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Zamiejscowego Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Filii PUP w Dobczycach

Obowiązująca od lutego 2009 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła na wszystkie działające w kraju Powiatowe Urzędy Pracy obowiązek utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Ta wyodrębniona w strukturach Urzędu komórka skupia się na realizacji zadań związanych z aktywną polityką
rynku pracy. Nadrzędnym celem Centrum Aktywizacji Zawodowej jest ograniczenie długotrwałego i biernego bezrobocia. Centrum koncentruje się na potrzebach klientów i współpracy z nimi w celu ułatwienia im powrotu na rynek racy.
W strukturach organizacyjnych PUP uwzględniono funkcjonowanie Zamiejscowego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Filii PUP w Dobczycach przy ul. Szkolnej 20B.
Koniec roku to czas intensywnych prac związanych z jego utworzeniem.
Realizację przedsięwzięcia umożliwiło wsparcie Funduszu Pracy. Pozyskana na ten cel przez Powiatowy
Urząd Pracy kwota 220 tys. zł. stanowi 80% całości inwestycji.
Zmiana organizacji Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Dobczycach w zasadniczy sposób poprawi, jakość działań podejmowanych na rzecz realizowania potrzeb klientów i ich otoczenia, ale także usprawni korzystanie z usług.
Mamy nadzieje, iż podjęte działania spowodują, że codzienne kontakty z Urzędem będą łatwiejsze.

W Dobczyckim Centrum Aktywizacji Zawodowej można będzie skorzystać z czterech podstawowych usług rynku
pracy:
 pośrednictwa pracy,
 poradnictwa zawodowego,
 pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz
 organizacji szkoleń
Będziemy wspierać naszych klientów;
 Osoby bezrobotne zgłaszające się do Centrum Aktywizacji Zawodowej otrzymują;
pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub formy wspierającej zatrudnienie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego dorosłych, szkoleń zawodowych, szkoleń z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy, zajęć w klubie pracy, finansowania kosztów studiów podyplomowych, finansowania kosztów egzaminów/licencji.
 Osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskają pełną informację, w jaki sposób
ubiegać się o jednorazowe środki na założenie własnej firmy,
 Doradcy zawodowi pomogą osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy zaplanować własną ścieżkę aktywności zawodowej z uwzględnieniem samozatrudnienia, a lider klubu pracy przygotuje takie osoby do rozmowy
kwalifikacyjnej oraz pomoże sporządzić dokumenty aplikacyjne.
 W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Pracodawca może pozyskać pracowników, którzy będą odpowiednio przygotowani do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz otrzymają informacje, jakie wsparcie finansowe może zaproponować PUP

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole,
Jest taki wieczór, gdy cichną spory, znika nienawiść,
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia,
To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna
Noc Bożego Narodzenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnego, spokojnego czasu świątecznego oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.
Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach
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PROGRAM KONFERENCJI
„PAKT Aktywnych KobieT”
środa 15 grudnia 2010 r., godz.17

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Jałowcowa Góra, Dobczyce

Godz. 17.00 Przywitanie gości i przedstawienie
programu konferencji
– ogólne informacje o bieżących
działaniach IGDR
Godz. 17.15 Prezentacja multimedialna –
podsumowanie projektu ,,PAKT
Aktywnych KobieT”
Godz. 17.40 Podsumowanie spotkań i wyjazdów
studyjnych
Godz. 18.00 Moderowanie dyskusji na temat
rezultatów projektu
Godz. 18.15 Przerwa na kawę
Godz. 18.25 Rola produktu lokalnego
i turystycznego w tworzeniu marki
regionu.
Godz. 18.45 Współpraca między różnymi
organizacjami, stowarzyszeniami na
rzecz wspólnej promocji
Godz. 19.00 Wnioski i wskazanie modelu dalszej
współpracy, wspólnej promocji oraz
kalendarza imprez na dalsze lata
Godz. 19.10 Wolne wnioski
Godz. 19.30 Poczęstunek
ZAPRASZAMY!

Zarząd Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
składa
Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych,
Śnieżnych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych
w rodzinnej atmosferze
Jak również radości oraz samych sukcesów
w nadchodzącym
NOWYM 2011ROKU
Wydawca: Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach
Redakcja: Andrzej Domagalski Teksty: Marzena Brożek, Małgorzata
Domagalska, Andrzej Domagalski, Monika Hanek, Leszek Kawalec,
Marcin Kowalczyk, Bartek Polończyk, Katarzyna Słowik
Fotografie: Małgorzata Domagalska, Robert Kawecki, Archiwum IGDR
Opracowanie graficzne i skład: Ryszard Wachel
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Prezes Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby
MARIA BROŻEK

Szanowni
Przedsiębiorcy,
Drodzy
Czytelnicy!

ończy się kolejny rok w działalności
naszej Izby. Rok, podczas którego
zrealizowaliśmy ważne projekty,
a przed miesiącem – co istotne – podpisaliśmy
kolejny, równie ważny. Wspomniane projekty,
o których więcej przeczytać można wewnątrz
naszego periodyku, służą integracji środowiska
lokalnego – zwłaszcza przedsiębiorców i innych
organizacji działających na naszym terenie.
Wszystko to było możliwe dzięki licznym
szkoleniom, z których mogli korzystać zarówno
właściciele, jak i ich pracownicy.
W nowym roku zapraszamy na drugą edycję
projektu „Akademia mikro i małych
przedsiębiorstw”; projekt ten, realizowany
wspólnie z Sułkowicką Izbą Gospodarczą,
spotkał się ze sporym odzewem wśród
właścicieli firm w naszym regionie.
Nowy projekt składany za pośrednictwem
LGD ,,Turystyczna Podkowa" dotyczy ,,
Potencjału regionu i promocji produktu
regionalnego i turystycznego poprzez realizację
dwóch imprez promocyjnych oraz wizyt
studialnych". W jego programie znajdują się
m. in. imprezy poświęcone istocie produktów
regionalnych jak również wyjazdy studyjne
w celu zgłębienia, a wręcz podpatrzenia jak
w innych regionach radzą sobie z tym nader
ważnym tematem. W projekcie tym główny
nacisk zostanie położony na rolę produktu
lokalnego i turystycznego w tworzeniu marki
regionu Kończąc składam Wszystkim jak
najserdeczniejsze Życzenia Wesołych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2011 Roku!
Serdecznie zapraszam do współpracy
Maria Brożek
Prezes IGDR
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Zmiana VAT
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Jak dostosować biznes do nowych stawek?
Zmiany w przepisach prawnych dotyczące stawek podatku od towarów i usług są od kilku tygodni głównym tematem poruszanym w mediach w kontekście systemów do zarządzania firmą. Tematy te oscylują
wokół aktualizacji systemów informatycznych, aktualizacji urządzeń fiskalnych oraz próby zdefiniowania
czynności koniecznych do wykonania przez przedsiębiorców co wymusza na producentach systemów informatycznych konieczność dostosowania oprogramowania do zarządzania firmą do nowych przepisów.
Od 2011 roku obowiązywać zaczną nowe stawki VAT. mówiący, że: „W przypadku czynności podlegającej opoPodstawowy podatek od towarów i usług wzrośnie z 22 do datkowaniu podatkiem, która została wykonana przed
23 proc. Stawka 7 proc. zostanie podniesiona do 8 proc., a dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy
stawka 3 proc. do 5 proc. Czeka nas największa zmiana do- powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czyntyczącą VAT od czasu wprowadzenia stawki VAT w ogóle. ność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowTym razem zmiany będą dotyczyły wszystkich podatników, iązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania”.
Ostatecznie aby zminimalizować ilość kłopotliwych
bez wyjątku - zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców
bez względu na skalę prowadzonej działalności.. Firmy mu- przypadków, zalecane jest: Zakończenie fakturowania
szą przygotować się na dostosowanie posiadanego i wyko- wszystkich otrzymanych w 2010 roku zaliczek nie później
rzystywanego oprogramowania, a także urządzeń typu dru- niż 31.12.2010 tj. przed dokonaniem zmian na drukarkach
karki i kasy fiskalne. Zmiany obejmą nie tylko sferę syste- fiskalnych, Zafiskalizowanie wszystkich faktur i paragonów
mów IT używanych do zarządzania przedsiębiorstwem, ale z roku 2010 nie później niż 31.12.2010 tj. przed dokonaniem
zmian na drukarkach fiskalnych.
również dotkną firmy od strony biznesowej.
Kiedy dokładnie powinniśmy przeprogramować
Przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu umów i porozumień cenowych zawartych z dostawcami oprogramowania urządzenia?
Termin jest jeden. Zmianę stawek należy wykonać po wywspomagającego zarządzanie. Bez aktualizacji systemów i dostosowania ich do nowych wymogów prawnych pracowni- konaniu raportu dziennego za ostatni dzień sprzedaży w roku.
cy działów finansowych oraz niektórzy pracownicy obszarów Jest to powód, który spędza sen z powiek posiadaczom urząRobert Kawecki
kadr, płac i gospodarki magazynowej nie będą mogli w ogó- dzeń fiskalnych.
le wykonywać swojej pracy. Warto zaplanować prace dostosowawcze, uwzględniając testy nowych rozwiązań, szkolenia pracowników oraz pracę w okresie przejściowym. PrzedRobert Kawecki
siębiorcy powinni pamiętać, że wraz z aktualizacją oprograDobczyce, Rynek 1
mowania mogą oni wykupić u dostawcy abonament, który gwawww.otielektronik.pl
rantuje uzyskanie nowych wersji oprogramowania bez opłat.
e-mail: biuro@otielektronik.pl
Transakcje dokonywane na przełomie roku 2010 i 2011
tel. 12 271 19 74, 604 586 271
w praktyce
Bezwarunkowo nowe stawki VAT będą obowiązywały dla
Firma oferuje:
zdarzeńgospodarczychzachodzącychw2011roku.AcosiędzieUsługi informatyczne
je w przypadku sytuacji na przełomie roku? Przede wszystkim
Stała obsługa informatyczna ﬁrm, dostawy
mówimy tu o kwestii stosowania dwóch różnych stawek posprzętu, części zamiennych oraz
datkowych w 2011 w zależności od charakteru zdarzenia. Pooprogramowania.
niżej prezentujemy interpretację przepisów przez panią Ewę
Odzyskiwanie danych
Sokołowską-StrugzfirmyECDDPzajmującejsiędoradztwem
Utrata danych może się przydarzyć
podatkowym. Interpretacja dotyczy przepisów nowej Ustawy
każdemu. Istnieją sposoby oraz technologie,
zdnia29października2010r.polegającej na zmianie niektórych
które w wielu przypadkach pozwalają
ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej art.19, inodzyskać dane.
terpretacja dotyczy stanu na dzień 24.11.2011 r. Jest to stan
uwzględniający poprawki naniesione przez Senat.
Zlecenia serwisowe
Zlecenia serwisowe to oferta specjalna
Przykład
zarówno dla ﬁrm jak i osób prywatnych,
Towar dostarczono 28.12.2010 r. Faktura VAT zgodnie
Wykonujemy naprawy sprzętu
z obowiązującymi przepisami będzie wystawiona 3.01.2011
elektronicznego. Proponujemy także bieżącą
r. W tym przypadku zastosowanie znajdzie stawka podatku
pomoc oraz doradztwo informatyczne.
obowiązująca do końca 2010 r. (22 %). Bowiem czynność
ta (dostawa towaru) została dokonana do końca 2010 r. Nie
Partner CDN
ma tutaj znaczenia, że obowiązek podatkowy powstał w styczniu 2011 r., czyli w dniu obowiązywania 23% stawki podatku.
Zastosowanie ma tutaj przepis art.19 pkt. 2 b ust. 14 a

OTIELEKTRONIK
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Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
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Projekt goni projekt

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach powołana została do życia w kwietniu 2003 r.; jej zadania określił Zjazd Założycielski, który przyjął Statut i zgodnie z
nim powołał Zarząd, członków Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej. Zarząd ukonstytuował się w maju 2003 r. Starania o rejestracje Izby w Krajowym
Rejestrze Sądowym sfinalizowanie zostały 2 października tego samego roku.
Zarząd wprowadził ramy organizacyjne i stworzył warunki funkcjonowania Izby. Przeprowadzono wymianę doświadczeń z przedsiębiorcami z
podobnych Izb działających w Małopolsce, innych rejonów kraju i zagranicy.
W trakcie swojej działalności Zarząd współpracował z władzami województwa małopolskiego, starostą powiatowym, wójtami i burmistrzami
gmin powiatów: myślenickiego, wielickiego i limanowskiego, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, a także Jurajską, Nowotarską, Tatrzańską, Wielicką, Podkrakowską i Sułkowicką Izbą Gospodarczą .
W 2009 r. Izba Gospodarcza Dorzecza Raby zorganizowała szkolenia z
opieki przedmedycznej, które są obowiązkowe dla wszystkich firm. Kurs
cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z tym zorganizowano
drugą turę szkoleń w styczniu roku następnego.
W bieżącym roku Izba Gospodarcza realizuje kilka projektów, m.in. projekt POKL „Akademia mikro i małych Przedsiębiorstw”. Jest to projekt dający firmom ogromną szansę rozwoju poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych na różnego typu szkoleniach.
Kolejnym projektem Izby jest Projekt FIO „Pakt Aktywnych Kobiet”,
który ma na celu nawiązanie współpracy oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia i mobilności zawodowej kobiet. Ponadto Izba planuje jeszcze jeden Projekt LGD, który jest w trakcie rozpatrywania wniosku.

IZBA GOSPODARCZA
DORZECZA RABY

Od marca 2009 r. Zarząd Izby
Gospodarczej Dorzecza Izby
działa – przypomnijmy
– w następującym składzie:
Prezes Maria Brożek
wiceprezesi Piotr Idzi
Rafał Kalemba
sekretarz Piotr Topa,
skarbnik Robert Kawecki
członkowie Zarządu
Magdalena Sokołowska-Gawrońska
Małgorzata Giza
Hanna Leskiewicz-Łazarska
Jan Burkat
Jerzy Czerwski
Józef Dudzik
Zbigniew Gładysz
Jan Hartabus
Ryszard Litworowski
Jan Piwowarczyk
KOMISJA REWIZYJNA
Włodzimierz Dominik
Andrzej Kasprzyk
Andrzej Klinowski
Józef Twardosz
Zbigniew Zaręba

SĄD HONOROWY
Kazimierz Łaszczyk
Kazimierz Palonek
Ryszard Tomaszewski

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce
tel./fax (12) 271 17 31, (609) 580 866,
e-mail: biuro@igdr.pl; igdr@interia.pl; www.igdr.pl
Konto: BS w Dobczycach 58 8602 0000 0000 0022 3890 0001

CO ZYSKASZ WSTĘPUJĄC DO IZBY
OFERUJEMY

 Dostęp do bezpłatnej i ważnej informacji m. in. na temat funduszy z UE, zmian w prawie oraz aktualności gospodarczych
 Dla członków IGDR ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach
 Spotkania ze znanymi osobistościami ze świata polityki, nauki i kultury

CO ROBIMY

 Współpracujemy z potentatami bankowymi i firmami ubezpieczeniowymi
 Prowadzimy bezpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników
 Umożliwiamy liczące się kontakty gospodarcze
 Realizujemy projekty w ramach programów unijnych
 Wydajemy przegląd gospodarczy „ Na Plus”

Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający samorząd gospodarczy
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Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Pakt Aktywnych Kobiet
WSPÓŁPRACA NA RZECZ WOLONTARIATU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z OBSZARÓW
WIEJSKICH
Projekt realizowany od czerwca 2010 r. do grudnia 2010 r.
przez Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby wraz z mieszkańcami poszczególnych gmin.
CELE PROJEKTU:
– integracja oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia
i mobilności zawodowej oraz społecznej kobiet
– liczba beneficjentów 80 osób
DZIAŁANIA:
– rozwój lokalnej gospodarki
– wzmacnianie sieci współpracy społecznej i gospodarczej na rzecz organizacji przedsiębiorczości społecznej
– animacja jej liderów i wolontariuszy
– podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych
kobiet
– aktywność kobiet w zakresie przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu
– wykorzystanie produktów lokalnych
– promocja obyczajów i kultury lokalnej
– promocja obyczajów i kultury lokalnej
W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO:
– seminarium wstępne
– warsztaty – tematyka: wolontariat i przedsiębiorczość
społeczna; – indywidualne doradztwo – dyżury specjalistów
– wizyty studyjne -prezentacja dokonań firm społecznych lub spółdzielni socjalnych w kraju;
– konferencja – kończąca projekt, z udziałem przedsta-
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wicieli gmin przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych organizacji
W dalszej części ,, Na Plus" prezentujemy zdjęcia i opis
realizacji projektu
ZAPRASZAMY!
W sprawie naboru prosimy o kontakt:
Biuro Projektu
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
32-410 Dobczyce, ul.Podgórska 1
Tel. 12 271 17 31, Tel. kom. 609 58 08 66
e-mail: igdr@interia.pl , biuro@igdr.pl

Pakt Aktywnych Kobiet
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W centrum zainteresowania:
rękodzielnictwo i tradycyjny produkt lokalny

P

AKTAktywnych Kobiet – współpraca na rzecz rozwoju wolontariatu
i przedsiębiorczości społecznej kobiet
z obszarów wiejskich. Realizację projektu rozpoczęliśmy w czerwcu dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma na
celu tworzyć relacje współpracy, zintegrować i zachęcić uczestniczki do
wspólnego podjęcia wyzwań zawodowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Do udziału w nim zaprosiliśmy panie z 6 gmin: Dobczyce,
Gdów, Łapanów, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa. Pragniemy współpracować upowszechniając rękodzielnictwo i tradycyjny produkt lokalny, swojskie wyroby. To pomoże w wzbogaceniu oferty turystycznej naszego regionu a uczestniczkom z obszarów
wiejskich wskaże nowe możliwości zarobkowania. Na seminarium początkowym, które odbyło się w lipcu
przedstawiliśmy propozycje wspólnych działań dla wprowadzenia tych
produktów na rynek lokalny oraz ich
promocji. Kolejnym etapem projektu,
było zorganizowanie spotkań rekrutacyjnych w 6 gminach dla łącznie 120
osób, z których została wyłoniona grupa 80 aktywnych uczestniczek. Wykonano badania ankietowe dotyczące
kompetencji zawodowych kobiet oraz
ich potrzeb edukacyjnych. Panie brały udział w szkoleniach i warsztatach,
których tematy wcześniej określiły.
Była to przedsiębiorczość społeczna,

wolontariat w kierunku rozwoju zawodowego kobiet w zakresie rękodzielnictwa i rzemiosła tradycyjnego.
Uczestniczki spotkań z terenu Gminy Wiśniowa zainteresowane były
warsztatami z zakresu rękodzielnictwa
i rzemiosła tradycyjnego oraz zagadnieniami marketingu i promocji produktu rękodzieła. Zgodnie z ich zainteresowaniami odbyły się warsztaty z
haftu, koronkarstwa, robienia kwiatów
z bibuły oraz marketingu produktu rękodzieła.
Panie z Gminy Raciechowice i
Gdowa interesowały się rozwojem
agroturystyki, pszczelarstwa oraz apiterapią.
Panie z Gminy Siepraw i Łapanowa zainteresowane były rozwojem
cateringu wiejskiego i agroturystyki.
Uczestniczki z Gminy Dobczyce
zaangażowały się w działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości
społecznej i podjęcie zarobkowania.
Wszystkie Panie zainteresowały
się zdrową żywnością, ziołolecznictwem (zielarstwo - suszenie ziół, owoców), apiterapią i wprowadzeniem
tych produktów do oferty swojej działalności. Dodatkowo miłym zaskoczeniem było duże zainteresowanie
tworzeniem ekomuzeum oraz pozyskiwaniem i przechowywaniem eksponatów i zbieraniem Informacji etnograficznych. Panie zadbały również o swój rozwój osobisty w szkoleniach, które podniosły ich wiedzę na

temat własnej osobowości i możliwości kształtowania aktywnych postaw.
Warsztaty i szkolenia wpłynęły na
rozwój aktywnych postaw i zachęciły
do indywidualnego podjęcia form zarobkowania przez nieaktywne kobiety i działalności gospodarczej przez stowarzyszenia. Kobiety otrzymały także wsparcie indywidualne w ramach
dyżurów specjalistów z zakresu rozwoju indywidualnego, marketingu i
promocji produktu rękodzieła, zasad finansowych i rozliczania prac zarobkowych, obsługi komputera i prowadzenia księgowości komputerowej.
Dzięki udziałowi w projekcie zmienił
się punkt widzenia uczestniczek na sposoby działania w środowisku przedsiębiorców. Przez udział w zajęciach
rozwoju interpersonalnego wzrosło
poczucie wspólnych celów i działań.
Nastąpił wzrost świadomości kobiet na
obszarach objętych projektem na temat
szans i możliwości jakie daje im partnerstwo trójsektorowe i współpraca z
organizacją przedsiębiorców taką jak
Izba.
Kolejnym etapem projektu były
cztery wyjazdy studyjne gdzie panie
mogły zapoznać się z prezentacją dokonań firm społecznych bądź spółdzielni socjalnych, spotkać się w firmach , miejscach atrakcyjnych pod
względem rozwoju turystyki oraz wy-

korzystania rękodzieła do tworzenia
produktu lokalnego. Podczas tych wyjazdów nastąpiła wymiana dobrych
praktyk, przedsiębiorcy podzielili się
swoimi doświadczeniami. Dwa pierwsze wyjazdy były w rejonie Bieszczad
a następne dwa w rejonie żywiecczyzny.
7

Pod

koniec listopada odbyły
się wyjazdy studyjne do
Korbielowa – jednego z najsłynniejszych kurortów w Polsce, położonego niedaleko Żywca. W wyjeździe, zorganizowanym przez
Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby
w ramach projektu FIO „Pakt Aktywnych Kobiet”, uczestniczyły kobiety. Miał on na celu zintegrowanie pań uczestniczących w tym
projekcie oraz umożliwienie wymiany doświadczeń z tamtejszym
środowiskiem kobiecym na temat
produktów regionalnych oraz promowania obyczajów i kultury lokalnej. Podróż autokarem umilała
swoja wiedzą na temat mijanych
miejscowości pani Maria Topa –
przewodniczka PTTK w Dobczycach.
W wyjeździe uczestniczyły Panie z
różnych organizacji i stowarzyszeń takich jak: ISPINA – organizacja pożytku publicznego, funkcjonująca w Dobczycach od 2004 roku. Organizuje wystawy, seminaria, zrzesza i wspieraĘ artystów, promuje lokalne rzemiosło.
Prace prezentowane są w Kawiarni
„Złoty Kłos” oraz w lokalu ISPINY
obok Urzędu Gminy w Dobczycach;
Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyce – zajmuje się odnawianiem i renowacją pomników na
cmentarzu Jeleniec, powstałym w 1838
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roku na zboczu Wzgórza Zamkowego,
poniżej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela; Krakowskie Towarzystwo Amazonki – organizacja służąca wsparciem psychicznym i pomocą kobietom
dotkniętym rakiem piersi. Ułatwia im
podejmowanie osobistych decyzji i
znalezienie motywacji powrotu do
zdrowia oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia. Towarzystwo
zajmuje się wydawaniem i sprzedażą
książek oraz zbieraniem pieniędzy na

łają przy pomocy strażaków oraz korzystają z salki katechetycznej. Zajmują
się organizacją lokalnych uroczystości
i okolicznościowych spotkań. Są zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju produktu lokalnego oraz ofertyĘ
turystycznej.
Wyjazd rozpoczął się wczesnym
rankiem; po drodze do Korbielowa
grupa zatrzymała się w Wadowicach –
mieście Jana Pawła II, gdzie panie
zwiedziły kościół św. Piotra i drogę

Projekt „Pakt Aktywnych Kobiet”

Żywiecczyzna z sz
szczytne cele; Stowarzyszenie Kobiet
w Czechówce – (w trakcie tworzenia)
planowany jest catering, świąteczne
kiermasze, produkcja ozdób i dekoracji, organizacja spotkań, warsztatów kulinarnych, rzemiosła oraz wyrób produktów żywnościowych owocowych
przetworów owocowych z ofertą sprzedaży. Stowarzyszenie składa się z 20
osób; Koło Gospodyń Wiejskich w
Wiśniowej – kobiety śpiewają utwory
ludowe z regionu, zajmują się szyciem,
gotowaniem potraw regionalnych a
także organizacją wyjazdów; Koło
Gospodyń Wiejskich w Brzączowicach – istnieje od 2008 roku; panie dzia-

krzyżową prowadzącą na Golgotę, a także pospacerowały po rynku i skosztowały słynnej papieskiej kremówki. Po
dotarciu do Korbielowa i zakwaterowaniu w pokojach Hotelu Fero Lux***,
wycieczka udała się na poczęstunek
przygotowany przez hotel. Zaprezentowano tam dietę strukturalną dr. Bardadyna, która doskonale sprawdza się
podczas odchudzania, a jednocześnie
jest zalecana w profilaktyce i leczeniu
chorób cywilizacyjnych. Następnie
uczestniczki wyjazdu zostały podzielone
na dwie grupy. Podczas gdy pierwsza
grupa miała zajęcia na basenie – druga
ćwiczyła z piłkami na sali gimnastycz-

nej. Po dwóch wyczerpujących godzinach intensywnych ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli, każda z pań mogła zrelaksować
się w gabinecie odnowy biologicznej,
wybierając dla siebie najlepszy z wielu dostępnych zabiegów. Po relaksacyjnych zabiegach odbyła się kolacja;
przy wspaniale przyrządzonym szwedzkim stole każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Po posiłku odbyło się spotkanie,
na którym można było zapoznać się z
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pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Grupa obejrzała także drewniany budynek zabytkowej Starej Karczmy w
miejscowości Jeleśnia, którą wybudowano w 1774 r.; była ona własnością
Habsburgów i służyła im jako zajazd

ona wraz z ludami wołoskimi z terenu
Karpat Wschodnich – Huculszczyzny.
Pomimo swych niewielkich wymiarów,
hucuły charakteryzują się bardzo silnym
grzbietem – bez trudu unoszą dorosłą
osobę wraz z ciężkim ładunkiem. Jako
że były chowane w trudnych warunkach
górskich, są niezwykle odporne na niepogodę i niewybredne odnośnie paszy.
Powrót z wycieczki odbywał się tą samą
trasą. Można było podziwiać piękne widoki – las otulony białym puchem, szeroko rozciągające się góry, które również przykryte były śniegiem. Po przyjemnej, ale zarazem męczącej wyprawie panie wróciły do hotelu na ostatni
już w tym miejscu posiłek.
Grupa opuściła po obiedzie hotel i
wyruszyła autokarem na dalsze zwiedzanie gminy Jeleśnia, w której skład
wchodzi 9 miejscowości: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne,
Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia
Mała i Sopotnia Wielka.Wycieczce towarzyszyła pani Krystyna Walas –

myśliwski na czas polowań i odpoczynku. Niestety, nie można było do niej
wejść gdyż była remontowana.
Po powrocie do hotelu panie wyruszyły na długi spacer z kijkami do Nordic Walking do stadniny koni huculskich; wcześniej jednak zostały poinstruowane w jaki sposób korzystać z kijków i przyjąć prawidłową postawę. Nordic Walking pozwala spalać nieco więcej kalorii niż podczas zwykłego chodzenia, jest to ciekawa i przyjemna forma odpoczynku. Po dwudziestominutowej wspinaczce pod górę leśną ścieżką, grupa dotarła do docelowego miejsca – stadniny koni huculskich. To jedna z nielicznych, hodowanych w Polsce ras koni górskich. Przywędrowała

przewodnik PTTK w Jeleśni, która
opowiadała i oprowadzała po ciekawych
miejscach znajdujących się w gminie,
m.in. barokowym kościele św. Wojciecha, który został wpisany do rejestru zabytków (wraz z plebanią z roku
1817). Po zwiedzeniu gminy Jeleśnia,
grupa z Dobczyc udała się do Żywca –
historia tego miasta liczy ponad 700 lat.
Samo miasto powstało na przełomie
XIII i XIV wieku, prawa miejskie
otrzymało w 1327 r. Panie zwiedziły
muzeum etnograficzne, w którym prezentowane były wybrane dziedziny
tradycyjnej kultury materialnej górali żywieckich oraz tradycyjna i współczesna sztuka ludowa. Następnie spacerowały po parku z XVIII w., rozciągają-

płańską sprawują tam ojcowie dominikanie. W głównym ołtarzu kościoła
został umieszczony obraz NMP, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z
1691 r. Pierwotnie był on wystawiony
w dominikańskim kościele w Bohorodczanach (diecezja lwowska). Mimo
całkowitego zniszczenia tamtej świątyni
na skutek walk na froncie I wojny światowej, obraz cudownie ocalał. Ponadto na terenie parafii znajduje się zbudowana w 1875 r. murowana kaplica

eregiem atrakcji
historią i dziejami Korbielowa, a także
poznać dawne życie jego mieszkańców
oraz góralskie zwyczaje, kulturę i folklor. Panie, kultywujące tradycję ludową Korbielowa, przedstawiały oraz
opowiadały o tradycyjnych formach
zdobnictwa bibułkowego. Kwiaty z
bibuły były bowiem na Żywiecczyźnie
podstawową formą zdobnictwa wnętrz
mieszkalnych. Ozdoby takie wykorzystywano również do dekorowania
palm wielkanocnych, strojenia dożynkowego wieńca czy wreszcie wplatano
w jodłowe gałązki i przystrajano nimi
groby na uroczystość Wszystkich Świętych. Dziś ten zwyczaj kultywowany jest
przez najstarsze bibułkarki, których
mistrzostwo zachwyca wszystkich.
Opowiadania były tak ciekawe, że zachęcały do spróbowania stworzenia
kompozycji kwiatowych z bibuły – niektórym paniom bardzo się to spodobało. Kobiety z gminy Jeleśnia opowiadały
również o cudownych właściwościach
miodu. Na zakończenie pierwszego
dnia pobytu w Hotelu Fero Lux, zorganizowana została impreza andrzejkowa, podczas której można było skorzystać z najpopularniejszej andrzejkowej wróżby – lania wosku przez
klucz.
Kolejny dzień wycieczki rozpoczął
się śniadaniem, a zaraz po nim cała grupa wyruszyła na zwiedzanie pobliskiej
okolicy. Zobaczyć można było m.in. kościół w Korbielowie pw. Matki Boskiej
Królowej Aniołów, wybudowany w
latach 1931-36. Od 1958 r. posługę ka-
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cym się wokół rezydencji Habsburgów.
Po długim zwiedzaniu grupa udała się
na podwieczorek do pobliskiej kawiarni gdzie panie mogły podyskutować na
temat produktów regionalnych, obyczajach i kulturze lokalnej a także mogły powymieniać się przepisami na różne mało popularne dania.
II wyjazd studyjny odbył się również do Korbielowa. Uczestniczyły w
nim kobiety z terenu Gminy Wiśniowa,
Gdów, Dobczyce. Podróż autokarem
była długa, lecz nie męcząca– podczas
jazdy można było wiele interesujących
miejscowości w ciekawy sposób opisywała pani Maria Topa – przewodniczka PTTK w Dobczycach. Podczas
jazdy odbyły się liczne prelekcje i prezentacje
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice Pani Jolanta
Majka omówiła działania organizacji
Leader– Turystyczna Podkowa działającego na terenie powiatu myślenickiego
i realizującego zadania związane z rozwojem tego regionu. Mówiła o możliwości pozyskania dotacji na działalność
organizacji, stowarzyszeń czy osób
prywatnych.
KGW Brzączowice przedstawiła
pani Maria Braś opowiadała o jego reaktywacji od 2008 roku – utrzymuje się ze
składek. Panie działają na terenie Brzączowic przy pomocy strażaków oraz korzystają z salki katechetycznej. Zajmują się organizacją lokalnych uroczystości, okolicznościowych spotkań oraz posiadają bogate doświadczenia kulinarne. Są zainteresowane współpracą na
rzecz rozwoju produktu lokalnego oraz
oferty turystycznej.
KGW Wierzbanowa – pani Zofia
Konieczny– kobiety śpiewają piosenki
i utwory ludowe z regionu, zajmują się
szyciem, gotowaniem potraw regionalnych a także organizacją wyjazdów. We wsi jest grupa kobiet starszych,
która chce przekazać swoje zapamiętane
zwyczaje młodszemu pokoleniu
GOK Wiśniowa – Pani Kazimiera
Polak opowiadała o pracy GOK, który
organizuje wiele konkursów, przeglądów regionalnych, mających za cel
kultywowanie tradycji. GOK opiekuje
się także twórcami ludowymi . Pani
Anna Podmokły opowiadała natomiast
o zespołach regionalnych m. In. Banda
10
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Burek oraz zaśpiewała wiśniowskie
piosenki .
KGW Gdów przedstawiła pani
Wanda Palonek wskazała na dużą aktywność kół w gminie Gdów .Istnieje
tam 20 KGW aktywnie działających .
Klub Europejski Globetrotter –
działalność stowarzyszenia przedstawiła
pani Beata Strumiłło– Wszołek działający przy Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dobczycach. Cenne inicjatywy podejmowane przez klub pozwalają młodzieży i dorosłym zapoznać się z wieloma ciekawymi aspektami życia zwracając dużą uwagę na swoje środowisko
jego zabytki i kulturę .
Chór CANTARE – zaprezentowała
pani Helena Dyja zapraszając do uczestnictwa.
Klub Emerytów i Rencistów – do
koła należy 60 osób. Są aktywni, chętnie uczestniczą w wycieczkach, poznają
okoliczne regiony i ich kulturę .
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
– reprezentowana przez Danutę Kasprzyk – firma DANBO
Po zakwaterowaniu grupa udała się
na poczęstunek przygotowany przez hotel. Zaprezentowano tam dietę strukturalną Dr Bardadyna, która doskonale
sprawdza się podczas odchudzania, a
jednocześnie jest zalecana w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak: miażdżyca, podwyższony poziom cholesterolu, cukrzyca,
nadciśnienie, schorzenia zwyrodnieniowe stawów, osteoporoza, problemy
dermatologiczne, alergie oraz zespół
przewlekłego zmęczenia. Wszystkie
zalecane w niej produkty zawierają
minimum kalorii oraz maksimum witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy. Regularne spożywanie
produktów strukturalnych zapewnia

wzmocnienie, regenerację i odmłodzenie organizmu oraz trwałą redukcję
masy ciała. Podczas picia koktajlu
mogłyśmy posłuchać wykładu Pani
Ani na temat aktywności ruchowej
przy wykorzystaniu kijków Nordic
Wolking. Następnie każda otrzymała odpowiednie kijki, z którymi wyruszyłyśmy na wycieczkę do stadniny koni.
Po drodze odbył się krótki instruktaż dotyczący zasad chodzenia z kijkami,
podziwiane były widoki okolicznych
krajobrazów – nawet udało się dostrzec Tatry. W stadninie Panie zapoznały się z ofertą hipoterapii, zobaczyły jak uczą się jeździć konno kuracjusze. Następnie powrót na obiad. Po obiedzie odbywały się zajęcia na Sali – ćwiczenia oraz w basenie z hydromasażem,
który jest ukojeniem dla bolących mięśni i stawów. Do dyspozycji Pań była sauna, jacuzzi, zabiegi masażu limfatycznego, masażu wodnego, lipolizy – rozbijania komórek tłuszczowych. Po kolacji odbyło się spotkanie integracyjne:
– Pani Anna Bednarek – prezes beskidzkiego stowarzyszenia produkcji
ekologicznej – przygotowała prezentację multimedialną na temat ekologii oraz
GMO – organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Wywiązała się dyskusja, w której podawano liczne przykłady i rady dotyczące przetwarzanej żywności, stosowania środków ochrony
roślin.
– Pani Krystyna Walas opowiadała
o zwyczajach i tradycjach regionu żywieckiego oraz o apipoterapii, wartości
miodu pozyskiwanego na tych terenach.
Mówiła o pasiece „ Pod Pilskiem”, która bazuje na pożytkach Żywieckiego
Parku Krajobrazowego – terenu czystego ekologicznie. Pokazała różne
pszczele produkty – posiadające wła-
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ściwości odżywcze, lecznicze i kosmetyczne.
– Twórcy ludowi zaprezentowali
swoje wyroby i odbyły się warsztaty folklorystyczne. Panie bibuł czarki uczyły wykona kwiaty z bibuły. Rzeźbiarze
prezentowali sposób rzeźbienia koników, słynnych na całą Małopolskę.
Spotkania były ciekawe, uczestniczki
chętnie włączały się w dyskusje i naukę robienia ozdób z bibuły. Wymieniano doświadczenia i wiedzę. Zadawano
wiele pytań. Porównywano wzajemnie
regiony: żywiecki – jeleśniański i pogórski – powiatu myślenickiego.
– Po spotkaniu odbyła się dyskoteka
Kolejny dzień pobytu rozpoczął się
jak zwykle od śniadania, następnie
spotkanie z przewodniczącą p. Krystyną Walas, która zabrała nas do Gminnego Domu Kultury w Korbielowie,
gdzie znajdują się liczne wystawy związane z życiem mieszkańców gminy,
zwyczajami , obrzędami, regionalną
kuchnią. Uczestnicy mieli okazję zo-

wego, rzeźbami miejscowego artysty,
przetworami z własnoręcznie wyhodowanych warzyw, rzeźbionymi zabawkami – zwłaszcza konikami, bukietami i wieńcami z bibuły. Kolejnym
etapem był przejazd do gospodarstwa
p. Anny Bednarek, emerytowanego
górnika. P. Anna prowadzi ekologiczne gospodarstwo, działa w Beskidzkim
Stowarzyszeniu Produkcji Ekologicznej i Turystyki Best Proeko. Jest prezesem tego stowarzyszenia. Jej gospodarstwo „Herbaciane pola” posiada
certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
Ma sad, uprawia zioła i warzywa. Nie
stosuje w uprawie chemikaliów. Jest propagatorką ekologicznego uprawiania
ziemi. Dba o tradycje przodków. Była
organizatorką „Pikniku dla Polski wolnej od GMO”, który był połączony z jarmarkami żywności ekologicznej i kiermaszem produktów regionalnych, konkurs ten ma prawdziwe, tradycyjne
jadło i przepisy tradycyjnej kuchni,
edukacje ekologiczne i eko – obywateleskę. Powiedziała nam, że: „kocha

baczyć wyroby z bibuły, które były efektem konkursu zdobnictwa bibułkowego poprzedzonego warsztatami folklorystycznymi. Prace wykonywały dzieci i dorośli na podstawie tradycyjnych
i współczesnych form zdobnictwa bibułkowego z zastosowaniem tradycyjnych materiałów i technik. W Domu
Kultury uzyskaliśmy informacje od
pani instruktor związanej z pracą z
młodzieżą i organizującą warsztaty.
Przytulne wnętrza wypełnione były
starym sprzętem gospodarstwa domo-

Ziemie, nasz wspólny dom i kocha przyrodę, z którą ma kontakt od dzieciństwa.” PaniAnna podzieliła się z uczestniczkami wycieczki informacjami na temat suszenia ziół, ich przeznaczenia –
leczenie przeróżnych chorób i dolegliwości. Zaprezentowała swoje suszarnie,
poczęstowała herbatką z suszonych
mirabelek. Zachęciła panie do robienia
przetworów z własnych produktów,
bez wykorzystywania chemii. Sama robi
ocet jabłkowy, który wykorzystuje do
przetworów. Pani Anna jest chętna do

podzielenia się swoimi doświadczeniami
i do współpracy z innymi stowarzyszeniami. Następnie panie uczestniczyły w Mszy Św. w kościele parafialnym w Jeleśni po czym zwiedzały
centrum tej miejscowości, gdzie zainteresowały się karczmą – będącą kiedyś
na szlaku bursztynowym. Właścicielka
gospodarstwa agroturystycznego „Pod
Kiczorą” Pani Krysia podzieliła się z
gośćmi informacjami dotyczącymi działania jej gospodarstwa, wynajmu pokoi
oraz apiterapii, z której mogą korzystać
przyjezdni. Gospodarstwo posiada 5 pokoi i jednorazowo może przyjąć 17 osób.
Do dyspozycji gości jest czytelnia, stołówka, duży ogród z altaną i kominkiem,
grill, plac zabaw, sauna, gabinet odnowy biologicznej. W gospodarstwie
można również skorzysta z terapii pyłkowej(apiterapii) jak również zakupić
miody. Kuracja trwa 12 dni, w czasie
których pacjent korzysta z 2 zabiegów
inhalacji trwających godzinę. Leczenie
jest proponowane w okresie od maja do
września. Po zwiedzeniu ,, Willi pod Kiczorą” p. Krysia zabrała nas na granicę polsko – słowacką , by zobaczyć
współpracę przygraniczną. Przejazd
przez Przełęcz Glinne do słowackiej
Orawskiej Podhory. Tu spotkałyśmy się
z gospodyniami słowackimi, które podzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tradycji miejscowości położonej tylko 3 km od granicy. Tradycja
Orawskiej Podhory są skrzypce dudy.
Organizowany coroczny festiwal ściąga miłośników z całej Europy. Teren wsi
jest nastawiony na pasterstwo i turystykę. Tereny Beskidów, sprzyjają wypoczynkowi letniemu i zimowemu.
Miejscowość ta słynie również z tradycyjnego rzeźbiarstwa ludowego.
Znajdują się w niej liczne góralskie chaty. Odwiedziliśmy w czasie wycieczki
karczmę. W oryginalnych pomieszczeniach znajdowały się rzeźby rodzimych artystów, świąteczny nastrój oraz
przedmioty związane z rolnictwem i pasterstwem tego obszaru. Po pełnej wrażeń podróży , bogate w nowe doświadczenia i ciekawe pomysły na życie – ziołolecznictwo i apiterapia– wróciłyśmy do hotelu na wspaniały obiad.
Marzena Brożek
Katarzyna Słowik
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Na

początku listopada odbyły się wyjazdy studyjne do Ustrzyk Dolnych
oraz Polańczyka. Uczestniczkami wyjazdu
były Panie z Gminy Dobczyce, Raciechowice, Gdowa i Sieprawia Przewodnikiem wyjazdów była pani Maria Gierlach, która bardzo ciekawie prezentowała rejon Bieszczad
zwracając uwagę na walory turystyczne, rozwój agroturystyki w aspekcie przedsiębiorczości społecznej. Wyjazd szkoleniowy dla
kobiet w Bieszczady, połączony był z konferencją w Łodynie, mającą na celu wymianę doświadczeń z lokalnymi przedsiębiorcami, poznanie metod wykorzystania produktów regionalnych oraz promocję obyczajów i kultury lokalnej. Spotkanie poprowadził Roman Glapiak, prezes StowarzyszeniaAgroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – „BieszczadyŇ w
Lesku, inspektor wiejskiej bazy noclegowej.
Przedstawione zostały następujące zagadnienia: rozwój agroturystyki w Bieszczadach na przykładzie GGG– „Bieszczady”,
ekomuzeum „HołeŇ w Dźwiniaczu Dolnym,
święto chleba w Dźwiniaczu Dolnym „Od
ziarenka do bochenka” oraz równać szanse
2007– Ogólnopolski Konkurs Grantowy.
Szkolenie – zdaniem jego uczestników
– należy zaliczyć do udanych. Osoby, dla których Stowarzyszenie GGG – „Bieszczady”
było dotychczas obcym zagadnieniem, mogły poznać specyfikę działania i możliwości
rozwoju. Istniała możliwość zadawania pytań oraz porozmawiania z prowadzącymi już
po spotkaniu, zaś szkolenie zakończono pokazem filmu przedstawiającym coroczne
Święto chleba w Dźwiniaczu Dolnym „Od
ziarenka do bochenka”.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Willa Stasia” oferującym aktywny wypoczynek,
m.in. kulig z pochodniami, jazdę na skuterach
śnieżnych, masaże, saunę. Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie Ustrzyk
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Dolnych, m.in.: Sanktuarium Matki Bożej
Bieszczadzkiej, cerkwi w Równii oraz Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego z ekspozycją „Bieszczady
dawniej i dziś”. Ekspozycja przedstawiała historię i współczesność regionu (osadnictwo,
rozmieszczenie i architekturę obiektów sakralnych, dworów, pałaców). Dodatkową atrakcją wyjazdu był spacer nad Soliną, najsłynniejszym bieszczadzkim jeziorem. Wycieczka oczywiście przeszła koroną zapory

w południowo-wschodniej części Polski, na
terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego;
zostało założone w 1993 r. Dziś liczy 259
zrzeszonych w 7 kołach gminnych i 3 kołach wiejskich. Dysponuje ponad 3000
miejsc noclegowych. Działalność Stowarzyszenia GGG – „Bieszczady” ma na celu
rozwój i promocję agroturystyki, oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach. Wspieranie
wszechstronnego i zrównoważonego roz-

wodnej oraz złożyła wizytę w Galerii „Czad”
w Myszkowie, gdzie zobaczyć można było
praceAgnieszki Popytak i Wojciecha Makary.
Grupie uczestniczek zaprezentowano
firmy działające w okolicy m. in.,, Biała Flota" państwa Kazimiery i Jerzego Czerwskich
zajmująca się działalnością turystyczno- gastronomiczną na jeziorze solińskim Uczestniczki interesowały się ofertą firmy i możliwością sporządzenia wolnego czasu lub
urlopu nad Soliną. Jednoczesnie zastanawiały
się nad możliwością stworzenia podobnej
oferty nad Jeziorem Dobczyckim

woju: społecznego, przestrzennego, kulturalnego i gospodarczego Bieszczadów, Beskidu Niskiego i okolic. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie
szkoleń dla członków w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej. Tematyka szkoleń jest bogata i dotyczy obowiązujących podatków, wymogów sanitarno-higienicznych, organizacji wypoczynku
dla turystów, standardów zakwaterowania,
promocji i reklamy czy też ochrony środowiska. Inną równie istotną działalnością Stowarzyszenia jest prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów
sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych. Prężna działalność Stowarzyszenia powoduje ciągły wzrost liczby
gospodarstw agroturystycznych na terenie
Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Stowarzyszenie, dzięki licznym sponsorom, wydaje informator adresowy zrzeszonych gospodarstw agroturystycznych. Powstał również plakat agroturystyczny oraz strona internetowa (www.bieszczady.podkarpackie.pl), na której prezentowane są oferty
wszystkich gospodarstw. Takie oferty prezentowane były na wielu targach turystycznych, m.in. w Berlinie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Krakowie. Rozsyłane są także do wojewódzkich
Ośrodków Informacji Turystycznej i agencji turystycznych.

Poznawanie
walorów
Bieszczad

Rozwój agroturystyki
w Bieszczadach na przykładzie
GGG – „Bieszczady”
Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – „Bieszczady” w Lesku jest organizacją działającą

Tereny Podkarpacia są atrakcyjne turystycznie, posiadają walory przyrodnicze i kulturowe. Turyści mieszkając wraz z rodziną
wiejską mogą poznać jej zwyczaje i codzienne
zajęcia – pieczenie chleba, robienie masła, wędzenie mięsa, mogą poznać zwierzęta gospodarskie i nauczyć się ich obrządku. Wszystko to sprawia, że agroturystyka ma szanse rozwoju w regionie Podkarpacia, a Stowarzyszenie „GGG – Bieszczady” jest jednostką,
której działalność ma duży wpływ na rozwój
usług turystycznych w południowej części
Polski.
Ekomuzeum „Hołe“
w Dźwiniaczu Dolnym
Ekomuzea to sieć rozproszonych w terenie obiektów obrazujących wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek
jego mieszkańców tworzących tzw. „żywą kolekcję”. W oparciu o te zasady w 2006 roku
powstało Ekomuzeum „Hołe”, będące 28-kilkometrowym szlakiem biegnący przez 6
miejscowości: Dźwiniacz Dolny, Łodyna,
Leszczowate, Brelików, Wańkowa i Serednica oraz 2 wsie: Romanowa Wola i Maćkowa Wola, które jak wiele innych w Bieszczadach przestały istnieć w wyniku przesiedleń w ramach Akcji „Wisła” po II Wojnie Światowej. Celem ekomuzeum jest zachowanie i eksponowanie lokalnych tradycji i form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła czy sposobu życia poprzez prezentacje, warsztaty, czy pokazy dla
turystów, organizowane przez mieszkańców regionu. Nazwa muzeum pochodzi od
słowa Hołe – gołe; to stara nazwa lokalna
miejsca, gdzie rozpoczyna się szlak. Najciekawsze miejsca na trasie to: rezerwat cisów ,,Cisy w Serednicy” – Dźwiniacz Dolny, ścieżka edukacyjno przyrodnicza – Dźwiniacz Dolny, pomnik przyrody 200 letnia lipa
– Dźwiniacz Dolny, festyn „Święto chleba”
– Dźwiniacz Dolny, cerkwisko i cmentarz
greckokatolicki – Dźwiniacz Dolny, fortyfikacje ziemne z XVII wieku – Dźwiniacz Dolny, pamiątkowe słupy graniczne – PRL i
ZSRR Dźwiniacz Dolny, kapliczka przydrożna z początku XX wieku Łodyna, cerkiew obecnie kościół rzymsko katolicki z
1862 r. – Łodyna, chyża bojkowska – Łodyna,
kopalnia ropy naftowej – Łodyna, cerkiew
(obecnie kościół rzymskokatolicki) z 1922 r.
– Leszczowate.
Gospodarstwa agroturystyczne przy szlaku Ekomuzeum „Hołe”, zwłaszcza w Dźwiniaczu Dolnym, prezentują oraz prowadzą
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warsztaty zanikających zawodów jak: wikliniarstwo, garncarstwo, bibułkarstwo, wyrób papieru czerpanego, czy tradycyjnego wypieku chleba. To ostatnie prócz warsztatów
corocznie organizuje festyn „Święto chleba
– od ziarenka do bochenka”, odtwarzając w
czasie imprezy cały proces technologiczny z
degustacją. Oprawą całego festynu są zespoły
folklorystyczne z Polski, Słowacji i Ukrainy.
Dodatkowo należy tutaj podkreślić, że połowa

szlaku Ekomuzeum „Hołe” znajduje się na
Międzynarodowym Szlaku Rowerowym R61 Greenwey Karpaty Wschodnie.
Święto chleba
w Dźwiniaczu Dolnym
„Od ziarenka do bochenka”
Pomysłodawcą i organizatorem Święta
chleba w Dźwiniaczu Dolnym jest prezes StowarzyszeniaAgroturystycznego Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Lesku, Roman Glapiak, który od 2001 r. zaprasza wszystkich chętnych do dobrej zabawy
na festynie, który organizuje w swoim gospodarstwie agroturystycznym „U Flika”.
Nawiązując do tradycji domowego wypieku chleba, gospodarz organizuje corocznie w sierpniu jedyną taką imprezę w województwie podkarpackim, gdzie w sposób tradycyjny, według dawnej receptury, na liściach
chrzanu i kapusty, piecze się chleb w specjalnie zbudowanym do tego celu piecu
opalanym drewnem. Uczestnicy podczas
festynu częstowani są właśnie takim chlebem,
ze smalcem, masłem, twarogiem, kwaszonym
ogórkiem i maślanką. Całej imprezie towarzyszą występy zespołów folkowych z Polski, Słowacji i Ukrainy. W trakcie imprezy
odbywają się pokazy paralotniarskie, pokazy tańca z ogniem, skorzystać można ze ściany wspinaczkowej, strzelnicy paintballo-

wej, a także można kupić wyroby bieszczadzkich artystów.
„Równać Szanse 2007
– Ogólnopolski Konkurs
Grantowy”
Celem projektu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast do 20 000 mieszkańców.

Dzieci i młodzież w ramach projektu unijnego uczestniczyły w kursach i warsztatach,
m.in: tradycyjnego wypieku chleba, bibułkarskich, papieru czerpanego, garncarskich, wikliniarskich, zielarskich, rzeźbiarskich, krywulek – tworzenia ozdób, biżuterii z kolorowych koralików oraz druciarskich. Młodzież uczestnicząca w kursie dla przewodników uzyskiwała certyfikat przewodnika po ekomuzeach. Dodatkowo dla uczestników programu organizowane były wyjazdy do gospodarstw
agroturystycznych na terenie Bieszczad i
Beskidu Niskiego, podczas których mogli poznać zasady ich prowadzenia oraz metody wykorzystywania produktów regionalnych do przyciągnięcia turystów i rozwoju agroturystyki na Podkarpaciu. W
drodze powrotnej w miłej atmosferze dokonano podsumowania wyjazdów. Kobiety zainspirowane wyjazdem zgłosiły wolę
uczestnictwa w dalszych działaniach zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości
społecznej i powstania różnych form zarobkowania.
By nie ostudzić entuzjazmu pań, Pani prezes Maria Brożek obiecała kontynuację tego
rodzaju działań na rzecz integracji społecznej i wypracowania modelu aktywnych
form promocji produktów lokalnych
Monika Hanek
13
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DNI DOBCZYC 2010

Tak było lip

Tegoroczne, 16. już Dni Dobczyc upłynęły po
znakiem dobrej zabawy, a licznie zgromadzona
publiczność mogła skorzystać z bogatej oferty programowej, przygotowanej przez Izbę Gospodarczą
Dorzecza Raby i Urząd Gminy i Miasta, a realizowanej przez brzeską firmę Biznes i Turystyka. Pogoda dopisała, zwłaszcza w dwa pierwsze dni imprezy, gorzej było natomiast ostatniego dnia, kiedy
z nieba lunęły strugi deszczu .
Imprezę zainaugurowały gry i konkursy dla najmłodszych. W części artystycznej wystąpił m.in. zespół
Fun Fire z Bochni z dwiema interesującymi wokalistkami: Moniką Pilarczyk i Magdą Szumilas.
Uroczystego otwarcia Dni Dobczyc dokonali w so14

botnie popołudnie z-ca burmistrza Paweł Machnicki i
Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Maria Brożek.
Upał nie przeszkodził w pokazie trialu rowerowego w
wykonaniu czołowych w kraju zawodników PKS Dębnicki Kraków.
W sobotnie popołudnie wystąpiła również kapela
Werdebusy Dobczyckie i dziewczęca grupa Intox z Dobczyc, a jako gość specjalny zaprezentowała się grupa
muzyczna No Angel z wokalistą Cameronem Vegas; w
roli gwiazdy wieczoru wystąpił natomiast znany i lubiany gdański zespół Golden Life.
Spragnieni innych atrakcji mieli do dyspozycji wesołe miasteczko Josefa Kamenickiego z Ostrawy. W ramach imprez towarzyszących każdego dnia na bocz-
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cową porą

nym boisku Raby odbywał się festyn sportowo – rekreacyjny z serii Weekend nad Rabą.
W niedzielę wiele emocji wywołały organizowane po
raz pierwszy wybory Miss Powiatu Myślenickiego pod
honorowym patronatem senatora RP Stanisława Bisztygi. Z grona dziesięciu pięknych dziewcząt jury wyłoniło zwyciężczynię: 19 – letnią Magdalenę Druzgałę z
Tenczyna .
W ostatnim dniu pikniku w godzinach wieczornych
spadł deszcz. Ale nie odstraszyło to widzów, żywo reagujących na występy grup artystycznych. Widownia
życzliwie przyjmowała zespoły z Dobczyc: Zespół
Pieśni i Tańca Dobczyce, Big-Band, Mażoretki, Orkiestrę Dętą OSP i laureatkę festiwalu „Talenty Małopolski”

Marysię Niewitałę, zaś gwiazdami wieczoru ostatniego
już dnia pikniku były góralska kapela Turnioki oraz
grupa z Dolnego Śląska RH+.
Podobnie jak przed rokiem odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Stowarzyszenia Bene Fatum z Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas której zebrano na budowę
domu opieki kwotę 870 zł.
Na zakończenie realizatorzy tegorocznych Dni Dobczyc zaprezentowali krótkie widowisko „Światło i
dźwięk”, podczas którego wokalistka zespołu Fun Fire
zaśpiewała piosenkę o Dobczycach , napisaną przez
Waldemara Pączka. Realizator Dni Piotr Skupiewski
zadeklarował chęć dalszej współpracy z organizatorami
Imienin Miasta.
15
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Półmetek projektu
,,Akademia mikro i małych
przedsiębiorstw”

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby wraz z partnerską Izbą Gospodarczą w Sułkowicach niebawem kończy pierwszy etap szkoleń projektu
POKL „Akademia mikro i małych przedsiębiorstw”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Z oferty skorzystało 96 mikro i małych przedsiębiorstw o różnej specjalizacji, w tym 151 pracowników.

Odbyły się szkolenia w zakresie:
– techniczno – prawnym:
 HACCP – szkolenie 2-dniowe, prowadzone przez specjalistkę z Sanepidu.
Osoby przeszkolone otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia. Uczestniczące w nim osoby z firm prowadzących działalność w zakresie gastronomii i handlu artykułami spożywczymi uzyskały wiedzę na temat założenia i prowadzenia ksiąg HACCP-

kontrola punktów krytycznych.
 Prawo Pracy – szkolenie 2-dniowe, prowadzone przez radcę prawnego; uczestniczyły w nim osoby pragnące zapoznać
się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. w szkoleniu wzięli udział właściciele firm oraz pracownicy zajmujący się na co dzień tymi zagadnieniami.
 interpersonalnym – 2-dniowe szkolenia o tematyce bardzo korzystnej dla

mikro i małych przedsiębiorstw w
wielu dziedzinach (skuteczne zarządzanie, zarządzanie personelem sprzedażowym, negocjacje biznesowe, zarządzanie strategiczne, rozmowa handlowa, radzenie sobie ze stresem);
szkolenia te prowadzili wykwalifikowani trenerzy z Domu Szkoleń z
Krakowa.
 komputerowym z zagadnieniami obsługi pakietu Office – 2-dniowe szkolenia, podczas których uczestnicy mogli dokładnie i solidnie poznać świat
komputera; kurs był przeprowadzony
przez wykwalifikowanego informatyka.
 język angielski – szkolenia prowadzone przez lektorów z Shamrock School
of Languages Zielonki; kurs liczy 6 grup
o poziomach: podstawowym, średnio
zaawansowanym i zaawansowanym;
100 godzin dla każdej grupy. Miejsca
spotkań to: Dobczyce (2 grupy), Myślenice (2 grupy), Sułkowice (1 grupa),
Raciechowice (1 grupa). Lektorzy prowadzący zajęcia, wykorzystują różne
techniki uczenia, zachęcając do akW sprawie naboru prosimy
o kontakt:
Biuro Projektu LIDER:
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
32-410 Dobczyce, ul. Podgórska 1
Tel. 12 271 17 31,
Tel. kom. 609 58 08 66
e-mail: igdr@interia.pl,
Biuro Projektu PARTNER:
Izba Gospodarcza w Sułkowicach
32-440 Sułkowice, Rynek 6
Tel. 12 274 22 75
e-mail: sig@sulkowice.pl
Koordynator projektu:
Joanna Bobowska
e-mail: bojoanna@interia.pl
Tel. 601 52 78 20

tywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecnie kończymy pierwszą edycję
szkoleń w 2010 r.
Zapraszamy do rekrutacji do przyszłorocznej edycji projektu wszystkie
mikro i małe przedsiębiorstwa. Rekrutacja
jest jawna i otwarta, skierowana do
wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria formalne. Szczegółowych informacji udzielają osobiście, telefonicznie i droga elektroniczną pracownicy biura IGDR.
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Grupowe ubezpiecznie zdrowotne
opieka medyczna dla członków
Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
KORZYŚCI Z ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA
– opieka medyczna najwyższej jakości
– profesjonalna kadra medyczna
– gwarancja realizacji wizyty u specjalisty w ciągu 5 dni
roboczych
– oszczędność czasu i możliwość dostosowania terminów
wizyt do indywidualnych potrzeb
– opieka medyczna świadczona w najnowocześniejszych placówkach
– ochrona ubezpieczeniowa przez całą dobę
– dodatkowa pomoc finansowa w razie wypadku
– telefoniczna rejestracja terminów wizyt
– konsultacje specjalistów wielu dziedzin
– wizyty domowe
– miła i profesjonalna obsługa
– infolinia czynna 24 godziny na dobę
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO UMOWY
UBEZPIECZENIA
Grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym OPIEKA

MEDYCZNA mogą być objęte osoby do 64. roku życia.

TARYFIKACJA
OFEROWANEGO ZAKRESU UBEZPIECZENIA
Wysokość składki za grupowe ubezpieczenie zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA zależy od wybranego zakresu świadczeń zdrowotnych.

Składka miesięczna za danego ubezpieczonego w zależności od wybranego planu ubezpieczenia wynosi:
1. OM STANDARD 22,50 PLN
2. OM STANDARD PLUS 43,90 PLN
3. OM KOMFORT 33,30 PLN
4. OM KOMFORT PLUS 48,70 PLN
5. OM PREMIUM PLUS 80,90 PLN
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualną kartę
ubezpieczenia, która uprawnia go do korzystania ze świadczeń zdrowotnych u świadczeniodawcy w zależności od
wybranego zakresu świadczeń.

Nawet, gdy nie ma sygnałów o chorobie
konieczne są badania okresowe
Rozmowa z dr. n. med. RAFAŁEM STOBIECKIM

– Jak obecnie kształtuje się u kobiet
zachorowalność na raka piersi i szyjki
macicy?
– Wzrost zachorowalności na raka
szyjki macicy obserwuje się u kobiet, począwszy od 25. roku życia, a największa
liczba zachorowań według niektórych danych przypada w grupie wiekowej 49-54
lata. Po 60. roku życia częstość zachorowań zmniejsza się. Zwraca uwagę fakt, że
w Polsce rośnie umieralność młodych kobiet z powodu tego właśnie nowotworu.
Jedną z głównych przyczyn zachorowalności jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego, którego obecność stwierdza się w 99,7 proc. przypadków raka szyjki macicy. Zakażenie tym wirusem HPV
należy do częstych infekcji przenoszonych
drogą płciową i ma charakter przemijający.
Warto oprócz badania cytologicznego i
kolposkopowego wykonać test na obecność DNA wirusa HPV. Istotne jest również szczepienie dziewcząt przed rozpo-

częciem życia płciowego. Zwrócić należy także uwagę na inne czynniki ryzyka
rozwoju raka szyjki macicy, do których należą m.in. wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego, liczne porody, palenie papierosów czy nawracające stany zapalne
pochwy.
– Rośnie przekonanie o konieczności okresowych badań. Nawet, gdy nie
ma sygnałów o chorobie.
– W ciągu ostatnich lat w Polsce obserwuje się wzrost zachorowań na raka
piersi. Corocznie stwierdza się ponad 10
tys. nowych przypadków raka sutka, z tego
powodu umiera ok. 5 tys. kobiet. Dotyczy on przede wszystkim kobiet po menopauzie. Ważna jest znajomość czynników ryzyka występowania tej postaci choroby nowotworowej, m. in. należą do nich:
wczesna pierwsza miesiączka w życiu
(przed 13. rokiem), bezdzietność, późna
pierwsza ciąża (powyżej 30. roku), krótka laktacja, późna menopauza (powyżej

52. roku), otyłość, cukrzyca, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, przewlekłe stosowanie niektórych leków hormonalnych, mała aktywność fizyczna. Badania ultrasonograficzne oraz mammografia są badaniami komplementarnymi,
bardzo przydatnymi.
– Co Pan zaleca kobietom?
– Na terenie działania moich poradni, z roku na rok, wzrasta zainteresowanie wymienionymi badaniami profilaktycznymi. Warto, aby pacjentki pamiętały o kobiecej fizjologii, której zakłócanie
może niekorzystnie rzutować na ich stan
zdrowia. Ważne jest, by kobiety nie stroniły od badań profilaktycznych, tych nie
refundowanych. Wypada też wspomnieć, iż największym zagrożeniem zdrowotnym dla kobiet dojrzałych są obecnie
choroby układu sercowo– naczyniowego.
Dr n. med. Rafał Stobiecki
jest ginekologiem, leczącym
pacjentki w Dobczycach i Wiśniowej.
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To już nie Twój problem

Dostęp do kapitału jest kluczowym elementem determinującym możliwości bieżącej działalności i rozwoju podmiotów
gospodarczych. Z problemem pozyskania źródeł finansowania
borykają się przedsiębiorstwa niemal na każdym etapie – od
fazy rozwoju do późnej dojrzałości, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Niedobór kapitału trapi zarówno właścicieli niewielkich jednoosobowych podmiotów gospodarczych, jak i udziałowców dużych i silnych firm.
Na szczęście na rynku finansowym nie brakuje in- od 2002 r doradza przedsiębiorcom w zakresie pozystrumentów pozwalających na zasilenie przedsiębior- skiwania źródeł finansowania ich działalności. Swą
ców w kapitał, dzięki któremu mogą rozwijać swą do- wiedzą i doświadczeniem chce służyć również wszysttychczasową działalność czy też inwestować w nowe kim członkom IGDR.
Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek potrzeby
przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji
kredyty, linie kredytowe, produkty leasingowe, fakto- związane z finansowaniem czy to bieżącej działalności
ring, mogą wesprzeć się dotacjami. Jednak rzeczywis- Waszych przedsiębiorstw, czy też z inwestycji rozwijatość pokazuje, że korzystanie z tych produktów nie jących je, doradca finansowy z KREDMAR kredyt brokształtuje się do końca tak, jak wszyscy by tego sobie ker dobierze optymalne formy i źródła ich zaspokojenia.
Dzięki ścisłej współpracy brokera z łącznie ponad
życzyli.
30 bankami i pozabankowymi instytucjami
Przyczyn jest wiele, ale najważniejsze z
finansowymi (jak firmy leasingowe, faknich leżą w obszarze komunikacji potoringowe) macie Państwo możliwość
między całym systemem bankowym a
uzyskania naprawdę najtańszej i
przedsiębiorcami. Często bieżąca
najbardziej dopasowanej do swodziałalność firm absorbuje na tyle
ich potrzeb formy pozyskania
ich właścicieli, że najzwyczajniej
środków finansowych.
nie mają oni czasu na śledzenie i
Na koniec, by w szczególny
analizowanie palety produktów
sposób zachęcić Państwa do
finansowych przeznaczonych
kontaktu z przedstawicielem
dla sektora małych i średnich
firmy KREDMAR kredyt broprzedsiębiorstw. A w przypadku
ker krótka charakterystyka jedtych produktów, wiedza na tenego z najpopularniejszych promat, kto co i za ile oferuje jest
duktów kredytowych w sektorze
nieoceniona. To właśnie oferta dla
małych i średnich przedsiębiorstw:
tego sektora jest najbardziej zróżni„PROSTA HIPOTEKA” – kredyt
cowana – zarówno od strony produkna oświadczenie
towej, jak i cenowej. Poza tym po załamaksymalna wysokość kredytu 1.000.000
maniu finansowym, które nastąpiło w 2008 r.
PLN
banki znacznie ograniczyły kredytowanie przedsięmaksymalny okres kredytowania 15 lat
biorstw. Obecnie powoli się sytuacja zmienia, banki
dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
coraz chętniej otwierają się na współpracę z przedsiębiorcami, jednak nie wszystkie w równym zakresie. gospodarczą
zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości
Dlatego też, jeśli dana potrzeba nie jest możliwa do sfikredyt dostępny dla osób fizycznych prowadzących
nansowania w banku od lat obsługującym przedsiębiorcę lub bankach, do których trafił przez przypadek, działalność gospodarczą, przedstawicieli wolnych zanie znaczy to, że nie jest możliwa do sfinansowania w wodów, spółek osobowych, spółek partnerskich, spółek
ogóle. Najczęściej znajdzie się bank lub inny podmiot, z o.o.
który udzieli finansowania.
Receptą na ominięcie wyżej opisanych trudności KREDMAR kredyt broker
jest podjęcie współpracy z wyspecjalizowanymi do- 30-045 Kraków, ul. Królewska 7
radcami. Firmy świadczące usługi consultingowe dys- www.kredmar.pl
ponują narzędziami i wiedzą pozwalającą na bieżący e-mail: biuro@kredmar.pl
monitoring rynku usług finansowych. Z Izbą Gospo- tel: 12 634 30 42
darczą Dorzecza Raby współpracę nawiązała jedna z
nich. KREDMAR kredyt broker firma consultingowa
Marcin Kowalczyk
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Tak

w skrócie można podsumować tegoroczne występy juniorów Raby Dobczyce w rozgrywkach
Małopolskiej Ligi Juniorów. Zespół prowadzony przez dobrze znającego swój trenerski fach Zbigniewa Bojkę uplasował się
na czternastym miejscu w tabeli, gromadząc na swoim koncie 19 punktów.
Dobczycki beniaminek sezon rozpoczął
od skromnej porażki 0-1 z tarnowską Unią.
Porażka na starcie nie należy do przyjemnych, ale w przypadku Raby było to po
prostu przysłowiowe frycowe, które musieli zapłacić młodzi dobczycanie, bowiem
w meczu z „Jaskółkami” na pewno nie zasłużyli na porażkę. Szybko udowodnili, że
nie zamierzają być tylko statystami i chłopcami do bicia i już w swoim trzecim występie zgarnęli pierwsze 3 pkt., pokonując
zabierzowskiego Kmitę 2-1.Po tym spotkaniu nastąpiła jednakże seria meczów przegranych, która zatrzymała się na liczbie 5.
Niemoc tę „przełamał” dopiero Górnik Wieliczka, który uległ na własnym boisku 0 – 1.
Parę dni po tej wygranej doszło bodajże do
bodaj największej sensacji tej jesieni w rozgrywkach MLJ. Faworyzowany SMS Kraków przegrał bowiem w Dobczycach 1 – 2,
co wywołało spore zaskoczenie wśród
wszystkich kibiców.
W końcówce sezonu było niemal identycznie jak w ciągu całego jego trwania.
Zwycięstwa przeplatały się z porażkami,
które mogły być na pewno mniejsze, gdyby
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Juniorzy Raby Dobczyce

Zaskakujące wygrane
i wysokie porażki

Drużyna juniorów Raby Dobczyce. Fot. Archiwum klubowe.

nie braki kadrowe zespołu w końcówce sezonu. Rezygnacja z gry, kontuzje czy też
walka w seniorach – wszystko to doprowadziło do sytuacji, w której to etatowy bramkarz Błażej Mazurkiewicz musiał wspomagać swoich kolegów w polu, a jego miejsce
miedzy słupkami zająłWojciech Orlicki. Pojawiły się porażki w wysokich rozmiarach,
żeby tylko wspomnieć nokautujące 1-8 z
Sandecją Nowy Sącz na własnym boisku. Na
wiosnę przyszłego roku kilku czołowych juniorów występować będzie w zespole seniorów, grającej w lidze okręgowej.
Najlepszym strzelcem zespołu jest Dariusz Nowak, który grając najwięcej spotkań
z wszystkich zawodników ustrzelił w run-

Warszawa – nie tylko
zabytkowy pojazd

Jak można pogodzić pasję, wiedzę,
edukację, zamiłowanie, sposób na życie w jednej osobie? Okazuje się, że
jest to możliwe. Przykładem tego jest
pan Franciszek Wołek z Myślenic. Zawód, który uprawiam od wielu,
wielu lat, staram się wykonywać jak
20

najsolidniej. To jest dewizą mojego
warsztatu. Warszawa 223-sedan rocznik modelowy 1969 - z wpisem do ewidencji pojazdów zabytkowych - to
właśnie jej poświęciłem trochę wolnego czasu. Przecież to naszej kawał
historii. To auto nie bez podstaw

dzie jesiennej 7 bramek. Tuż za nim uplasował się Tomasz Suder, który zaliczył 6 trafień. Następnie na listę strzelców wpisywali się: Konrad Kabaja (5 goli), Rafał
Zborowski (3 ), Marek Flak (2) Michał Michalec (1).
Jesienią w juniorach Raby wystąpowali:
Błażej Mazurkiewicz, Wojciech Orlicki –
Sławomir Szlósarczyk, Tomasz Głąb, Jakub
Lęckoś, Michał Mistarz, Bartłomiej Czarnota, Michał Gabryś –Adam Widła, Łukasz
Pudlik, Mateusz Baran, Konrad Kabaja, Rafał Zborowski, Szczepan Hyży, Paweł Białoń, Dariusz Nowak – Michał Michalec,
Marek Flak, Tomasz Suder.
Bartek Polończyk

zwane kiedyś osobowym czołgiem,
śmigało po europejskich drogach. Aby
mogło uzyskać taki atest, trzeba było
uzupełnić w niej oryginale fragmenty
i wyposażyć ten egzemplarz we wszystkie brakujące części – co nie było łatwym zadaniem. Nie ma polskiej automobilowej historii bez warszawy. To
ona również jest bohaterką wielu żartów i dowcipów! Jedna ze stacji telewizyjnych, przygotowując realizację
filmu fabularnego, zainteresowała się
tym eksponatem i wyraziła chęć wykorzystania go na wiosnę. Zaś jedna ze
Szkół Mechanicznych chce dokonać
prezentacji tego modelu na lekcjach
nauczania historii motoryzacji i budowy samochodów. Nie mówiąc już o
tym, że niejedna młoda para pragnie
dojechać do ołtarza tak oryginalnym powozem!
Magda Sokołowska – Gawrońska
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Alosza Awdiejew w Dobczycach

Niezawodny artysta

Władysław Brożek
ze statuetką, zaprojektowaną
przez Zbigniewa Beca.

Władysław
Brożek
uhonorowany

PPodczas Święta Niepodległości wiceprezes ds. zamku
Oddziału PTTK w Dobczycach,
zarazem kasztelan zamku Władysław Brożek otrzymał wraz z
Markiem Sową, obecnym marszałkiem województwa małopolskiego, a wówczas członkiem zarządu województwa, zaszczytne wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” w
postaci statuetki kozy, zaprojektowanej przez Zbigniewa
Beca. – Fascynuje mnie zamek
i jego muzealne skarby i piękno,
tu bowiem historia i teraźniejszość wyznaczają nam społecznikom cele działania. Chciałbym doczekać się pełnej rekonstrukcji zamku – opowiada z
uśmiechem współwłaściciel piekarni Złoty Kłos – i zobaczyć go
w pełnej krasie. Musimy przecież po sobie zostawić trwałe ślady! Warto życie przeżyć aktywnie. Dodać należy – mając u
boku piękną dobczycankę Marię,
wspierającą jego społecznikowskie działania, kierującą pracami Izby Gospodarczej Dorzecza
Raby.

Latem br. artysta obiecał występ w
Dobczycach i jak przystało na na prawdziwego dżentelmena Alosza Awdiejew
słowa dotrzymał i spotkał się on z młodzieżą w Zespole Szkół im. Witolda Wyspiańskiego, na które to spotkanie przybyło ponadto sporo mieszkańców
zwabionych informacją o występie popularnego krakowskiego artysty. Przyjechał
sam bez muzyków z zespołu: kontrabasisty Kazimierza Adamczyka i gitarzysty
Marka Piątka. Publiczność tłumnie wypełniająca szkolną aulę była nad wyraz
usatysfakcjonowana – artysta od 1992 r.
posiadający również polskie obywatelstwo, zarazem znany profesor UJ i który
po 11 – letniej przerwie powrócił do Piwnicy pod Baranami, z humorem odpowiadał na pytania przygotowane przez młodzież, jak również w półrecitalu
zaprezentował pieśni cygańskie, żydowskie (nostalgiczne „Miasteczko Homel”),
romanse oraz pieśni Włodzimierza Wysockiego i nieśmiertelną piosenkę Bułata
Okudżawy „Dopóki ziemia kręci się”, wykonaną po rosyjsku, przyjętą owacyjnie. –
Słuchając Okudżawę po rosyjsku człowiek czuł wędrujące po plecach dreszcze
– dzielił się wrażeniami po występie Awdiejew Zbigniew Zaręba – młodość wróciła natychmiast, dobrze, że taki artysta za-

prezentował swoje wielkie artystyczne
umiejętności uczniom. Awdiejew jest
wspaniałym showmenem. Prowadząca
spotkanie krakowska aktorka Magda Sokołowska – Gawrońska przygotowała dla
artysty niespodziankę – rymowany i po rosyjsku wiersz o Aloszy, napisany przez
innego znanego artystę rysownika Henryka Sawkę. Artysta bisował dwukrotnie i
Alosza Awdiejew podczas występu
w dobczyckim Zespole Szkół.

opuszczał Dobczyce, gdzie jeszcze 5 lat
temu mieszkał w pobliskiej Brzezowej, w
pełni usatysfakcjonowany, taszcząc wiązanki kwiatów i skrzynkę dorodnych pomidorów: – Raz na kilka lat warto spotkać
się z młodzieżą szkolną, bo to jest wrażliwa i bardzo wymagająca publiczność!
Niebawem u „Wyspiańskiego” gościć
będą kolejni znani artyści – popularni satyrycy Marcin Daniec i Krzysztof Piasecki.

W Dobczycach

„Nie bądź obojętny – podziel się życiem!”

Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach oraz Fundacja
DKMS serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Dawcy, który odbędzie
się 17 stycznia 2011 r. (godz. 10 – 16) w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 20a. Akcja odbędzie się pod hasłem „Nie bądź obojętny – podziel się
życiem” i będzie dedykowana jednemu z uczniów Zespołu Szkół, który
zmaga się z białaczką. Do akcji tej przyłączyła się również Izba Gospodarcza Dorzecza Raby, podczas jej trwania osoby chętne, by zostać dawcami szpiku kostnego będą mogły zarejestrować się i oddać krew do
badań. W dniu tym odbędą się także prelekcje, mające na celu przekazanie
rzetelnej wiedzy na temat dawstwa komórek, tkanek i narządów. Dawcą
może zostać każda zdrowa osoba między 18. a 55. rokiem życia. Aby
dokonać rejestracji należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości z numerem PESEL. Rejestracja trwa krótko i jest bezbolesna,
a może uratować czyjeś życie!
W czasie trwania akcji wolontariusze będą również kwestować na
cele fundacji, gdyż koszty przebadania i rejestracji jednego dawcy są
bardzo wysokie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w naszej akcji oraz wsparcia jej w jakiejkolwiek formie.
PRZYJDŹ – POSŁUCHAJ – ZOSTAŃ DAWCĄ!
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Robiłam to, co chciałam!

Były to najczęściej pola uprawne, które często zamieniałam w swoje nowe koryto lub tzw. „kamieńce“. Podmywane brzegi i zakola umacniano opaskami z kamieni i faszyn. Z nimi też bez większych
trudności dawałam sobie radę.
W Wolnym Królewskim Mieście Dobczyce budowano
więc ziemne wały ochronne (zachowane fragmenty
wzdłuż ul. Podgórskiej i Placu Zgody). Próbowano też
mnie ujarzmić zalesiając moją zlewnię lasami mieszanymi oraz obsadzając brzegi mojego koryta wikliną (ispiną). I na co im się to zdało? Przecież niemal co roku
robiłam to, co chciałam.
Co jakiś czas kurtuazyjnie odwiedzałam dobczycki
Rynek. Odstraszano mnie również wzmacniając istniejące już wały workami z piaskiem.
Z nowo zdrenowanym i odnowionym boiskiem sportowym (o kpino– o nazwie Raba) też sobie dałam radę,
pokazawszy, kto tu jest silniejszy... Już wcześniejsze projekty połączenia w jedną całość trzech klubów sportowych, tj. Raby, Dobczycanki i Arii, zniszczyłam, zmiatając z mojej drogi pierwsze boisko sportowe na tzw.
„Zawroniu” (obecnie rejon ul. Rzeźniczej). Nawet figurki św. Jana Nepomucena, chroniące od „złej wody“,
ustawione przy moście oraz obok
Malkontenci twierdzili cały czas, że byłam niesforna
i zuchwała... Wszyscy jednak zapomnieli, że przez wiele
pokoleń harowałam jak przysłowiowy wół, napędzając
młyny, folusze, tartaki (jeden stał przy nieistniejącym już
odcinku ul. Podgórskie), a później – elektrownię (obecnie budynek TKKF), czy też młyn, czynny do lat 50. minionego wieku (Rynek).
Już znacznie wcześniej podejmowano pierwsze próby
założenia mi częściowego jarzma. Wtedy też powstała
moja odnoga, zwana popularnie Przykopą (od słowa
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„przekopać“) lub– jak kto wol Młynówką, od młynów
stojących wzdłuż brzegu.
Symboliczna kolorowa kostka w miejscu, gdzie
kiedyś płynęła „młynówka” i istniał mostek.
Nie wspomnę też o prowizorycznych jazach (zastawach), które miały za zadanie przyhamować mój wartki
nurt. Skąd więc pretensje do mnie, oskarżenia o nadmierne harce i niecne zamiary? Przecież robiłam dobrze,
nanosząc tony materiałów budowlanych w postaci żwiru
i piasku, drewna na opał i zapewniając miejsca pracy
przy regulacji mych brzegów czy w licznych żwirowniach. W pozostałościach moich dawnych koryt (zwanych
stawami), swoje siedliska miały duże ilości ryb różnych
gatunków. Były one swoistymi „supermarketami” dla
wielu okolicznych mieszkańców. W przydomowych stud-
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niach też dzięki mnie nie brakowało nigdy wody. A gdzie
się kąpano, pojono bydło i prano? Wszystko to robiono
oczywiście na mój koszt. Mało tego, w dawnych czasach,
kiedy chroniona byłam przez grube warstwy lodu, wycinano jego całe połacie, wykorzystując go do produkcji lodów i konserwacji żywności.
Pomimo tylu argumentów za mną przemawiających
zarzucano mi nadal zbyt wojownicze usposobienie i
niszczycielskie zapędy. Na początku lat 60-tych stało się
jasne, że w grodzie smoka wawelskiego, Krakowie, w
niedługim czasie zabraknie życiodajnej wody, gdyż jej
dotychczasowe źródła groziły wyczerpaniem. Zwrócono
więc oczy na mnie – na RABĘ! W tym też miejscu zamilkłam, przysłuchując się debatom na temat moich
dalszych losów.
A było czego słuchać! Przez kilka dobrych lat deliberowano nad koncepcjami mojego ujarzmienia. Ich
rozmaitość najlepiej przedstawiają mapki sytuujące
przyszłą zaporę w różnych miejscach. Ba! Na jednej z
nich rozważano nawet wariant zasilania MOJEGO
nurtu wodami Dunajca!

Wszystkie jednak zgodnie wskazywały na Wolne Królewskie Miasto – Dobczyce jako na miejsce lokalizacji
zapory. Głównym atutem tego rozwiązania była duża
wartość przepływu wody w tym miejscu, gwarantująca
zaopatrzenie spragnionych w dostateczną ilość H2O
Odrębnym problemem był fakt dużej zmienności przepływu, wahający się od 1m3/s do kilkuset m3’/s. Składano
to na karb mojego chimerycznego, kapryśnego usposobienia. Przecież mogę się w końcu – jako Rabazachowywać się jak kobieta. Dobczyce zwyciężyły w rywalizacji z innymi miejscowościami. Ich atutem było to,
że zaopatrzenie w wodę dla Krakowa winno wynosić
4,4m3/s, a w Stróży dostarczałam zaledwie 3,65m3/s.
Inną zaletą tej lokalizacji była również długość rurociągów, która pozwalała na obniżenie kosztów, oraz dogodne warunki geologiczne. Byłam jednak nadal cierpliwa, czekając na ostateczne decyzje dotyczące mojej
przyszłości.
Druga część przygotowywanej do druku
publikacji Leszka Kawalca „Założono mi jarzmo”.
fot. arch. Leszka Kawalca
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rodzona w Gorlicach plastyczka, zodiakalna Ryba, z
domu Przybycień już w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 5 wygrywała różnego rodzaju konkursy
plastyczne, a było to możliwe dzięki
nauczycielce plastyki w tejże szkole
Annie Wachowicz, która ją gorąco
zachęcała do częstego kontaktu ze
sztuką. Teraz, w przytulnym domu
usytuowanym na dobczyckim Marwinie, nieco schowanym od głównej
drogi, ma swoją niewielką pracownię plastyczną. – Dzięki pomocy
męża Darka – wyjaśnia Iwona Płoskonka – od września ub. roku mam
swoje pomieszczenie, gdzie realizuję swoją artystyczną pasję. Prowadzę tu także od czasu do czasu
warsztaty z dziećmi w wieku 10-12
lat; na zajęciach wylepiamy formy
gipsowe, tworzymy rzeźby przestrzenne i płaskorzeźby, robimy kuleczki do wyrobu biżuterii itp. Praca
z dziećmi jest niezwykle twórcza i
inspirująca; to wspaniałe patrzeć jak
młody człowiek otwiera się na
sztukę, wyraża się przez nią i rozwija
wyobraźnię. To nie pierwsze twórcze
kontakty Iwony Płoskonki z najmłodszymi artystami; na inaugurację
tegorocznego sezonu turystycznego
w Dobczycach, mającego miejsce
jak zwykle 3 maja, plastyczka zaprezentowała po raz pierwszy swoją
ceramikę artystyczną na Wzgórzu
Zamkowym. Pierwszy raz, ale nie
ostatni, bowiem zaraz potem przez 3
dni prowadziła na terenie dobczyckiego Skansenu warsztaty ceramiczne dla dzieci, na których pojawiła się dobra setka milusińskich! –
Dzieci były zainteresowane moimi
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Iwona Płoskonka
prowadziła warsztaty na
Wzgórzu Zamkowym.

W pracowni Iwony Płoskonki

Anioły, koty
i warsztaty z dziećmi
warsztatami garncarskimi – opowiada Iwona Płoskonka – nie tylko
podglądały jak się robi w glinie na
przykład anioły i koty, ale i decydowały się na ich zakup, po chwili dodaje: – Prowadzę również w swojej
pracowni warsztaty dla dzieci, zajmujemy się wylepianiem form gipsowych, ostatnio robiliśmy np. kuleczki na biżuterie. Dzieciaki bardzo
lubią tego typu zajęcia. Planuję wystawę w Myślenicach w Domu Greckim.
Iwona Płoskonka rzeźbi w glinie,
najczęściej koty i anioły („miałam
niedawno kota Freda, ale przejechał
go samochód, wkrótce zakupię od
sąsiada 2 koty”), maluje także obrazy olejne oraz akwarele. W malarstwie uwielbia obrazy symbolisty
Austriaka Gustawa Klimta („lubię

w swoich obrazach kolorystykę
pełną złota, brązu, nie waham się
sięgnąć po żółć”). Jak dotychczas
nie miała jeszcze indywidualnej wystawy, aczkolwiek na jej ceramikę
artystyczną natrafić można m. in. w
sklepach „Kwiaty i Upominki” Renaty Poeplau – Piwowarczyk i Komisie Ładnych Rzeczy w Dobczycach, oraz co jest oczywiste w jej
rodzinnych Gorlicach w tamtejszej
Cepelii. Wiele jej prac trafia do osób
prywatnych, zainteresowanych jej
twórczością ceramiczną, jak i malarską. Urodzona w pięknym zabytkowym mieście nad Ropą, tworzy
obecnie w równie pięknym miasteczku nad Rabą. Jak zawsze faworyzując swoje ukochane anioły i
koty.
Małgorzata Domagalska

W Osieczanach
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Pamiętają o Obrońcach Warszawy

W Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach odbyła się podwójna uroczystość: święto patrona
szkoły połączone ze ślubowaniem uczniów I klasy ( 21 uczniów, w tym jeden 6– latek). To już 91. rok
tej placówki szkolnej, noszącej od 1969 r. imię Obrońców Warszawy. Skąd tacy patroni?
W wyniku starań ówczesnego kie- Pierwszoklasiści z Osieczan.
rownika szkoły Adama Kołodziej- fot. Archiwum szkoły.
skiego imię to nadało Prezydium Wojewódzkiej
Rady
Narodowej
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie 29 października1969 r. w 30
rocznicę obrony i kapitulacji Warszawy
i wiąże się ono z osobistymi przeżyciami ppor. Adama Kołodziejskiego.
O pamiętnym wrześniu 1939 r. mówił
on Stanisławowi Gubale, emerytowanemu nauczycielowi WF, pracującemu
wówczas w tej szkole. – Byłem wówczas dowódcą kompani 303 w Warszawie. Ubezpieczaliśmy ujęcie wody
pitnej dla stolicy na wysokości Saskiej
Kępy. Broniliśmy naszych pozycji w
dniach 7 i 8 września. Noszę w sobie łodziejski zmarł 14 października 1986 Cmentarz Wojskowy na Powązkach –
obraz palącej się Warszawy, bohater- r., przeżywszy 75 lat i pochowany zos- leży w Alei Zasłużonych „Kwatery
stwo jej obrońców– żołnierzy i cywil- tał na cmentarzu w Dobczycach. Sta- Żołnierzy Wojska Polskiego z II Wojny
nej ludności. Desperacka była to walka nisław Gubała dodaje jeszcze jedną Światowej 1939-1945– w 625 kwatei jakże bolesna była świadomość prze- anegdotę związaną z kolejnym rze, 4 rząd, 24 grób. O śmierci Jana
granej. 27 września zostałem ranny w „Obrońcą Warszawy”: – Podczas jed- Batko, Adam Kołodziejski poinformonogę. Następnego dnia, już w szpitalu, nej lekcji Adam Kołodziejski zapytał wał rodziców Stanisława i Jana Batprzeżyłem moment kapitulacji War- jedną z uczennic, Stanisławę Batko czy ków. Mieszkańcy Osieczan są sentyszawy. Pocisk, który utkwił mi w no- ma brata Jana. Odpowiedziała, że po- mentalnie związani ze szkołą i jej
dze noszę przy sobie jako talizman. A szedł do wojska i nic o nim nie wiedzą. patronami. – Uroczystości takie odbyKrzyż Walecznych, przyznany mi za Starszy sierżant piechoty Jan Batko wają się w szkole corocznie – dodaje
walkę w obronie stolicy jest moją służył w wojsku we Lwowie we wrześ- kierujący ZPO od 7.lat Bogusław Żyła
dumą. Udało mi się uniknąć innych niu 1939, ranny w czasie obrony War- – biorą w niej udział rodzice uczniów,
nieszczęść, jakie niosła wojna. Po wy- szawy, zmarł w szpitalu Ujazdowskim, emerytowani nauczyciele szkoły, władostaniu się z Warszawy schroniłem gdzie leżał ranny Adam Kołodziejski. dze wsi. Zakład Unitra w Osieczanach
się w rodzinnych stronach – w kielec- Pochowany został na przyszpitalnym ufundował w latach 80. minionego
kiem, potem przebywałem w Bochni, cmentarzu, a po wojnie wraz z innymi wieku tablicę, upamiętniającą patroa następnie w Osieczanach. Adam Ko- z tego cmentarza przeniesiony na nów szkoły.

Mamy nadzieję, że powyższy periodyk
przyczyni się do nawiązania jeszcze lepszej
lokalnej współpracy miedzy firmami.
Czytaj „Na Plus”, a będziesz na plus!
Jesteśmy postrzegani jako prężnie działający
samorząd gospodarczy.
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Fotografie Dobczyc w Myślenicach

Chwile zatrzymane w kadrze
Kurator wystawy pani Bożena Ruta
przypominała o wieloletnich ożywionych kontaktach mieszkańców
obu miast, którzy spotykali się przy
różnych okazjach towarzyskich, rodzinnych i sportowych. W czasie
otwarcia wystawy gościom przygrywała kapela podwórkowa Werdebusy Dobczyckie od blisko czterech
dziesięcioleci towarzysząca wszystkim ważniejszym wydarzeniom w
życiu Dobczyc.
Na wystawie zaprezentowanych
zostało około 150 fotografii mieszkańców Dobczyc od początku ubiegłego stulecia aż po jego lata sześćdziesiąte. Fotografie utrwaliły

chwile uroczyste, obchody patriotyczne, święta kościelne, architekturę, krajobrazy i zamek. Mieszkańców Dobczyc odświętnych i w życiu
codziennym. Zasłużonych obywateli, burmistrzów i radnych, wojskowych przy szabli i dzieci bawiące
się z kozą. W saloniku zrekonstruowano atelier zakładu fotograficznego
Leona Szczygola z okresu międzywojennego.
Chwile zatrzymane w trzasku migawki aparatu fotograficznego ożyły
na nowo dzięki zbiorowemu wysiłkowi mieszkańców Dobczyc skupionych w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ispina.

Twórcy wystawy
Bożena i Adam Rutowie.

W Domu Greckim, będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Myślenicach, otwarta została wystawa
„Dobczyce i mieszkańcy miasta na
dawnej pocztówce i fotografii”. Dyrektor muzeum pani Bożena Kobiałka, otwierając wystawę, mówiła
o wieloletnich związkach, jakie łączyły ze sobą dwa sąsiadujące ze
sobą miasta, o podobieństwach w
ich rozwoju i kulturze, traktach komunikacyjnych i drodze na Węgry.

Wystawa w Myślenicach.

Szachy w Dobczycach

Na inaugurację
Żuławiński

15 zawodników – w tym 2 panie - wzięło udział w I
turnieju klasyfikacyjnym VIII Grand Prix Dobczyc w
szachach o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Witolda
Wyspiańskiego, zorganizowanym przez działaczy miejscowego UKS Elektron. W inauguracyjnych zawodach,
przeprowadzonych system szwajcarskim na dystansie 5
– rundowym, zwycięstwo zanotował 73 – letni Józef Żuławiński (Elektron), który ma już w swoim dorobku
czterokrotny triumf w tych zmaganiach. Kolejność: 1.
Żuławiński – 4, 5 pkt., 2. Rafał Duda (Zespół Szkół im.
Wyspiańskiego) – 4 pkt., 3. Grzegorz Maniecki – 3, 5
pkt., 4. Przemysław Mika, 5. Dorota Kozak, 6. zwy26

cięzca ubiegłorocznego GPD Mateusz Maniecki
(wszyscy Elektron) – 3 pkt. Sędzią głównym zawodów
był Józef Żak. Kolejny turniej z tego cyklu rozegrany zostanie tuż przed Bożym Narodzeniem.

Przy szachownicy Józef Żuławiński.
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