Częścią podsumowania było także obej-
rzenie filmów z realizacji przeprowadzonych 
działań oraz spotkań. 

Projekty współfinansowane były przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu "Tatry", w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
PL-SK 2014-2020.

tekst i fot: jota

Innowacyjne centrum edukacji pożarniczo-gaśniczej

Gmina Dobczyce podpisała umowę z firmą 
WI-BA na utworzenie Gminnego Cen-

trum Społeczno-Edukacyjnego wspierania 
rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych 
w budynku przy ul. Kościuszki. 

W ramach inwestycji na piętrze remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczy-
cach, które obecnie jest w stanie surowym, 
powstanie centrum dedykowane edukacji 
ratowniczo-gaśniczej. Szczególnie atrak-
cyjnym i innowacyjnym elementem będzie 
edukacyjna ścieżka pożarowa wyposażona 
w interaktywne technologie i symulatory, 
która pozwoli na edukację w zakresie uni-
kania zagrożeń, ale także postępowania  
w obliczu zagrożenia. 

Powierzchnia edukacyjna centrum zosta-
nie podzielona na sektory tematyczne, które 
wyposażone zostaną w odpowiednią sceno-
grafię z użyciem zróżnicowanych sprzętów 
multimedialny. Ścieżka edukacyjna jako 
narzędzie edukacyjne skierowana będzie 
do szerokiego grona odbiorców.

- Podpisujemy bardzo ważną umowę, 
nie tylko dla mieszkańców gminy, ale  
w szczególności dla strażaków, jednostek oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Mocno 
stawiamy na wsparcie szkolenia młodzieży 

– mówił burmistrz Tomasz Suś. - Bardzo 
się cieszę, że będziemy mogli zrealizować 
tak innowacyjny projekt. Tego typu miejsc 
szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży  

z zakresie pożarnictwa jest zaledwie kilka  
w kraju, dlatego szczególnie będziemy zachę-
cali do przyjeżdżania do Dobczyc.

Dodatkowo, w ramach inwestycji zmo-
dernizowany zostanie budynek komunalny 
przy ul. Kościuszki 12, do którego zostanie 
przeniesiony Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług 
Wspólnych. 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie  
w sumie 2 718 300,00 zł brutto i realizo-
wany jest w ramach środków pozyskanych  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Prace inwestycyjne wkrótce się rozpoczną, 
co potwierdził wykonawca. 

– Na plac budowy planujemy wejść nie-
zwłocznie. Termin realizacji inwestycji to 
przełom maja i czerwca. Z naszej strony 
będziemy się starać, aby obiekt przekaza-
ny dla młodzieży do celów edukacyjnych, 
był na jak najwyższym poziomie – mówił 
Adrian Bochacki, przedstawiciel wykonawcy.
- Ze strony urzędu dołożymy wszelkich starań, 
aby prace odbywały się bez zbędnej zwłoki, 
a tam gdzie to możliwe, postaramy się je 
przyśpieszyć, tak aby na wakacje przy-
szłego roku obiekt był wykończony, miał 
pozwolenie na użytkowanie i aby można 
było rozpocząć zwiedzanie – mówił kie-
rownik Konrad Skiba. - Myślę, że ta ścieżka 
edukacyjna będzie niezwykle atrakcyjna  
w skali całej Małopolski.

tekst i fot: ugim
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Kolejne jednostki strażackie w Dob-
czycach wzbogaciły się o sprzęt, który 
pomoże w skutecznej pomocy.

OSP w Bieńkowicach z automatycznym 
defibrylatorem AED

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowi-
cach wzbogaciła się o kolejny sprzęt do 

ratowania życia i zdrowia.
Jednostka otrzymała automatycz-

ny defibrylator AED - urządzenie, które  
w przypadku osoby z nagłym zatrzymaniem 
krążenia znacznie zwiększa szansę na sku-
teczną reanimację. 

Defibrylator zostanie zamontowany  
w samochodzie strażackim jednostki co 
sprawi, że działania druhów będą sku-
teczniejsze oraz przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 

Wielokrotnie strażacy docierają na miej-
sce zdarzenia jako pierwsi przed służbami 
medycznymi, dlatego tak ważnym wyposa-
żeniem wozu strażackiego jest defibrylator.

- Pomysł pozyskania sprzętu ratującego życie 
zrodził się w trudnym dla nas wszystkich 
czasie pandemii - mówi sołtys Bieńkowic, 
Kazimierz Jędrzejczyk, który był pomysło-
dawcą zakupu defibrylatora. 

Zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe 
do Fundacji Edukacja i Technika Ratow-
nictwa z Warszawy, która zadeklarowała 
że sfinansuje ten zakup. 

Urządzenie kosztowało 4400 zł i jego 
zakup w całości pokryła fundacja. Defi-
brylator w znaczny sposób ułatwi pracę 
jednostki OSP Bieńkowice, która w roku  
2022 będzie obchodzić jubileusz 75-lecia.  
Z tej okazji wydany został także wyjątkowy 
jubileuszowy kalendarz strażacki.

OSP Sieraków z nowym samochodem 
strażackim

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Sierakowa powitali w jednostce nowy 

samochód strażacki. 
Pojazd marki Volkswagen Crafter 4x4 

zwiększy możliwości tej jednostki oraz 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na 
terenie gminy Dobczyce.

Zakup samochodu wyniósł 290 500 zł,  
z czego 250 000 zł pokryte zostało z budżetu 
gminy Dobczyce, pozostałą część stanowi 
wkład jednostki OSP Sieraków.

ugim

Oczyszczone ścieki chronią nasze rze-
ki” – to konkurs, w którym nagrody 

wygrywali uczestnicy indywidualnie, ale 
także dla swoich szkół. 

Celem gminnego konkursu plastycznego 
były m.in.:  promocja Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020; rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 
dostrzegania niezwykłych walorów otacza-
jącej nas przyrody, a także  edukacja ekolo-
giczna – pozytywne przekonania i postawy 
społeczne oparte na świadomości wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort 
życia; zrozumienie znaczenia ochrony śro-
dowiska dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt; 
rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz 
zaprezentowanie indywidualnych zdolności 
twórczych. 

W konkursie udział wzięło 80 uczestni-
ków. Zadanie polegało na wykonaniu pracy 
plastycznej dotyczącej ochrony środowiska 

- plakatu dowolną techniką w formacie A3 
na temat „Oczyszczone ścieki chronią nasze 
rzeki”. 

Laureaci otrzymali tablety, smartfony 
i smartwatche. Z kolei szkoła, której uczeń 
zajął pierwsze miejsce w danej kategorii 
wiekowej, otrzymała laptopa.  Sprzęt ten 

powędrował do SP w Dziekanowicach oraz 
do SP 2 w Dobczycach.

Wśród laureatów w kategorii klasy od  
1 do 3 znaleźli się:
1. Piotr Iwański – SP w Dziekanowicach
2. Martyna Baran – SP Nr 1 w Dobczycach
3. Maja Karcz – SP w Kornatce

Wyróżnienia:
1. Kalina Labranche – SP Nr 2 w Dobczycach
2. Lena Piłat – SP Nr 2 w Dobczycach

Natomiast w kategorii klasy od 4 do 8 
laureatami zostali:
1. Zofia Sobolewska – SP Nr 2 w Dobczycach
2. Wiktor Zbrożek – SP Nr 1 w Dobczycach
3. Julia Koczwara – SP Nr 2 w Dobczycach

Wyróżnienia:
1. Laura Denys – SP Nr 2 w Dobczycach
2. Milena Wania – SP Nr 2 w Dobczycach

Konkurs realizowany był w ramach 
promocji projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Dobczyce”, dofinansowanego z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy.

tekst i fot: ugim

„Oczyszczone ścieki chronią nasze rzeki” 
- stawiamy na ekologię

Wszyscy właściciele istniejących budynków, 
do końca czerwca 2022 roku powinni 

złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków deklarację dotyczącą używanego 
źródła ciepła. 

Można to zrobić osobiście, w swoim urzę-
dzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu. 
Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie 
tego obowiązku grożą kary grzywny. Tym-
czasem według danych na grudzień 2021 
r., do bazy wpłynęło 73 tys. deklaracji  
z Małopolski i dotyczą one zaledwie 8 proc. 
punktów adresowych. 

Informację o używanych i posiadanych 
urządzeniach grzewczych powinien przekazać 
każdy właściciel budynku mieszkalnego lub 
niemieszkalnego. W przypadku budynków 
wielorodzinnych obowiązek ten powinien 
wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub 

całego budynku. Do bazy należy zgłosić 
wszystkie używane źródła ogrzewania, 
takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy 
z wymienieniem jego typu, piec węglowy, 
podgrzewacz czy kominek. Trzeba zareje-
strować także odnawialne źródła energii: 
pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne 
podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Źródło ogrzewania można zgłosić w tra-
dycyjnej papierowej formie lub, za pośrednic-
twem strony www.zone.gunb.gov.pl Ważne: 
aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy 
posiadać profil zaufany lub e-dowód. Osoby 
chcące złożyć deklarację osobiście muszą 
wypełnić formularz odręcznie i wysłać 
go pocztą albo doręczyć do właściwego ze 
względu na umiejscowienie domu urzędu 
miasta lub gminy.

ugim
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Po co mi ta matematyka?
Chcąc odpowiedzieć na to pytanie uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Brzączowicach 
wzięli udział w projekcie o tym samym 
tytule, który realizowany był w ramach VIII 
edycji mPotęgi. 

Nabór projektów organizowała Fundacja 
mBank we współpracy z Fundacją Dobra 
Sieć. Celem projektu była szerokorozu-

miana popularyzacja matematyki wśród 
dzieci i młodzieży, oraz udowodnienie, jak 
bardzo potrzebna w codziennym życiu jest 
umiejętność sprawnego liczenia i logicznego 
myślenia. Brzączowicka podstawówka włą-
czyła w swoje działania również doradztwo 
zawodowe. 

Głównym odbiorcą projektu byli uczniowie 
klas VII i VIII. W ramach zajęć spotykali się 
z nauczycielami matematyki oraz z doradcą 
zawodowym, podczas których opracowali 
kwestionariusze wywiadu dla przedstawicieli 
różnych zawodów. Kolejnym krokiem były 
spotkania z reprezentantami tych profesji, 
przeprowadzenie rozmów na podstawie przy-
gotowanych ankiet, a następnie opracowanie 
wyników i skonkretyzowanie argumentów 
i kontrargumentów do debaty oksfordzkiej. 

Uczniowie opracowali także zadania 
matematyczne, które rozwiązywali ich 
młodsi koledzy z klas IV-VI podczas tur-
nieju matematycznego „Bez matematyki nie 

zatelefonuję i obiadu nie ugotuję”. 
Młodsze dzieci wzięły z kolei udział  

w konkursie plastycznym „Po co mi ta 
matematyka?”. Zarówno turniej, jak i  kon-
kurs cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów i wywołały wiele emocji,  
a wspaniałe prace można było podziwiać  
w galerii szkolnej.

Na koniec odbyła się debata oksfordzka,  
o zasadach której opowiedział szkolny doradca 
zawodowy podczas warsztatów. 

Ten sposób nauki – poza ławką szkol-
ną – okazał się najbardziej emocjonującym 
elementem projektu. Uczniowie nauczyli 
się z pewnością lepszego argumentowania 
swojego stanowiska, poszerzyli horyzonty, 
ale przede wszystkim uświadomili sobie, że 
można w sposób kulturalny i rzeczowy ze 
sobą dyskutować. Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że jest to bardzo atrakcyjna forma 
uzupełnienia nauki matematyki w szkole.

Projekt okazał się przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. Udało nam się nieco „odcza-
rować” matematykę i mamy nadzieję, że 
to dopiero początek naszej matematycznej 
przygody. Realizacja projektu była dla nas 
ogromnym doświadczeniem, odmiennym 
od codziennej nauki w ławce szkolnej.

SP Brzączowice
fot: ze zbiorów Szkoły

Finał projektu „Kalejdoskop matematyczny”

O ile łatwiej jest zrozumieć matematykę 
jeśli połączy się ją z zabawą, przekonali 

się czwartoklasiści z gminy Dobczyce, którzy 
przez trzy dni uczestniczyli w zajęciach pro-
wadzonych przez wykładowców Politechniki 
Krakowskiej, które odbywały się w ramach 
projektu „Kalejdoskop Matematyczny”.

Dowiedzieli się, że matematyka to nie 
tylko liczby, to również skomplikowane zależ-
ności wzorów, kolorów czy nawet splotów. 

Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób 
niezwykle ciekawy, mocno angażując dzieci 
w ich przebieg.

Uczniowie mogli poczuć się jak praw-
dziwi studenci, gdyż przez dwa dni wykłady 
odbywały się w kompleksie Politechniki 
Krakowskiej. Tam mogli zobaczyć jak pra-
cuje drukarka 3D, jak z kilku kawałków 
papieru stworzyć sześcian, rozwiązywali 
zagadki logiczne, które przygotowane zostały  
w formie zabawy np. przy użyciu pentomino. 

W spotkaniu, które odbyło się w Dobczy-
cach, wraz z dziećmi uczestniczyli dorośli, 
którzy równie mocno zaangażowali się 
w zagadki i zadania przygotowane przez 
wykładowców. 

Młodym matematykom dyplomy uczest-
nictwa w projekcie wręczyli dr Mariusz 
Jużyniec i burmistrz Tomasz Suś. 

W matematycznym projekcie wzięło 
udział ponad 70 uczniów klas czwartych  
z sześciu szkół podstawowych z terenu 
gminy Dobczyce.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” 
realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

ugim

Szkoły stworzą  
„Laboratoria Przyszłości”

Gmina Dobczyce pozyskała prawie 520 
000 zł dofinansowania w ramach pro-

gramu rządowego „Laboratoria Przyszłości”.
Szkoły zakupią pierwsze wyposażenie 

techniczne niezbędne do rozwoju umiejęt-
ności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 
Będzie to sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia 
szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 
zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki 

i w ramach innych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności.

W ramach programu szkoły mogą wyposa-
żyć swoje pracownie zarówno w nowoczesny 
sprzęt m.in. w drukarki 3D, roboty eduka-
cyjne wraz z akcesoriami, mikrokontrolery 
z sensorami,  mikroskopy, teleskopy, jak  
i w bardziej tradycyjne wyposażenie tj. stoły 
warsztatowe, narzędzia do obróbki drewna 
i metalu, kowadła czy maszyny do szycia.

Pełen sprzęt wraz z odpowiednio przy-
gotowanymi salami będzie dostępny dla 
uczniów najpóźniej 1 września 2022r. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ugim

Wykaz szkół z gminy Dobczyce wraz  
z przyznanym dofinansowaniem:

SP w Kornatce - 60 000 zł
SP w Brzączowicach - 60 000 zł
SP Nr 1 w Dobczycach - 97 200 zł
SP w Stadnikach - 60 000 zł
SP w Dziekanowicach - 60 000 zł
SP w Nowej Wsi - 30 000 zł
SP Nr 2 w Dobczycach - 152 700 zł
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Hej kolęda, kolęda!... – powiatowy 
przegląd grup kolędniczych

Przegląd Grup Kolędniczych to piękna 
tradycja powiatu myślenickiego, którą 

od wielu lat kultywują i podtrzymują ani-
matorzy kultury oraz grupy kolędujące. Od 
kilku lat przegląd ten odbywa się na deskach 
auli RCOS w Dobczycach.

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych 

„Hej, Kolęda, Kolęda…!”, zorganizowany 
został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, we współpracy 
z Gminą Dobczyce.

Podczas tegorocznego Przeglądu ze sceny 
wspominano zmarłego w ubiegłym roku Sta-
nisława Żuławińskiego - lidera dobczyckiej 
grupy "Szopka z Lalkami", który z wielkim 
zaangażowaniem dbał o podtrzymanie 
tradycji kolędowych w Dobczycach.  

Mimo trwającej epidemii covid-19, która 
uniemożliwiła wzięcie udziału w konkursie 
kilku grupom, na dobczyckiej scenie poja-
wiło się 6 zespołów kolędniczych: 4 dorosłe  
i 2 dziecięce z powiatu myślenickiego.

Po obejrzeniu wszystkich punktów 

programu, komisja w składzie: Inka Bogucka 
– etnograf, Agnieszka Oczkowska – etnolog, 
Bożena Lewandowska – etnomuzykolog 
postanowiła przyznać trzy równorzędne 
Nagrody Główne, w postaci nominacji 
do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” 

w Bukowinie Tatrzańskiej, a otrzymali: 
Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni, 
Grupa Kolędnicza „Kliszczacy” z Tokarni, 
Grupa Kolędnicza "Pasterze z Dziadem"  
z Kornatki-Burletki

Grupa Kolędnicza „Szopa z Lalkami”  
z Dobczyc otrzymała nominację do Bukowi-
ny w XXIV Małopolskim Przeglądzie Grup 
Kolędniczych Herody 2022, zorganizowanym 
w Chrzanowie

Dwie równorzędne Nagrody, w postaci 
nominacji do udziału w Ogólnopolskich 
Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych 
Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędo-
wanie" (Podegrodzie)a otrzymali: Dziecięca 
Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy” z Tokarni 
i Dziecięca Grupa Kolędnicza z Trzebuni.

Jury zgodnie z Regulaminem oceniało 
prezentowane tradycyjne widowiska kolędni-
cze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne 
kolędy domowe, pastorałki, okolędowania 
przekazane przez poprzednie pokolenia. 
Zwrócono uwagę na tradycyjne instrumenty 
muzyczne na stroje i rekwizyty wykonane 
według najstarszych wzorów oraz na czy-
stość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania 
się poszczególnych postaci kolędniczych  
i czas występu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz 
nagrody finansowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach. W związku z wysokim pozio-
mem reprezentowanym przez grupy, jury 
postanowiło przyznać, jednakowe nagrody 
finansowe, w kwocie 500 dla każdej grupy.

mgokis
zdjęcia: ze zbiorów MGOKiS

Z Kornatki do RCOS  
– świąteczne kolędowanie

Okazji do tego koncertowania było kilka: 
bo i Dzień Babci i Dziadka, świąteczny 

okres kolędowania i jasełka, które przygo-
towali uczniowie i nauczyciele z Kornatki. 
Na ten wyjątkowy występ szkoła zaprosiła 
tym razem do RCOS.

Na scenie auli wystąpili uczniowie SP 
z Kornatki oraz dzieci z oddziału przed-

szkolnego.  Zaprezentowali się w pięknych 
strojach, z piękną scenografią w tle. 

Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią mali artyści przedstawili: program  
z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowany 
przez  nauczycieli Oddziału Przedszkolnego; 
kolędowanie przedszkolaków i klas 1-8, przy-
gotowane przez nauczycieli-wychowawców; 
Jasełka przygotowane przez koło teatralne 
pod opieką Joanny Młynarczyk. Na koniec 
do wspólnego kolędowania zaproszono 
publiczność.

Koncert wyreżyserowały: Bożena Korzec 
(dyrektorka szkoły), Lucyna Sławińska-Targosz 
i Joanna Młynarczyk. W przygotowaniach 
pomagali nauczyciele, pracownicy, rodzice 
uczniów SP w Kornatce. Na instrumentach 
muzycznych grali uczniowie i absolwenci 
szkoły pod kierunkiem Krzysztofa Leśniaka. 

Na zakończenie koncertu dyrektor Boże-
na Korzec i wicedyrektor Lucyna Motyka 
podziękowały za liczne przybycie gościom, 
aktorom, nauczycielom oraz wszystkim 
zaangażowanym. 

Dochód z imprezy został przeznaczony 
na potrzeby szkolne.  Wolontariusze zbie-
rali datki na leczenie i rehabilitację Jakuba 
Starzaka.

Beata Gibała-Dudek SP Kornatka
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Tradycyjnie w Święto Trzech Króli, Big 
Band Dobczyce zaprosił wszystkich 

miłośników dobrej muzyki na koncert.
Koncert odbył się w auli widowiskowej 

RCOS, gdzie można było usłyszeć najbardziej 
znane piosenki świąteczne z repertuaru 
zagranicznych wykonawców, w wersjach 
zarówno instrumentalnych, jak i wokal-
no-instrumentalnych. Ze sceny popłynęły 
m.in. takie utwory, jak.: „Last Christmas” 

„Santa Baby”, „Jingle Bells”. „Christmas 
Time”, „Santa Claus is Comming to Town” 
czy „White Christmas” - wszystkie w bardzo 
oryginalnych, energetyzujących aranżacjach, 
zagrane w rytmie swinga.

Przed publicznością wystąpili znani  
i lubiani muzycy Big Bandu Dobczyce, po 
kierownictwem bandleadera - Ernesta 
Heksela oraz wokaliści: Małgorzata Zuber  
i Jan Piwowarczyk. Razem z zespołem zagrał 
znakomity saksofonista – Bartosz Bętkowski. 
W rolę konferansjera wcielił się tym razem 
Piotr Skóra, który na co dzień współpracuje 
z BBD w charakterze wokalisty.

Koncert spotkał się z bardzo ciepłym 

odzewem publiczności, która żywo reagowała 
na ulubione utwory i gromkimi brawami 
nagradzała artystów.

mgokis
fot: Paweł Stożek

Świąteczny koncert Big Bandu Koncert "Gwiazdo 
świeć, kolędo leć"

Kontynuując piękną tradycję zapocząt-
kowaną przed ośmioma laty, Szkoła 

Podstawowa nr I w Dobczycach zainau-
gurowała Nowy Rok koncertem „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć”. 

Tradycja wspólnego kolędowania, które 
odbywa się w styczniu, szkoła zapoczątkowała 
kilka lat temu. Każdego roku do wspólnego 

śpiewania zapraszani są przedstawiciele 
różnych środowisk z gminy Dobczyce. 

W tym roku najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki wyśpiewane przez społeczność szkoły, 
przy akompaniamencie zespołu Elegancko, 
wypełniły aulę widowiskową Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego. 

Na scenie, obok gospodarzy, gościnnie 
wystąpili także uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Dobczycach, a także Grupa 
Kolędnicza „Szopka z Lalkami” Werdebusów 
Dobczyckich.

Koncert niósł ze sobą wspaniałą energię 
i radość, a nade wszystko dobro. W tym 
roku wspólne kolędowanie zadedykowane 
zostało Jakubowi Starzakowi. Społeczność 
szkoły wsparła tym samym prowadzo-
ną zbiórkę na rehabilitację i pobyt Kuby  
w specjalistycznym ośrodku. 

– Dzieci doskonale wiedziały, że śpiewają 
dziś właśnie dla Kuby - mówiła podczas kon-
certu Elżbieta Janik, gospodarz wydarzenia.

Podziękowanie za piękny czas spędzony 
na wspólnym kolędowaniu na ręce dyrektor 
Marioli Grandys i reżyser Elżbiety Janik 
złożył burmistrz Tomasz Suś.

- Cieszę się, że kultywujecie tę wyjątkową 
tradycję i możemy tu z wami dziś wspólnie 
być. Serdecznie gratuluję wspaniałego 
koncertu oraz tak wielu utalentowanych 
uczniów. Dziękuję też za wasze ogrom-
ne serce i piękny gest, jaki wykonaliście  
z myślą o Kubie – mówił.

tekst i fot: jota

„Moje Betlejem” Edwarda Dudy
Wystawą rzeźby i malarstwa Edwarda 

Dudy rozpoczął się rok artystyczny w 
RCOS w Dobczycach.

Edward Duda jest artystą – samoukiem. 
Urodził się w 1951 r. w Nowym Targu. Ukoń-
czył Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Zako-
panem, a następnie studia na Politechnice 
Krakowskiej. Zauroczony miastem, osiadł w 
Krakowie, gdzie podjął pracę jako inżynier 
w zawodzie budowlańca.

Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął, 
mając prawie 60 lat. Wypracował własną, 
niepowtarzalną technikę oraz styl, nazywany 
przez przyjaciół „eduardiańskim”. Obrazy, 

rzeźby, instalacje tworzy ze wszystkiego  
i na wszystkim, co dała natura.

„Moje Betlejem"– to niezwykły cykl obra-
zów i rzeźb, stworzonych przez artystę na 
korze, deskach, sklejkach i fornirach.

W trakcie wernisażu gościnnie wystąpiła 
Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce (grupy 
Joanny Sadkiewicz). Wokaliści zaprezentowali 
różnorodny repertuar świąteczny. Wszystkie 
występy spotkały się z bardzo pozytywnym 
odbiorem publiczności i zostały docenione 
ogromnymi brawami!

Wystawę można oglądać we foyer RCOS. 
tekst i fot: mgokis
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kultura

Galowym koncertem „Spiskie śpiewy  
i tańce” zakończył rok na scenie RCOS 

Zespół Pieśni i Tańca "Dobczyce".
Koncert, w ramach projektu: "Spiskie 

śpiewy i tańce" - Koncert galowy Zespołu 
Pieśni i Tańca "Dobczyce" zorganizowany 
został przez Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury "Charstek", we współpracy z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu 

w Dobczycach. Był on doskonałą okazją do 
zaprezentowania trzech kompletów strojów 
ludowych damskich oraz dwóch kompletów 
strojów męskich z regionu Spisza, zakupio-
nych przez Stowarzyszenie. 

Publiczność zgromadzona w auli RCOS 
obejrzała premierowe wykonania utworów 
wokalno-instrumentalnych i krakowiaka.

Ze sceny popłynęły najpiękniejsze polskie 
kolędy oraz pieśni ludowe z regionu Dobczyc, 
przepięknie zagrane przez Kapelę ZPiT  
i zaśpiewane Chór. Żywiołowego krakowiaka 
zatańczyła grupa reprezentacyjna. W roli 
aktorów zadebiutowali najmłodsi członko-
wie Zespołu, którzy zaprezentowali urocze 
jasełka, a także najstarsi członkowie Zespołu, 
którzy doskonale odnaleźli się na scenie, 
tańcząc i śpiewając. Większość repertuaru 
miała charakter premierowy.

Program wieczoru został przygotowany 

przez dobrze wszystkim znaną kadrę: Adriana 
Kulika - kierownika i choreografa Zespołu, 
Paulinę Karp - kierownika Kapeli i instruktora 
muzycznego, Agnieszkę Topór - instrukto-
ra tańca oraz Karolinę Patlę - instruktora 
chóru. O przygotowanie strojów zadbała 
Elżbieta Strączek.

Po zakończeniu koncertu, członkowie 
Zespołu otrzymali od samorządowców  

i dyrekcji MGOKiS kosze słodyczy.
W trakcie wieczoru odbyła się kwesta do 

puszek na rzecz Jakuba Starzaka, poszko-
dowanego w wypadku komunikacyjnym. 
Dzięki hojności uczestników koncertu, kwota 
4280 zł wesprze leczenie i rehabilitację Kuby.

Każdy, kto miał ochotę wesprzeć rozwój 
Zespołu, mógł nabyć za symboliczną cegiełkę 
Kalendarz ZPiT Dobczyce na rok 2022.

ZPiT Dobczyce zaprasza wszystkich 
zainteresowanych śpiewem i tańcem do 
Zespołu. Terminy zimowych zapisów zostaną 
ogłoszone już wkrótce.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
zdecydowali się spędzić wieczór w Regio-
nalnym Centrum Oświatowo-Sportowym 
w Dobczycach. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego.

tekst i fot: mgokis

Sekcja wokalna  
z sukcesami

Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce repre-
zentowała dobczycki ośrodek kultury  

w Dobczycach w XII Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Sułkowicach. 

Komisja konkursowa przesłuchała występy 
82 uczestników w 10 kategoriach. 

Uczestnicy Sekcji Wokalnej pokazali 
się z bardzo dobrej strony, zajmując wiele 
miejsc na podium.

W Sułkowicach wystąpili przedstawiciele 
obu grup wokalnych działających w ramach 
Sekcji. Z grupy Beaty Czajki-Rolińskiej,  
w poszczególnych kategoriach, miejsca 
na podjum zajęli: Teresa Piwowarczyk  
i Milena Dudzik - II miejsce (kategoria: kl. 
I- III zespoły), Weronika Ślusarczyk - II 
miejsce (kategoria: kl. IV- VIII soliści), 
Sandra Kiełtyka - III miejsce (kategoria: kl. 
IV - VIII soliści), Wiktoria Kaletka, Nadia 
Hyży, Kornelia Pasionek, Mała Sekcja 
Wokalna MGOKiS Dobczyce - II miejsce 
(kategoria: klasy IV- VIII zespoły), Konrad 
Wrocławiak - I miejsce (kategoria: dorośli, 
soliści), Dagmara Braś, Gabriela Murzyn, 
Oliwia Kwiecień, Alan Michalik - Zespół 
Wokalny MGOKiS Dobczyce - I miejsce 
(kategoria: dorośli, zespoły). Wokalistom 
akompaniował Daniel Mazurkiewicz.

Z grupy Joanny Sadkiewicz pierwsze 
miejsce w kategorii osoby niepełnosprawne, 
soliści, zajęła Elżbieta Bogacz, natomiast 
w kategorii dorośli, soliści wyróżnienie 
wyśpiewał Marek Cieślak.

mgokis

Spiskie śpiewy i tańce 
na podsumowanie roku

Szkoła Muzyczna w Dobczycach oraz 
Stowarzyszenie „Oczarowani Muzyką” 

zapraszają do udziału w Ognisku Muzycznym. 
Uczestnicy będą mogli wybrać naukę 

gry na: gitarze, gitarze basowej, akordeonie, 
trąbce, fortepianie, klarnecie, skrzypcach, 
kontrabasie. Nauka gry na instrumencie 
przeznaczona jest dla wszystkich, bez limi-
tów wiekokwych.

W ramach Ogniska zorganizowane będą 
także zajęcia umuzykalniające - dla dzieci 
w wieku -6 lat.

Zapisów dokonywać można mailowo: 
oczar.muz@gmail.com lub telefonicznie 
pod nr tel. 12 274 20 78.

Kolędowanie w Lenartówce

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wyko-
naniu Zespołu Renesans wybrzmiały  

6 stycznia przy Lenartówce na Granicy.
W tym dniu, poza wspólnym kolędowaniem 

z publicznością, aktorka sceny krakowskiej 
Freda Leniewicz przywołała utwory poezji 
bożonarodzeniowej. 

Wydarzenie miało charakter plenero-
wy, ale mimo zimowej aury, wszyscy czuli  
w sercu ciepło i serdeczność, które popły-
nęły ze sceny.

Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Granica przy wsparciu Izby 
Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach 
i Rady Społecznej przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach.

Red.



10

reklama

TAPETA 1(225)/2022 

Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11
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u Tischnera

Wspaniałe suknie, skomplikowane fryzury 
na misternie przygotowanych stelażach 

z wyszukanymi ozdobami, filiżanki  
z fontanną pięknych kwiatów oraz orygi-
nalne makijaże – można było podziwiać 
w pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół  
w Dobczycach.

Te niecodzienne stylizacje można było 
podziwiać w ramach przeprowadzanego 
powiatowego konkursu „Stylizacje Histo-
ryczne – Barok”. 

- W konkursie wzięło udział siedem drużyn, 
znakomicie przygotowanych uczniów ze 
szkół krakowskich, z Gdowa oraz naszego 
Zespołu Szkół – mówi Anna Markiewicz, 
nauczycielka pracowni fryzjerskiej, która 
wraz z Anną Gołębiowską zorganizowała 
konkurs i przygotowała konferencję dla  
nauczycieli przedmiotów fryzjerskich: " 
Inkluzja w nauczaniu zawodowym". 

Pracę uczestników oceniała komisja 
pod przewodnictwem dr. Piotra Pandyry, 

wykładowcy Krakowskich Szkół Artystycz-
nych oraz Małgorzaty Zdebskiej, wizażystki 
i charakteryzatorki, która wzięła pod uwagę 
całościowe stylizacje - strój, fryzurę, makijaż. 

Miejsce pierwsze zajęły Milena Kocyła 
i Marcelina Pajka z  ZS w Dobczycach, na 
drugiej pozycji uplasowały się również 
uczennice dobczyckiego ZS - Oliwia  Kowal 
i Mariola Mucha, natomiast miejsce trzecie 
przypadło drużynie z Zespołu Szkół z Gdo-
wa - Gabrieli Bogacz i Magdzie  Wójtowicz. 

- Nagrody,  ufundowane przez powiat 
myślenicki, wręczał dyrektor ZS Bogusław 
Lichoń  i Rafał Kudas, wicestarosta powia-
towy. Poczęstunek dla gości był zasługą 
Katarzyny Gaweł oraz uczninów z pra-
cowni gastronomicznej. O sesję zdjęciową 
i  filmiki zadbali Marian Górka i Andrzej 
Pudlik – podsumowuje Anna Markiewicz, 
która prowadziła całą imprezę.

oprac. (bd)
fot: ze zbiorów Szkoły

Barokowe stylizacje w tischnerowskim Zespole SzkółUrodziny maskotek  
w Jedyneczce

W grudniowe przedpołudnie nasze przed-
szkole (PS nr 1) odwiedzili niecodzienni 

goście - Przedszkolanka i Przedszkolak.
Maskotki, bo o nich mowa opowiedziały 

dzieciom swoją historię, zwiedziły przed-
szkole, poznały wszystkie grupy. Bardzo 
im się u nas spodobało i postanowiły, że  
z nami zostaną na zawsze. 

Okazało się, że nasi nowi przyjaciele 
nie mają imion, jednak dla dzieci nie był 

to żaden problem. Z czterech propozycji, 
które zostały im przedstawione, wybrały 
ich zdaniem najlepszą parę imion. I tym 
oto sposobem w pierwszych tak ważnych 
wyborach przedszkolnych - witamy w naszym 
przedszkolu Tosię i Tymka.

tekst i fot: PS 1 Dobczyce

Tradycyjne pieśni, muzyka i taniec ziemi dobczyckiej

Uchylamy rąbka tajemnicy... I chcemy się  
z Państwem podzielić pewną wiadomością:
Przez ostatnie miesiące intensywnie 

pracowaliśmy nad realizacją wspaniałego 
projektu - nagraniem płyty z pieśniami dob-
czyckimi, opracowanymi przez kierownika 
muzycznego Zespołu - Paulinę Karp. Partie 
wokalne przygotowała nasza chórmistrz  

- Karolina Patla. 
Do współpracy zaprosiliśmy także Kapelę 

autentyczną, pod kierownictwem Michała 
Pastucha, która wykonała pieśni w sposób 
odpowiadający ich oryginalnemu brzemieniu. 

Za nagrania, mix i mastering odpowie-
dzialny był Zbigniew Ogórek ze Studio OZ. 

Już za niedługo podzielimy się z Pań-
stwem efektem naszej pracy w postaci nagrań. 
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia pięk-
nych ujęć z procesu nagrywania płyty, które 
znajdziecie na profilu FB Zespołu Pieśni  
i Tańca Dobczyce.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”.

ZPiT Dobczyce
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (30)

Befsztyk po tatarsku
ok. 40 dkg wołowiny bez kości 
lub polędwicy wołowej, 
4 żółtka, cebula, 
ogórki konserwowe, grzybki 
marynowane, 
oliwa, musztarda, 
sól, pieprz, papryka mielona do 
smaku

Mięso umyć, zemleć, wymieszać z oliwą  
i przyprawami . Cebulę obrać, opłukać  
i drobno pokroić razem z ogórkiem i grzybka-
mi. Mięso porcjować na półmisek , w środku 
zrobić wgłębienie, w które włożyć żółtka  
a w koło ułożyć cebulę, grzybki i ogórki oraz 
musztardę i paprykę .

Smacznego 
życzy  Teściowa

Porada: pamiętajmy o wietrzeniu mieszkań. 
Najlepiej krótko ale kilka razy w ciągu dnia 
i koniecznie wieczorem.

Z przepisów Teściowej

W czasie spotkania z Janem Pawłem 
II na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów 
Krakowskich w czerwcu 1979 roku sławna 
himalaistka Wanda Rutkiewicz uklękła 
przed papieżem

- Pani Wando, ludzie gór witają się na sto-
jąco - usłyszała.

Kiedy podniosła się z kolan, sięgnęła 
do torebki:

- Pragnę ofiarować Waszej Świątobliwości 
oprawiony w srebro kamyk ze szczytu 
Everestu, gdzie stanęłam 16 października 
1978 roku.
- 16 października 1978 roku? – zdziwił się 
Jan Paweł II – cóż za niezwykły przypadek. 
Widać dobry Bóg tak chciał, że tego samego 
dnia oboje weszliśmy tak wysoko.

Po którymś ze zwycięskich wyścigów, 
dziennikarz zapytał Ryszarda Szurkowskiego:

- Jeździ pan przez wiele lat z kolarskim 
peletonem, zwiedził pan dziesiątki krajów, 
kilka kontynentów, tyle pan widział. Co pan 
najbardziej zapamiętał?

- Przednie koło – odpowiedział kolarz.

Obserwując kiedyś grę reprezentacji 
Polski w piłce nożnej, występującej pod 
wodzą Pawła Janasa, były reprezentacyjny 
bramkarz Jan Tomaszewski określił ją jako 

„boską drużynę”.
- Co pan przez to rozumie? – zapytał dzien-
nikarz – przecież nie grają chyba aż tak 
wspaniale?

- No właśnie – zgodził się Tomaszewski – tyl-
ko jeden Bóg wie, jak zagrają na następnym 
meczu.

C.F.

Malarstwo współczesne, główne style

Prerafaelizm
Ramy czasowe II połowa XIX w.  początek 
XX w.

Główne cechy malarstwa:
Wzorowanie się na sztuce wczesnego 

renesansu (przed Rafaelem Santi), poważna 

Skarby malarstwa europejskiego (9)
style, epoki, kierunki

tematyka religijna lub nawiązująca do wielkiej 
literatury, dbałość o szczegóły, romantyczna 
symbolika, sentymentalizm.
Najwybitniejsi przedstawiciele:
Dante Gabriel Rossetti
William Holman Hunt
Edward Burne-Jones
John Everett Millais

Marcin Zając odebrał wyróżnienie „Hono-
rowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”
Uroczystość wręczenia Nagród Burmi-

strza w dziedzinie kultury i sportu była 
okazją do wręczenia wyróżnienia „Honoro-
wy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce” 

Marcinowi Zającowi.
Marcin Zając to międzynarodowej sławy 

artysta tworzący podwodne aranżacje krajo-
brazów (ang. Aquascaping). Jest najbardziej 
utytułowanym polskim aquascaperem, czte-
rokrotnym Mistrzem Polski, a od 2020 roku 
posiadaczem rekordu Guinnessa z tytułu 
stworzenia najmniejszego akwarium świata. 

Wysokie pozycje zajmuje także w mię-
dzynarodowym rankingu IAPLC.

Marcin Zając pobił rekord, który od 
2011 roku należał do Rosjanina. Akwarium 
o wymiarze 28x16x20 mieści niecałe 9 ml 
wody. Ciekawostką jest, że wykonana w tak 

małym zbiorniku aranżacja nawiązuje do 
pasma polskich gór.

Za sprawą wybitnych osiągnięć, Marcin 
Zając wnosi nieoceniony wkład w promocję 
Gminy Dobczyce i jest jej ambasadorem  
w kraju i poza jego granicami. Jego praca 
jest uznawana i honorowana w środowisku 
ekspertów, a prawdziwa pasja pozwala 
osiągać najwyższe cele.

tekst i fot: jota
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rozmaitości

Na pierwszym tegorocznym spotkaniu 
członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Dobczycach mieliśmy możliwość wysłu-
chać wykładu Michała Barana – pasjonata 
obserwowania i fotografowania ptaków. 

Birdwatching to ostatnio dość modne 
zajęcie, ale pan Michał obserwuje ptaki już 
ponad 30 lat! A o tym, że wie o nich wiele, 
mieliśmy okazję przekonać się właśnie  
w trakcie wykładu. 

Tytuł prezentacji wprowadził pewien 
element grozy. Bo czyż nie brzmi trochę 
przerażająco sformułowanie „współczesny 
ptasi dramat”? Na szczęście drugie zdanie 
tytułu wykładu „co ja mogę zrobić dla ochro-
ny ptaków?” złagodziło trochę to odczucie i 
jednoznacznie zasugerowało, że coś jednak 
każdy z nas może dla ptaków zrobić.

Michał Baran zaczął od diagnozy i ana-
lizy problemu. Problemu bardzo poważnego. 
Wskazują na to zarówno wyniki prowadzo-
nych badań naukowych  jak i obserwacji 
ornitologów i ptakolubów.  Niewątpliwie, 
obok zmian klimatu i zaniku bioróżnorod-
ności, spadek populacji ptaków jest wielkim 
wyzwaniem  dla dzisiejszego świata. Przez 
ostatnie 40 lat, czyli okres bardzo krótki, 
populacja ptaków zmalała o 30 proc. 

Największy spadek zanotowano wśród 
ptaków łąkowych, aż o 53 proc.   Wśród 
przyczyn  tego zjawiska wymienić niewąt-
pliwie należy degradację środowiska życia 
poszczególnych gatunków, brak miejsc lęgo-
wych, ograniczenie naturalnego pokarmu, 
zagrożenia ze strony kotów, czy  tzw. zdobyczy 
cywilizacyjnych. Wykładowca szczegółowo 
przedstawił zagrożenia czyhające na ptaki. 

Kot: sztucznie wprowadzony do środo-
wiska drapieżnik, który wykorzystuje swój 
naturalny instynkt zabijania. Wg badań 
naukowych w samych Stanach Zjednoczo-
nych z powodu ataku kotów ginie rocznie  
1 850 700 000 ptaków. Zresztą nie lepiej 
jest na naszym własnym podwórku. Szacuje 
się, że w Polsce rocznie ginie z tego powodu 
136 mln ptaków.

Kolizje z budynkami oszklonymi: 
Ptak nie rozpoznaje szyby. Widzi natomiast  
w niej odbicie otoczenia, w którym chciał-
by się znaleźć. I mamy nieszczęście. Jakie 
bowiem szanse może mieć przy zderzeniu 
z szybą pikujący z prędkością 360 km/godz. 
sokół? Żadne. A malowane na ekranach 
dźwiękochłonnych czarnych ptaków nie-
wiele daje. 

Nie mniejszym zagrożeniem, szczególnie 
dla ptaków wędrujących nocą, są wysokie 
budynki. Ptaki od wieków wykształciły 
nawyk, iż  lot na wysokości 300-400 m 
jest dla nich bezpieczny. Natrafienie nagle 
na przeszkodę na tej wysokości kończy się 
tragedią.

Kolizje z pojazdami: Przelatujące nad 
drogami ptaki nie są w stanie przewidzieć 
ruchu   pojazdów samochodowych czy szyno-
wych. Dochodzi do zderzenia. Wykorzystują 
to czatujące przy drogach drapieżniki np. 
myszołowy. Licząc na łatwy posiłek,  same 
często padają ofiarą. 

Pewnie każdy z nas przeżył chwile gro-
zy, widząc tuż przed szybą jadącego auta 
przelatującego ptaka, albo stadko wróbli  

Współczesny ptasi dramat. Co mogę zrobić dla ochrony ptaków?
w ostatniej chwili podrywające się spod kół. 

Kolizje ze słupami i liniami wyso-
kiego napięcia: W tym przypadku mamy 
do czynienia głównie z porażeniem prądem. 
Ptaki często siadają na liniach wysokiego 
napięcia, słupach energetycznych, czy innych 
urządzeniach elektrycznych. Tak właśnie 
ginie wiele bocianów. 

Turbiny wiatrowe: Bardzo dużo 
ostatnio mówi się o wielkim zagrożeniu 
jakie stanowią dla ptaków śmigła tych tur-
bin. I faktycznie ginie w ten sposób blisko 
328 tys. ptaków rocznie. Nie jest to liczba 
aż tak powalająca jak w wyżej opisanych 
zagrożeniach, ale  istotna. Ofiarą wiatraków 
stają się głównie ptaki wędrujące o locie 
szybowcowym np. orliki, bociany, żurawie.

Polowania: Niestety bardzo dużo ptaków 
ginie dla wątpliwej rozrywki jaką jest strze-
lanie do nich. Jest to nagminne zjawisko na 
głównej drodze migracji ptaków do Afryki 
przez półwysep Arabski. Najwięcej ginie ich 
w ten sposób w Egipcie, Libanie, Syrii. Tak 
tracą życie między innymi kolorowe żołny, 
żółte wilgi, grzywacze no i nasze bociany! 
Niestety ten proceder nie ogranicza się 
jedynie do Bliskiego Wschodu. 

Giną tak również ptaki w Europie – na 
Malcie i we Francji. W Ameryce Północnej 
zlikwidowano na skutek polowań gołębia 
wędrownego - kiedyś najliczniejsze zwierzę 
na ziemi. Niestety problem polowań doty-
czy również Polski. Wprawdzie mamy listę 
ptaków łownych, ale trzeba być wytrawnym 
myśliwym, aby rozpoznać w locie, ze sporej 
odległości poszczególne gatunki. Stąd też 
trafiają się przypadki zestrzelenia gatunków 
na które polować nie wolno (np. ustrzelona 
na Zbiorniku   Dobczyckim krakwa).      

Ptaki giną również w sieciach   rybackich, 
od żyłek wędkarskich zaplecionych na ich 
dziobach, od połykanego wszechobecnego 
plastiku i od fajerwerków.  Zgotowaliśmy 
im doprawdy ciężki los - współczesny ptasi 
dramat.
I co możemy zrobić dla ich ochrony?                    

Okazuje się, że całkiem sporo. Przede 
wszystkim warto ograniczyć liczbę bezdom-
nych kotów poprzez ich sterylizację. Takie 
działanie zapisane jest nawet w Programie 
opieki nad zwierzętami w Gminie Dobczyce. 

Można również zawiesić dzwoneczek 
na kociej obroży, który będzie sygnałem 
ostrzegawczym dla ptaków. Ekrany wzdłuż 

autostrad warto pomalować w pionowe pasy, 
które zasygnalizują ptakom przeszkodę  
i uchronią od zderzenia. W naszych miesz-
kaniach również można zapobiec kolizjom 
z szybami przez naklejenie na nich białych 
kropek. 

I nie oburzajmy się na graffiti na szklanych 
przystankach autobusowych. To też chroni 
ptaki i wcale nie musi być brzydkie. A jeśli 
już do kolizji z szybą dojdzie to pomóżmy 
ptakom. Włóżmy je do kartonowego pudła 
z otworami i pozwólmy bezpiecznie dojść 
do siebie. Po chwilowym oszołomieniu 
zwykle szczęśliwie odlatują. Reagujmy, jeśli 
inwestorzy prowadzą w okresie lęgowym 
roboty zagrażające ptakom. Pozbawiliśmy 
ich wielu naturalnych miejsc gniazdowania, 
pozwólmy im zasiedlić te podobne, które  
z takim trudem znalazły. 

Wieszajmy też budki lęgowe. I dokar-
miajmy! Systematycznie od jesieni aż do 
wiosny. Co najlepsze? Wysokoenergetyczne 
nasiona oleiste np. słonecznik, orzechy dla 
sikorek, kowalików, dzwońców; dla drozdów 
przekrojone jabłka, a dla dzięciołów słonin-
ka lub orzechy i szyszki włożone do ptasiej 
kuchni. W lecie pamiętajmy o poidełkach. 
Zostawiajmy na zimę w naszych ogrodach 
możliwie najwięcej owoców na krzaczkach, 
zakładajmy kwietne łąki, instalujmy domki 
dla owadów, a gdzieś w najspokojniejszym 
kąciku ogrodu zostawmy trochę liści i gałęzi. 
Może nawet jakiś jeż się zadomowi. 

I jeszcze bardzo ważna rzecz, na którą 
zwrócił uwagę Michał Baran – pod żadnym 
pozorem nie zabierajmy podlotów! Te żół-
todzioby wyglądają na biedne i opuszczo-
ne, ale tak naprawdę to zwykle w pobliżu 
czekają rodzice. Co najwyżej podsadźmy 
trochę malucha, żeby się do niego kot nie 
dobrał. W sylwestra i w okresie karnawału 
zrezygnujmy z fajerwerków. 

Możemy też wspierać akcje społeczne 
np. o zaprzestanie polowań na dzikie ptaki. 
To przynosi efekty. Dzięki takiej akcji orni-
tologów i ptasiarzy Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Krakowie przesunęła 
termin rozpoczęcia sezonu polowań na ptaki 
z 15.08. na 15.09. A ta zmiana pozwoliła 
ptasim rodzicom odchować swoje młode. 

Okazuje się, że każdy może zrobić coś 
dla ptaków.

Barbara Simon
UTW Dobczyce
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Beskidzkie Wyspy – Modyń
Modyń – to jeden z najwyższych szczytów 

Beskidu Wyspowego przez turystów 
nazywany „górą zakochanych”. 
Wznosi się na 1029 metrów n.p.m. i posiada 
dwa wierzchołki przedzielone płytką prze-
łęczą. Stoki północne są bardziej strome od 
południowych, co jest typowe dla tej części 

Beskidów. Natomiast sama budowa nie jest 
typowa dla gór Beskidu Wyspowego, bo 
tworzy trzy grzbiety. 

Góra otoczona jest miejscowościami: 
Zalesie, Zbludza, Młyńczyska, Wola Kosno-
wa i Kicznia. Potoki spływające z Modyni 
(nazwa góry jest rodzaju żeńskiego) należą 

do zlewni Dunajca. 
Na szczyt prowadzi kilka szlaków: niebieski 
z Młyńczysk przez Przełęcz Cisowy Dział 
na Modyń i dalej prowadzący do Zbludzy, 
czarny z Cichonia przez Zalesie Wierzyka 
oraz żółty z Łącka przez Małą Modyń . Naj-
dogodniejszy jest szlak z Przełęczy Cisowy 

Dział, na której jest kapliczka stacje drogi 
krzyżowej, krzyż milenijny i ołtarz polowy. 
Niedawno a szczycie Modyni wybudowano 
drewnianą wieżę widokową z której rozpo-
ścierają się panoramy na Beskid Wyspowy, 
Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny i Tatry. 

Jacek Kozubek

Z Dobczyc 
do Krakowa… 

koleją!
Wraz z nadejściem 2022 roku pojawiły się 

zmiany w rozkładach Autobusowych 
Linii Dojazdowych obsługiwanych przez 
Koleje Małopolskie. Obecnie do Wieliczki 

można dojechać nie tylko bezpośrednim 
autobusem z Myślenic, ale także z Dobczyc. 

Od 2 stycznia linia ALD - R1 kursuje 
nową trasą, zaczynając kurs w Dobczycach, 
następnie zmierza Drogą Wojewódzką 964 
do Jankówki, gdzie skręca w kierunku pętli 
przy przystanku Grajów Boisko, zawraca 
do DW964 i kontynuuje jazdę w kierunku 
Wieliczka Rynek Kopalnia.

Na końcowym przystanku pasażer ma do 
dyspozycji możliwość przesiadki na pociąg 
Kolei Małopolskich (dojeżdżający do stacji 
Kraków Lotnisko) lub autobus MPK Kra-
ków linii 304 (dojeżdżający do przystanku 
Dworzec Główny Zachód). Część kursów 
linii R1 jest sprzężona z odjazdami pociągów  
i autobusu 304, dlatego czas oczekiwania to 
często kilka minut. Niestety, zdarza się, że 
będziemy musieli poczekać ponad kwadrans 
do kolejnego połączenia.

Bilety za przejazd można nabyć u kierowcy 
pojazdu. Istotna uwaga: nie ma możliwości 
płatności bezgotówkowej, a także zakupu 
przez stronę internetową przewoźnika. Cena 
biletu jednorazowego za przejazd z Dobczyc 
do Wieliczki wynosi 3.5 PLN. Przewoźnik 
honoruje ulgi ustawowe na podstawie 
ważnych dokumentów pasażera, dla bile-
tów jednorazowych, a także miesięcznych. 
Szczegółowy cennik oraz rozkład jazdy linii 
R1 dostępny jest na stronie internetowej: 
malopolskiekoleje.pl

Większość kursów na trasie obsługiwana 
jest przez pełnowymiarowe, klimatyzowane 
autobusy przystosowane do przewozu osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej oraz 
wózków dziecięcych. Komfortowo poczują 
się także pasażerowie zabierający w trasę 
rower, czy większy bagaż podręczny. Czas 
całkowitego przejazdu, dla trasy Dobczyce 
Witosa - Wieliczka Rynek Kopalnia, zamyka 
się w czterdziestu ośmiu minutach.

Dzięki nowemu połączeniu autobuso-
wemu, w drodze z Dobczyc do Wieliczki  
(i Krakowa), można rozsiąść się wygodnie 
i zatopić w lekturze na przykład ulubionej 
książki. Czy potrzeba dodatkowej zachęty 
do podróży? A zatem: w drogę!

Ida Bzowska

Nowa część programu „Czyste Powietrze” 
– wsparcie nawet do 69 tys. zł

Trzecia część programu Czyste Powietrze 
z najwyższym dofinansowaniem do 69 

tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie więk-
szym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy 
odpowiednio gospodarstw wieloosobowych 
i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalo-
nym prawem do zasiłku, a także zmiany 
dotychczasowego programu, żeby jeszcze 
łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki 
milowe w walce ze smogiem.

W pierwszej kolejności rozpocznie się 

nabór wniosków do trzeciej części programu. 
Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla 
najwyższego poziomu dofinasowania zwięk-
szono do pięciu (z trzech obowiązujących  
w pozostałych częściach). 

Najwyższy poziom dofinansowania nie 
będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli 
Kredycie Czyste Powietrze dostępnym  
w przypadku pierwszej i drugiej części 
programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu 
obowiązywać będzie nowy załącznik 
(nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz 
maksymalny poziom dofinanso-
wania dla Części 3 Programu dla 
Beneficjentów uprawnionych do 
najwyższego poziomu dofinansowa-
nia”). Dokument ten oraz zmieniony 
program jest już dostępny zarówno 
na stronie www.czystepowoetrze.gov.
pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), 
jak i na stronach poszczególnych 
wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Rozwiązania dla osób o naj-
niższych dochodach przewidziane 
na 2022 r., mają być rozszerzane. 

NFOŚiGW
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Ferie na sportowo z Dziecanovią
Ferie zimowe to wyczekiwany czas zabawy 

i odpoczynku dla dzieci. Ich opiekunowie 
widzą to jednak inaczej. Przed nimi staje 
obowiązek zapewnienia dzieciom bezpiecz-
nie spędzonego czasu, który równocześnie 
muszą spędzać w pracy. 

Jednym ze sposobów pogodzenia tych 

sprzecznych obowiązków są półkolonie. 
Naprzeciw takim potrzebom w tym roku 
wyszedł LKS Dziecanovia Dziekanowice. 
Zarząd klubu i trenerzy: Arkadiusz Wyroba, 
Konrad Idzi oraz Tomasz Idzi, zorganizowali 
wspaniały wypoczynek nie tylko dla zawod-
ników Dziecanovii, ale także dla wszystkich 

zainteresowanych ofertą aktywnie spędzonych 
ferii przez dzieci pod okiem wykfalifikowanej 
kadry pedagogicznej i trenerskiej. 

Uczestnicy półkolonii mieli czas wypeł-
niony zajęciami od godziny 8. do 17.30, od 
poniedziałku do piątku. W zajęciach ogól-
norozwojowych, sportowych brało udział 

41. dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Miały 
możliwość pograć w piłkę halową, w tenisa 
stołowego, uczestniczyły w zorganizowanych 
zabawach ruchowych. 

Z pewnością ciekawym wytchnieniem 
dla nich były spotkania ze znanymi w naszej 
gminie sportowcami: Agnieszką Yarokhau 

(Szwarnóg), uczestniczką dwóch olimpiad 
sportowych: w Londynie i w Rio de Janeiro, 
aktywną propagatorką aktywności fizycz-
nej w Dobczycach oraz Józefem Panusiem, 
uczestnikiem dwóch edycji Ninja Warior. 
Oboje pokazywali dzieciom, jak ważna jest  
w życiu pasja, jak potrzebna jest konsekwen-

cja w dążeniu do marzeń. 
Ciekawą formą spędzania czasu 

przez dzieci były wycieczki. Prawie 
wszystkie były tak dobrane, aby 
dzieci nie tylko poznawały nowe 
miejsca, ale także mogły rozwijać 
swą sprawność fizyczną. 

Już pierwszego dnia wiele 
radości dała im wycieczka do Go 
Jampu, gdzie mogli bezpiecz-
nie poskakać. W Termach Bania  
w Bukowinie Tatrzańskiej, uczest-
nicy półkolonii oswajali się z wodą 
w czasie gier i zabaw. 

Natomiast w kopalni soli  
w Bochni, po przejściu multimedial-
ną ścieżką turystyczną, mieli czas 
by pograć w piłkę na podziemnym 
boisku. Wzruszeń dzieciom dostar-
czył film familijno-przyrodniczy 
wspólnie obejrzany w Multikinie 
w Krakowie. 

Obserwując uśmiechnięte 
twarze, można śmiało stwierdzić, 
że dla dzieci tan czas był naprawdę 
dobrze spędzony. Rodzice mogli 

być spokojni o swe pociechy, gdyż były 
powierzone w naprawdę dobre ręce, co 
potwierdzili wizytatorzy z kuratorium oraz 
inspektor Sanepidu, kontrolujący prawidło-
wość organizacji i prowadzenia półkolonii. 

ww
fot: ze zbiorów Klubu

Okazały jubileusz czyli Raba Dobczyce świętuje stulecie istnienia!

Sto lat dumy, historii, tradycji. Niech na 
kolejne nie braknie ambicji” – tak brzmi 

hasło, które towarzyszyć będzie Klubowi 
z ul. Podgórskiej przez cały jubileuszowy 
2022 rok. 

W tym roku mija równo 100 lat odkąd 
przedstawiciele trzech dobczyckich klubów: 
Dobczycanki, Arii i Raby podjęli decyzję  
o połączeniu się w jeden, który przyjął nazwę 
Klub Sportowy „Raba” Dobczyce.

Pierwsze treningi odbywały się na oko-
licznych łąkach i polach. Dopiero w 1925 roku 
powstało pierwsze boisko usytuowane przy 
ul. Rzeźniczej lecz dość szybko zniszczone 
zostało ono przez powódź. 

W 1946 roku Klub przeniósł się na ul. 
Podgórską i tam pozostaje aż po dzień 
dzisiejszy. W kolejnych latach nazwę dru-
żyny kilkukrotnie zmieniano na Zrzeszenie 
Sportowe „Start” czy też Koło Sportowe 

„Włókniarz” by w 1991 roku definitywnie 
stać się Klubem Sportowym „Raba”.

Na przestrzeni lat drużyna miewała 
swoje wzloty i upadki, ale od kilkunastu 
sezonów biało-niebiescy są czołową ekipą 
każdych rozgrywek, w których występują.

Ten rok, poza okazjonalnym herbem  
i hasłem obfitował będzie w wiele różnego 

rodzaju wydarzeń, o których na bieżąco 
będziemy informować. Mamy nadzieję, 
że pandemia nie pokrzyżuje nam planów, 
a kibice w dalszym ciągu będą wspierali 

nasze drużyny. Życzymy wam szczęśliwego i 
biało-niebieskiego roku 100-lecia KS Raba!

KS Raba
www.rabadobczyce.pl
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