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Projekt ,,Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”

Poprawa aktywności zawodowej

Projekt ten, realizowany przez
Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby w
Dobczycach, począwszy od maja do
końca 2013 roku i współfinansowany

jest ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Jego zaś celem jest, mówiąc w największym skrocie, integracja, podniesienie zdolności do zatrudnienia,
jak również poprawa aktywności zawodowej.
W projekcie przewidziano:
O seminarium początkowe, które
odbyło się 12. lipca br. z udziałem
beneficjentów (osób biorących
udział w projekcie) oraz przedstawicieli gmin, przedsiębiorców,
przedstawicieli lokalnych organizacji. Przestawiona została wówczas informacja o rozpoczynającym się półrocznym projekcie,
O warsztaty, szkolenia (np. wikliniarstwo, zioła, tematy: tradycyjna
wiedza zielarska, najnowsze osiągnięcia z dziedziny ogrodnictwa,
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ziołolecznictwo i naturalne metody
leczenia, zastosowanie aromatycznych ziół i olejków eterycznych w
kosmetyce, ziołowe odświeżacze
powietrza, środki czystości i środki
dla zwierząt– alternatywa dla detergentów, nowoczesne i tradycyjne
sposoby dekorowania wnętrz, zioła
w kuchni – wyśmienite dania z
użyciem świeżych i suszonych
ziół), sztuka dekoracji wnętrz, stołów, podstawy cateringu, pielęgnacja i aranżacja ogrodów, sztuka wizażu i autopromocji, rozwój
osobisty, agroturystyka, szkolenia
komputerowe. Zajęcia – godzinach
popołudniowych po 4 godziny –
trwały od września i ich zakończenie zaplanowane jest do listopada.
Harmonogram wspomnianych
szkoleń z ograniczoną liczbą miejsc
– był i jest tworzony i uzgadniany
z beneficjentami na bieżąco,
O indywidualne doradztwo – dyżury specjalistów: np. w zakresie

rozwoju indywidualnego, marketingu, promocji produktów rękodzielniczych, zasad finansowania,
księgowości (tematy w zależności
od zapotrzebowania beneficjentów
– 10 godzin dla każdego – w październiku i listopadzie,
O wyjazdy studyjne – prezentacja
dokonań firm społecznych lub
spółdzielni socjalnych w kraju,
spotkania w firmach, miejscach atrakcyjnych pod względem rozwoju
turystyki i promocji produktów lokalnych (atrakcje Podlasia, okolice
Nowego Tomyśla) w okresie październik – grudzień.
Uwieńczeniem „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości” będzie konferencja kończąca wspomniany projekt z udziałem beneficjentów (osób
biorących udział w projekcie) oraz
przedstawicieli gmin, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych organizacji, która zostanie zorganizowana
w grudniu br.
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PROGRAM KONFERENCJI
PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
,,ADKADEMIA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI’’
Centrum Szkoleniowe Jałowcowa Góra
w Dobczycach 19 grudnia 2013, godz. 1800

1800 – Przywitanie gości i przedstawienie programu

konferencji – ogólne informacje o bieżących
działaniach IGDR.
15
18 – Prezentacja multimedialna – podsumowanie
projektu ,,Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”.
40
18 – Podsumowanie spotkań i wyjazdów studyjnych.
1900 – Moderowanie dyskusji na temat rezultatów
projektu.
1915 – Rola produktu lokalnego i turystycznego
w tworzeniu marki regionu.
30
19 – Współpraca między różnymi organizacjami,
stowarzyszeniami na rzecz wspólnej promocji.
1945 – Wnioski i wskazanie modelu dalszej współpracy,
wspólnej promocji oraz kalendarza imprez na
dalsze lata.
00
20 – Wolne wnioski.
2015 – Spotkanie opłatkowe, wigilijny poczęstunek.

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 2014 ROKU
Wydawca: Izba Gospodarcza Dorzecza Raby w Dobczycach
Redakcja: Andrzej Domagalski
Teksty: Katarzyna Słowik, Andrzej Domagalski,
Piotr Przęczek, Bartek Polończyk
Fotografie: Fundacja ARTS, Robert Kawecki, Bartek Polończyk, Andrzej
Domagalski, Archiwum IGDR, Archiwum Ewy Majer, Marian Górka.

Szanowni Przedsiębiorcy,
Drodzy Czytelnicy!

Zbliżają się bardzo ważne
i rodzinne Święta Bożego
Narodzenia oraz czas podsumowania bieżącego roku . To
czas składania sobie życzeń,
dzielenia się opłatkiem i refleksji nad tym co się wydarzyło. Dobiega końca kolejny rok w działalności naszej Izby. Rok, w czasie
którego miało miejsce kilka istotnych wydarzeń
m.in. powołaliśmy w kwietniu Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych z siedzibą w
Skawinie. Jest to głos firm działających w Małopolsce. W ramach tego Porozumienia jest możliwe
podejmowanie różnorakich działań, interwencji
dotyczących budownictwa, handlu, sprawozdawczości ( związanej z ochroną środowiska). Obecnie trwają prace komisji szkolnictwa, która kompleksowo próbuje ocenić stan faktyczny, jak
również dobre i złe strony kształcenia.
Ponadto w bieżącym roku zrealizowaliśmy istotne dla naszego środowiska projekty. Jeden w ramach małych projektów dofinansowany z PROW,
dzięki któremu wydaliśmy katalog wyrobów lokalnych, tradycyjnych i turystycznych. Drugi w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, który dziś w atmosferze prawdziwie świątecznej podsumujemy to „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Byliśmy bardzo mile
zaskoczeni ilością zainteresowanych i chętnych do
uczestnictwa w naszych szkoleniach, warsztatach
i wyjazdach studyjnych.
Nasze działania nie ograniczają się tylko do
realizacji różnego rodzaju projektów - co jest bardzo ważne, ale cały czas gromadzimy i przekazujemy naszym przedsiębiorcom informacje gospodarcze. Zapraszamy do czynnego zapoznania się
z naszymi działaniami, odwiedzenia naszej strony
internetowej oraz biura.
Życzę, aby te tak ważne w polskiej tradycji
Święta upłynęły Państwu w rodzinnym gronie, w
atmosferze radości i pozwoliły zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego, żeby nadchodzący Nowy Rok przyniósł nowe nadzieje na
realizację planów i spełnienie marzeń tych prostych i trudnych do spełnienia. Abyśmy mogli jak
najczęściej zasiąść do wspólnego stołu, gdzie królować będą nasze potrawy i produkty lokalne.
Do Siego Roku!
Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
w Dobczycach

Maria Brożek
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„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości” i wyjazdy studyjne

Podlasie: tam, gdzie
krzyżują się wielkie religie

Wyjazdy studyjne adresowane były głównie do mieszkańców obszarów wiejskich, kół gospodyń, osób
zrzeszonych w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

Cele wyjazdów:
zapoznanie uczestników z dokonaniami firm społecznych bądź spółdzielni socjalnych w kraju , spotkania
w firmach , w miejscach atrakcyjnych
pod względem rozwoju turystyki oraz
wykorzystania rękodzieła do tworzenia
produktu lokalnego z branży usług turystycznych, producentów żywności podczas których nastąpi wymiana dobrych praktyk , przedsiębiorcy podzielą
się swoim doświadczeniem z uczestnikami projektu. Będzie to element
poznania praktycznego zagadnienia
przedsiębiorczości społecznej – który
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jak mamy nadzieję przekona wielu z
beneficjentów do podjęcia się takiej
działalności w Małopolsce.
W dniach 9-10.11.2013 r grupa beneficjentów projektu FIO ,, Akademia
Rozwoju Przedsiębiorczości” wzięła
udział w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą
Dorzecza Raby. Celem wyjazdu była
Ziemia Podlaska. Pierwszym punktem
postoju był Białystok, gdzie udaliśmy
się na nocleg. W tym dniu mieliśmy
okazję spotkać się z Paniami ze Spółdzielni Socjalnej Razem. Spółdzielnia
ta świadczy usługi opiekuńcze nad oso-

bami starszymi i niepełnosprawnymi
oraz usługi sprzątania przede wszystkim dla mieszkańców gminy. Spółdzielnia Socjalna „Razem” z Turośni
Kościelnej jest pierwszym tego typu
podmiotem w gminie. Świadczy fachowe i rzetelne usługi porządkowe
oraz opiekuńcze tworzy stabilne i bezpieczne miejsca pracy aktywizując
osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Następnego dnia udaliśmy się do Supraśla, miasteczka malowniczo położonego na skraju
Puszczy Knyszyńskiej, w której żyje
największe w Polsce stado łosi. Na

uwagę zasługuje klasztor o.bazylianów
oraz prześliczna, odrestaurowana cerkiew. Ciągle jeszcze dzika przyroda ,
zadbane miasto oraz piękne lasy , pełne
zwierząt i rzadkich gatunków ptaków
zachęcają do zwiedzania i odpoczynku.
Spacerowaliśmy uliczkami Supraśla
(domy tkaczy, dom Kleina, pałac Bucholtza, kościół NMP, kościół św.
Trójcy) następnie udaliśmy się do Muzeum Ikon, które zachwyca piękna architekturą i wystrojem wnętrza sal. Porozmieszczane są w nich ikony,
których jest ok.1200. wzbogacone są w
oprawę świetlną i muzyczną. Każda z
sal jest w innej stylizacji.
Kolejnym punktem naszej wyprawy było zwiedzanie Monastyru.
Następnie udaliśmy się do Tatarskiej
Jurty w Kruszynianach prowadzonej
przez Dżennetę i Mirosława Bogdanowiczów (w prostej linii potomek Tatarów, którzy walczyli pod Sobieskim).
Chlubą prowadzonego przez nich pensjonatu jest restauracja. Koniecznie
warto przyjechać tutaj będąc bardzo
głodnymi, inaczej można żałować, bo
poza zwiedzaniem meczetów i Tatarskiej Jurty pełnej przedmiotów ciekawych dla dzieci i dorosłych czekają
nas tu przyjemności stołu. Pierekaczewniki, trybuszoki, kibiny, pieremiacze, samsa, jeczpoczmaki, cebulniki, kołduny tatarskie, manty,
czibureki, kartoflaniki, bielusz, kryszonka, pyzy tatarskie, zur belysz, tatarska babka ziemniaczana, jagnięcina
z pilawem, łazanki z serem, czynaki, a
na deser czk-czak lub listkowiec.
Udało nam się zwiedzić najstarszy me-
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czet tatarski (jeden z dwóch istniejących jeszcze na tych terenach). Mieliśmy to szczęście, że trafiliśmy na
miejscowego przewodnika Tatara
(pana Dżemila), który w bardzo interesujący sposób przybliżył nam historię Tatarów, a także życie i obyczaje rodzin
tatarskich
żyjących
w
Kruszynianach. Obecnie żyją we wsi
jeszcze cztery rodziny tatarskie. Dwa
razy do roku - na święta muzułmańskie
- Ramazan Bajram i Kurban Bajram
zjeżdżają tu wierni nie tylko z Polski,
wieś tętni życiem. Kruszyniany, znajdujące się na szlaku tatarskim, to
miejsce szczególne na mapie województwa podlaskiego. Często zwane
są także tyglem kulturowym a to za
sprawą iż krzyżują się tu 3 wielkie religie - Katolicka, Muzułmańska i Prawosławna. Są to najstarsze w Polsce
skupiska wyznawców islamu. Kolej-

nym punktem programu była Sokółka,
która od kilku lat słynie również z cudu
eucharystycznego, miał on miejsce w
kościele św. Antoniego. Hostia, która
upadła na ziemię, zgodnie z procedurą
liturgiczną, została zanurzona w naczyniu liturgicznym z wodą. Po kilku
dniach zabarwiła ją na czerwono. Patomorfolodzy mieli wykazać, że przesłana do badania hostia to kawałek
mięśnia sercowego oraz Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Nazwa Sanktuarium wywodzi się
z cudownego źródełka, które według
historii uzdrowiło niewidomego
szlachcica. Na obszarze Sanktuarium
znajdują się: wzgórze krzyży, a także
cudowne źródełko, kościół, grota i kaplice Dróżek Boleści Maryi. . Zmęczeni, po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do hotelu w Białymstoku na
nocleg.
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„Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości” i wyjazdy studyjne

Białystok – Wersal Północy

Wyjazd studyjny zorganizowany
w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
pt. ,, Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”
w
dniach
1011.11.2013r. był bardzo udany. Celem jego był Białystok. Pogoda nam
sprzyjała. Białostocczyzna, kiedyś
mało znana, teraz staje się coraz bardziej popularna wśród turystów, którzy w ostoi spokoju i ciszy pragną
poznać tą okolicę, kulturę oraz niczym jeszcze nie skażoną przyrodę.
Na trasie wycieczki można zobaczyć
niezwykle interesujące zabytki: kościoły, cerkwie, synagogi, meczety,
cmentarze katolickie, prawosławne i
protestanckie oraz pałace. Po śniadaniu dołączyła do nas Pani Przewodnik Barbara Maliszewska, z
którą wyruszyliśmy zwiedzać Białystok, największe miasto regionu
podlaskiego , miasto muzeów, pięknych kościołów i cerkwi. Jest nazywany Wersalem Północy, z powodu
zabytkowego pałacu Branickich,
który jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w
stylu późnobarokowym. Gdy tylko
zobaczyliśmy ten słynny obiekt nie
mieliśmy wątpliwości, dlaczego nazywany jest Wersalem Północy, czy
6

także Polskim Wersalem. Rezydencja jest naprawdę piękna, ale szczególne wrażenie robią ogrody otaczające tę piękną budowlę. W czasach
świetności pałacu nazywane były
rajskimi. I rzeczywiście takie są. Pałac Branickich zbudowany w stylu
barokowym - dziś siedziba Akademii
Medycznej. W centrum miasta
wznosi się ratusz, będący siedzibą
Muzeum Podlaskiego, które ma też
dwa oddziały w Białymstoku : Muzeum Historyczne i Muzeum Alfonsa Karnego. W mieście znajduje
się też Muzeum Wojska Polskiego
oraz Galeria Ślendzińskich z obrazami i płaskorzeźbami artysty mala-

rza Ludwika Ślendzińskiego. Warte
zwiedzania są też kościoły , m.in.
kościół farny, Sobór św. Mikołaja a
także kościół św. Rocha zbudowany
w latach międzywojennych na pamiątkę odzyskania niepodległości.
Następnie udaliśmy się do spółdzielni socjalnej Universalecology,
organizacji reprezentującej sektor
Ekonomii Społecznej obejmujący
między innymi szeroko pojętą ekologię. Założycielami są młode, w
większości bardzo dobrze wykształcone osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z racji dużego bezrobocia i bardzo ciężkiej sytuacji na
rynku pracy. Postanowiły one zjednoczyć siły jednostek w działanie
grupy pod wspólną marką UniversalEcology. gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z ich pomysłami ekologicznymi . Wyjazd studyjny
zakończyliśmy w Spółdzielni Socjalnej Cafe w Białymstoku, gdzie
mieliśmy okazję się podzielenia się
doświadczeniem. Białostocką „Spółdzielnię” prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Integracja” z Bielska Podlaskiego. Był to element poznania
praktycznego zagadnienia przedsiębiorczości społecznej . Następnie
grupa po posiłku udała się w stronę
autokaru. Te dni szybko minęły, wróciliśmy do domy pełni wrażeń i emocji. Zrealizowaliśmy cały program
wyjazdu. Zachęcamy wszystkich do
odwiedzenia tego pięknego miasta.
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W Krzywaczce

Wyśmienite potrawy,
wspólne biesiadowanie

20 września br. w zabytkowej
Karczmie w Krzywaczce odbyło
się drugie spotkanie integracyjne
pt. „Karczma Piwna", której organizatorem była Izba Gospodarcza w
Sułkowicach. Spotkanie otworzył
prezes tejże Izby pan Stanisław
Biernat, który przywitał zgroma-

dzonych gości. Następnie pan Andrzej Tutajewski – prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej złożył
na ręce prezesa SIG pamiątkowy
kufel z grawerem, symbolizujący
pierwsze spotkanie integracyjne
„Karczmy Piwnej", zorganizowane
w ub. roku właśnie przez Podkra-

kowską Izbę Gospodarczą w Skawinie.
W spotkaniu uczestniczyło ok.
100 osób, m, in. przedstawicieli Izb
Gospodarczych tj. Podkrakowskiej,
Wielickiej i Galicyjskiej, Ziemi Myślenickiej, Dorzecza Raby i Sułkowic. Wśród przybyłych gości znaleźli się również senator Stanisław
Bisztyga oraz państwo Lucyna i Leszek Gowin z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Aby wspólne biesiadowanie zapisało się na długo w pamięci zebranych, organizatorzy wręczali przy
wejściu każdemu z przybyłych gości
pamiątkowy kufel z grawerem.
Głównym celem imprezy było zapewnienie niezapomnianej rozrywki
każdemu z gości, bez względu na
wiek. Po części oficjalnej prezes SIG
zaprosił wszystkich do degustacji wyśmienitych potraw kuchni Karczmy
w Krzywaczce, każdy z gości mógł
się najeść do syta i wypić tyle piwa,
ile dusza zapragnie. Imprezę poprowadziła pani Katarzyna Cygan, a biesiadników zabawiały krakowskie
gwiazdy – Magdalena Sokołowska,
Leszek Mazan, Mieczysław Czuma
oraz Marek Michalak.
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Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wrocław: miasto pełne
niezwykłych zabytków

Dnia 22 listopada br. grupa beneficjentów projektu ,,Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości” udała się z
wizytą studyjną do Wrocławia.
Kiedy przekroczyliśmy granice
Wrocławia, dołączyła do nas pani
Elżbieta Zielińska – renomowany
przewodnik turystyczny. Początkowo grupa nie zadawała żadnych
pytań, jednak po krótkim czasie nawiązała się przyjazna nić porozumienia. Obdarzona niezwykłą charyzmą przewodnik rozbudziła nasze
umysły ciekawymi opowieściami o
mieście. Rozpoczęliśmy zwiedzanie
oraz ,,polowanie” z aparatem fotograficznym na krasnale zamieszkujące wrocławski Rynek. Rynek jest
sercem Wrocławia, tętniącym życiem o każdej porze dnia i nocy, akurat w tym czasie odbywał się tam
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Jarmark Bożonarodzeniowy. Należy
ten Rynek do największych założeń
urbanistycznych tego typu w Europie. W jego centrum znajdują się Sukiennice i gmach ratusza, który jest
zabytkiem architektury gotyckiej i
renesansowej. Na szczycie 66-metrowej wieży znajduje się najstarszy
wizerunek herbu miasta, stworzony
w połowie XVI w. Przed wschodnią
fasadą ratusza stoi pręgierz (kopia
średniowiecznego, zniszczonego w
1945 r.), przed zachodnią - pomnik
Aleksandra Fredry przeniesiony ze
Lwowa w 1956 r. Rynek z czterech
stron otaczają mieszczańskie kamienice, w tym najcenniejsze: Pod Siedmioma Elektorami, Pod Złotym
Słońcem, Jaś i Małgosia.
Potem udaliśmy się na Ostrów
Tumski, najstarszą część Wrocławia.

Otoczony wodami Odry dawny
gród, który dał początek miastu,
mieści wspaniałe zabytki architektoniczne. Najokazalsze z nich to odbudowane po wojennych zniszczeniach gotycka katedra św. Jana
Chrzciciela oraz kościół Świętego
Krzyża. Znajduje się tu również Muzeum Archidiecezjalne, będące najstarszą, zachowującą ciągłość historyczną placówką muzealną we
Wrocławiu – od ponad 100 lat gromadzi ono zabytki sztuki sakralnej,
które, wycofane z użytku kultowego,
posiadają ogromną wartość historyczną i artystyczną. Wśród nich
znaleźć możemy Księgę Henrykowską z XIII – XIV wieku z pierwszym zdaniem zapisanym w języku
polskim. Katedra św. Jana Chrzciciela – zwana matką kościołów ślą-

skich jest najwspanialszym zabytkiem gotyckiej architektury sakralnej. Jej historia zaczyna się od
zjazdu gnieźnieńskiego, kiedy to w
1000 roku utworzono biskupstwo
wrocławskie obok krakowskiego i
kołobrzeskiego. Przez wieki ulegała
wojennym zniszczeniom i pożarom.
Odbudowana już w 1951 roku została konsekrowana przez abp Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski. W centrum Wrocławia znajduje
się Dzielnica Czterech Świątyń, w
bezpośrednim sąsiedztwie Rynku.
Tworzy ją obszar ograniczony ulicami Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Pawła Włodkowica i św. Antoniego. Nie jest to dzielnica w
tradycyjnym, urbanistycznym rozumieniu tego pojęcia, niemniej jednak wyjątkowy charakter miejsca
sprawił, że od 1995 roku obszar jest
nazywany Dzielnicą Czterech Świątyń.
Kolejnym punktem naszej wizyty była Panorama Racławicka,
to żelazny punkt na trasie wycieczki. Obraz przedstawia bitwę
pod Racławicami, w której uczestnicy Insurekcji pod wodzą Tadeusza Kościuszki pokonali Rosjan.
Monumentalne malowidło o dłu-
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gości 114 metrów i wysokości pięciu metrów powstało w setną rocznicę zwycięstwa. Pomysłodawcą
był lwowski malarz Jan Styka,
który zaangażował do prac nad
płótnem m.in. Wojciecha Kossaka,
Tadeusza Popiela, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera.
Prace nad obrazem trwały dziewięć
miesięcy. Wybudowana w Parku
Stryjeńskim Rotunda, w której prezentowano Panoramę Racławicką,
szybko stała jedną z atrakcji

Lwowa. Dopiero po 1980 r. rozpoczęto budowę Rotundy, ponownie
obraz można oglądać od 1985 r.
Wśród odwiedzających byli m.in.
papież Jan Paweł II, królowa Holandii Beatrycze.
Po tak obfitej wrocławskiej
dawce przygód, rozemocjonowani
uczestnicy udali się do Teatru Lalek,
gdzie z przyjemnością gościli w
miejscowej restauracji na obiadokolacji. Następnie grupa udała się do
hotelu na nocleg.

9

Na Plus grudzień 2013

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Oczarowanie niezwykłą

gościnnością

Rankiem 23 listopada br. grupa z Dobczyc i sąsiednich miejscowości wyruszyła na wycieczkę po Nowym
Tomyślu w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
,,Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Wędrówka zajęła nam cały dzień i dostarczyła moc wrażeń.

Pierwszy przystanek był w gospodarstwie agroturystycznym w Cichej
Górze, spokojnej wsi pośród lasów i
łąk. Dochodziła godzina 12.00, a więc
czas na obiad. Gospodarze wraz z Ireneuszem Kozeckim, dyrektorem Biura
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz
Andrzejem Pawlakiem, prezesem Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w Nowym Tomyślu oczekiwali już
na nas i sprawili nie lada ucztę naszym
podniebieniom. Mogliśmy podziwiać
przepiękny wigwam, domek grillowy,
tereny rekreacyjne oraz przytulne pokoje, zapewniające komfortowe noclegi niczym hotel czy pensjonat. Nic
dziwnego zatem, iż nieco rozleniwieni
rozpoczęliśmy zwiedzanie Nowego
Tomyśla.
NOWY TOMYŚL to główny cel
naszego wyjazdu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od jedynego w Polsce Mu10

zeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
Powstało ono w 1985 r. w drewnianym stylizowanym budynku - tzw.
Dworku Myśliwskim. Prezentowane
są tutaj wystawy stałe: „Historia wikliniarstwa i plecionkarstwa w Pol-

sce, ze szczególnym uwzględnieniem
terenu Wielkopolski“ - parter budynku
głównego i „Historia chmielarstwa w
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu nowotomyskiego“. Wielkie ożywienie towarzyszyło wycieczkowiczom w czasie oglądania
zbiorów w zabytkowej stodole olęderskiej. Podziw dla talentu twórców
użytkowych i artystycznych form wiklinowych. Obydwa budynki otacza
teren o powierzchni 1.75 ha, na którym znajdują się ekspozycje botaniczne oraz prezentowane są artystyczne formy przestrzenne z wikliny.
Na wolnym powietrzu znajduje się
ekspozycja botaniczna, którą stanowią: salicarium (plantacja ponad siedemdziesięciu odmian wikliny),
chmielnik (mała plantacja odmian
chmielu) oraz park wierzbowy prezentujący różne formy wikliny. Każdy
z uczestników miał również możliwość wypróbować swoich sił w pleceniu wianków świątecznych. Po
skończonych warsztatach przyjechał
pan burmistrz Nowego Tomyśla Hen-
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ryk Helwing, który osobiście oprowadzał nas po atrakcjach swojego
miasta.
Nowy Tomyśl to niewielkie miasto
o powierzchni 5,02 km kw., liczące
ponad 15 tys. mieszkańców. Położone
jest 60 km na zachód od Poznania i 200
km na wschód od Berlina. W herbie
Nowego Tomyśla widnieje żółta łódź
na czerwonym tle. Założycielem tego
miasta jest Feliks Szołdrski, w którego
rodzinnym herbie była właśnie łódka.
Główną atrakcją na trasie był największy na świecie kosz wiklinowy! Stoi na
rynku miasta (plac Niepodległości) od

2006 r. Ma długość prawie 20 m, wypleciony był w ciągu 3 dni przez 50
plecionkarzy z ok. 12 ton wikliny wpisany został do księgi rekordów
Guinnessa. Uzupełnieniem artystycznego klimatu jest fontanna i studnia
miejska. Obok pomnik Powstańców
Wielkopolskich. Bazą do jego powstania był Kriegerdenkmal z czasów zaboru pruskiego. Deptak łączący rynek
z placem przykościelnym (ul. Mickiewicza), to jedyna w swoim rodzaju galeria wikliniarstwa, bowiem prawie
wszystko, począwszy od klombów, poprzez parasole przy kawiarniach, a

skończywszy na markizach nad
oknami wykonane jest z wikliny. Następnie mieliśmy okazję zwiedzić Nowotomyski Ośrodek Kultury oraz
oglądnąć film o Nowym Tomyślu.
Obok niego znajduje się Wiklinowa
Muszla Koncertowa wypleciona w
2000 r., odbywają się w niej różne uroczystości. Kolejnym punktem wycieczki po centrum miasta był Dom
Dziennego Pobytu, w którym mogliśmy podziwiać piękne prace podopiecznych. O działalności tej placówki opowiedziała nam dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopełnieniem była wizyta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Pobyt
w Nowym Tomyślu zakończył obiad w
hotelu Hi-Fi. Jesteśmy wdzięczni i bardzo wzruszeni zaangażowaniem pana
burmistrza w uatrakcyjnienie naszego
pobytu w Nowym Tomyślu. Wierzymy, że okazana przyjazna dłoń
uszlachetni pasmo kolejnych sukcesów osobistych i zawodowych, a największą radość i zadowolenie przyniosą dowody ludzkiej wdzięczności.
11
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Z udziałem Izby Gospodarczej Dorzecza Raby

Podpisano Porozumienie Współpracy
Małopolskiego Porozumienia
Organizacji Gospodarczych

15 kwietnia 2013 br. w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia
Współpracy Małopolskiego Porozumienia Organizacji
Gospodarczych.
Celem zawarcia Porozumienia jest realizacja wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych z aglomeracji podkrakowskiej, podejmowanie
wspólnych inicjatyw, służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w wyżej wymienionych instytucjach, a także zacieśnianie współpracy w celu tworzenia warunków do zwiększania
potencjału i zasobów ekonomicznych przedsiębiorstw.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dziewięcioma
instytucjami tj.:
Chrzanowska Izba Gospodarcza,
Galicyjska Izba Gospodarcza,
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby,
Jurajska Izba Gospodarcza,
Jurajskie Stowarzyszenie Gospodarcze,
Krakowska Kongregacja Kupiecka,
Podkrakowska Izba Gospodarcza,
Izba Gospodarcza w Sułkowicach,
Wielicka Izba Gospodarcza
Gośćmi uroczystości Podpisania Porozumienia Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych
12

byli: Jarosław Gowin (ówczesny minister sprawiedliwości), Joanna Bobowska (posłanka na Sejm RP), Jacek
Krupa (członek zarządu województwa małopolskiego),
Jacek Juszkiewicz (starosta wielicki), Urszula Stochel
(wicestarosta krakowski), Adam Potocki (starosta chrzanowski), Adam Wójcik (członek zarządu powiatu krakowskiego), Artur Pakuła (pełnomocnik burmistrza
miasta i gminy Wieliczka), Paweł Kolasa (zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina), Marcin Pawlak (burmistrz miasta i gminy Dobczyce), Witold Słomka (burmistrz miasta i gminy Świątniki Górne), Piotr Pułka
(burmistrz gminy Sułkowice), Elżbieta Burtan (wójt
gminy Zabierzów), Marek Gabzdyl (wójt gminy Raciechowice), Piotr Wójcik (członek zarządu Małopolskiego
Związku Pracodawców) oraz Arkadiusz Milka (wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie).
3 września 2013 roku Małopolskie Porozumienie
Organizacji Gospodarczych podpisało kolejne porozumienia z organizacjami lokalnymi. Do porozumienia
przystąpiły „Nowotarska Izba Gospodarcza i “Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które podpisały porozumienie o współpracy i realizacji wspólnych
działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, reprezentowania ich wobec organów administracji samorządowej i rządowej jak i podejmowaniu wspólnych inicjatyw służących promocji i wymianie
doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w MPOG.
Do MPOG, gwoli informacji, przystąpił również 7
maja br. „Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan”.
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Ewa Majer

Najlepsza ultramaratonka
mieszka w Niezdowie

Niepozorna, nierzucająca się w oczy blondynka,
którą niemal codziennie
spotkać można na ulicach
Dobczyc. Bądź na rowerze,
kiedy to odwozi 5 – letniego
synka Leona do przedszkola, bądź też w towarzystwie 9 – letniej córki, próbującej iść w
ślady usportowionej mamy.
Ubiegłoroczne sukcesy ultramaratonki z Niezdowa nie były dziełem przypadku. Ewa Majer swoimi startami w
kończącym się tegorocznym sezonie potwierdziła, iż jest jedną z najlepszych kobiet w Polsce specjalizujących się w biegach super-, i ultramaratonach. W
ubiegłym roku w Biegu Siedmiu Dolin
na dystansie 100 km w Krynicy uplasowała się na 1. miejscu, a w tym roku zaś
zajęła 2. lokatę z czasem 10 godzin i 24

minut, tracąc 22 min do Magdy Łączak
z Mielca. – To mój rekord życiowy – tłumaczy absolwentka Zespołu Szkół w
Dobczycach o profilu gastronomicznym.
Ewa Majer wystartowała w październikowym biegu Beskidy Ultra Trail na
zwariowanym dystansie 220 km, jednym z najtrudniejszych biegów w Europie. Z przewyższeniem +11000 m/11000 m, półmetkiem na Babiej Górze
(1725 m npm) i ze startem i metą w Dębowcu na skraju Bielska – Białej. Jak
awizowali organizatorzy „już sam start
umieszczony na stoku narciarskim da
Wam nieźle popalić, a dalej będzie już
tylko trudniej.” Słowa jak najbardziej
prawdziwe, bowiem ponad 200 – kilo-

metrowa trasa biegu, wiodąca
m. in. przez Klimczok,
wspomnianą Babią Górę, Zawoję, Halę Lipowską, Pilsko,
Korbielów, była morderczym
przedsięwzięciem, na który
mogli zdobyć się wyjątkowej
miary śmiałkowie. Wystartowało wielu biegaczy z Niemiec, Szwecji,
Węgier, Czech, Hiszpanii, Włoch, w sumie 48 śmiałków. W tym 2 kobiety, na linię mety po blisko 40 godzinach lub więcej dotarło 33 ultramaratończyków.
Pasjonatka górskich biegów, która
nigdy nie biegała na lekkoatletycznej tartanowej bieżni i nie należała do żadnego
klubu sportowego, opowiada o tym niezwykłym biegu: – Wyruszyliśmy o 8
rano. Wiedziałam, ze będzie bardzo
ciężko, to jeden z najtrudniejszych w Europie: kamienie wgryzające się w stopy,
strome podbiegi i zbiegi to tylko wisienka
na torcie. A do tego błotniste szlaki,
miejscami noga wpadała w błoto aż po
kostkę. Mnóstwo emocji, błądzenia, bowiem organizator zrobił nam niezłego
psikusa, stworzył bieg ultra na orientacje bez map! Tego jeszcze nie było, nikt
się nie spodziewał, ze oznaczenia tras, a
raczej ich brak zmieni ten bieg w koszmar. Ludzie błądzili nakładając kilometry, mnie z 220 km zrobiło się 250 km.
O ile za dnia można było sobie jakoś poradzić, pytając o drogę turystów, to już w
nocy byliśmy zdani tylko na siebie. Nie
wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie dalej
mamy biec. Koszmar październikowej
nocy, podczas której człowiekowi włos
się jeżył. Mieszkanka Niezdowa przewodziła międzynarodowej stawce śmiałków do – jak podkreślają obserwatorzy
– do 160 km trasy, przeżywając przy
okazji niezwykłe przygody: – Biegnę
sama, ciemnica straszna i nagle słyszę w
krzakach straszne łomotanie. Coś tam
łazi, jakaś zwierzyna, kieruję głowę w
tamtą stronę, rany boskie, widzę dwa
świecące się ślepia na wysokości około 22,5 metra. Cholera, niedźwiedź! wcześniej za dnia widniała tabliczka: uwaga

niedźwiedź, teraz taka sytuacja, ciarki
przeszły mi po plecach. Spokojnie, myślę
sobie, trzeba powolutku oddalić się, może
to tylko wielgachna sarna. Dotąd nie
wiem co to było, ale napędziło mi przeogromnego stracha. Nad ranem zgubiłam szlak i błądziłam przez 1,5 godziny,
sama nie wiedząc gdzie jestem, a zawody
zmieniły się w walkę o przetrwanie. W
pewnym momencie widzę parę domków,
pukam w końcu do jednego domu, wychodzi kobieta, patrzy na mnie jak na
kosmitkę, wiec się szybko tłumaczę co
robię o 5 rano z czołówką czyli latarką na
głowie i z plecakiem z rurką, w cienkiej
odzieży w taki mroźny poranek. Kobieta
wskazuje kierunek, potem nim podążam,
ale szlaku tam tez nie ma...wrrr...nie mam
już siły...zaczyna mi być zimno, biegam
jak pajac tam i z z powrotem, dzwonię do
organizatora, wyłączył telefon. Mimo
tego błądzenia po górach Ewa Majer,
oceniająca, iż nadłożyła prawie 30 km na
skutek niefrasobliwości organizatorów,
zajęła 2. lokatę w klasyfikacji open z
czasem 38. 36, 47 godz., tracąc do zwycięzcy Macieja Wiącka z Krakowa 2. 51,
39 godz. – Najważniejsze, ze się udało,
wróciłam do domu żywa. – podsumowuje, dodając: – Na stukilometrową trasę
biegnącą po górach zabieram ze sobą w
małym plecaku 2 litry wody, a w sumie
muszę w ciągu – w zależności od skali
trudności biegu – 11 – 12 godzin – wypić
14 – 15 litrów wody i izotoników. Każdy
taki wysiłek to utrata na wadze 3-4 kilogramów. Rzeczywiście, trzeba mieć kondycję, aby pokonać górską trasę, wspinającą się w górę lub opadającą
stromizną w dół. Okoliczne głazy i kamienie zapraszają człowieka, aby usiąść
i odpocząć chociaż chwileczkę. A to jest
najgorsze co można zrobić! Nie ma odpoczynku na siedząco!
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Dni Dobczyc 2013
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Jak zawsze lipcową porą...
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Biesiada na zamku dobczyckim

Słoneczna promocja lokalnych wyrobów
rzemieślniczych i tradycyjnych
Ostatnie niedzielne popołudnie
wrześniowe w Dobczycach upłynęło
pod znakiem Biesiady na Zamku,
wielogodzinnej imprezy zorganizowanej przez miejscową Izbę Gospodarczą Dorzecza Raby, będącej
zwieńczeniem projektu „Promocja
wyrobów lokalnych (rzemieślniczych i rękodzielniczych) tradycyjnych i turystycznych poprzez wydanie katalogu oraz sporządzenie mini
gablot”.
Dopisała pogoda, dopisali goście
i dopisali twórcy ludowi oraz Koła
Gospodyń Wiejskich, prezentujący
swoje wyroby, które można było podziwiać, bądź też gustować.

– W pierwszych dniach kwietnia
2012 roku podpisaliśmy umowę z
Urzędem Marszałkowskim w Krakowie – opowiada prezes Izby Maria
Brożek – na realizację wspomnianego projektu. Celem projektu,
współfinansowanego ze środków
PROW na lata 2007 – 2013, było
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wydanie katalogu promującego rzeczone wyroby lokalne. Zakładał on
współpracę międzysektorową: pomiędzy Izbą – organizacją przedsiębiorców, a organizacjami pozarządowymi. W pierwszym etapie zostało
zorganizowane we wrześniu 2012
roku w Kornatce spotkanie w restauracji Stara Kuźnia, dotyczące zapoznania się z producentami, wytwórcami, usługodawcami oraz ich
produktami. Celem było zaciśnienie
współpracy i lepszego poznania potencjału i oferty regionu. Na owe
spotkanie zaproszeni zostali producenci wyrobów regionalnych i lokalnych działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania Turystyczna
Podkowa, twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Spotkanie połączone z prezentacjami miało również na celu zbilansowanie produktu
regionu oraz próbę oceny skuteczności dotychczasowych działań, a
także wypracowanie dalszej strategii

rozwoju oraz zgromadzenie informacji o przedstawianych wyrobach.
W drugim etapie – w roku 2013 –
jak podkreśla prezes Izby zbierano
informacje o wyrobach lokalnych
(rzemieślnicze, kowalstwo, stolarstwo artystyczne, wyrób szczotek,
pędzli, powrozów, piekarnicze, cukiernicze, wędliniarskie, ogrodnicze,
rękodzielnicze), tradycyjnych i turystycznych z regionu Turystycznej
Podkowy (gminy Dobczyce, Pcim,
Raciechowice, Siepraw i Wiśniowa),
które posłużyły następnie do przygotowania oraz wydania katalogu
oraz gablot promujących te wyroby.
Wzmiankowany katalog zaprezentowany został właśnie podczas Biesiady na Zamku w Dobczycach.
– Format katalogu i ilość stron
była z góry narzucona w projekcie,
natomiast sam pomysł tytułu, sposób prezentacji jest wspólnym dziełem grafika Daniela Ślusarza i moim
– opowiada Bożena Ruta, jego autorka – ponieważ przy tym zeszyciko-

rystycznych z obszaru działania
LGD Turystyczna Podkowa. Lista
uczestników: produkt lokalny Tadeusz Różycki – produkcja lin, powrozów, hamaków, piekarnia i cukiernia
Złoty Kłos , Rodzina Kostkowskich
– miód, Spółdzielnia Grodzisko –
jabłka raciechowickie i Małgorzata
Śmigla – koronki; artyści Cepry: Danuta Urbanik – gorsety, Anna Żądło
– kompozycje kwiatowe, Jadwiga
Tokarz – koronka, Jan Szczepanik –
malarstwo, Jerzy Chlipała – kwiaty
z bibuły, Małgorzata Janik – koronka
i Jerzy Ćwierzyk– rzeźbiarstwo, Cecylia Frajtag – malarstwo, Beata Rokosz – grafiki, poezja, Iwona Płoskonka – ceramika artystyczna,
Maria Leńczowska– Walas – ceramika, Ewa Saczka – mozaiki; Stowarzyszenia Ispina, Lokalna Grupa
Działania Turystyczna Podkowa,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Zegartowice, Stowarzyszenie
Gościniec, Gminny Ośrodek Kultury

i Sportu Pcim; Koła Gospodyń
Wiejskich Brzączowice i Wiśniowa;
agroturystyka Zaczarowane Wzgórze.
– Nie wiedziałam nawet – mówi
pani Janina z Krakowa – że taka impreza dzieje się na zamku. Trafiłam
na nią całkiem przypadkowo i wcale
nie żałuję tego. Najadłam się bowiem, nasłuchałam i naoglądałam
się całkiem sporo.
W sprawnie przeprowadzonej
kilkugodzinnej Biesiadzie, którą poprowadziła aktorka krakowska
Magda Sokołowska – Gawrońska,
wzięli udział m. in. poseł Joanna Bobowska, b. senator, obecnie wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Stanisław
Bisztyga, wicestarosta myślenicki
Tomasz Suś, włodarze miejscowości
z obszaru działalności Turystycznej
Podkowy. W części artystycznej wystąpił zespół Country Land z Wieliczki.

fot. Karina fundacja Arts

wym formacie baliśmy się stłoczenia, dlatego zdecydowaliśmy się na
prezentację jednego przedsięwzięcia
na jednej stronie (wyjątek – stowarzyszenie Cepry, gdzie jest ośmiu
twórców, zatem Cepry zajmują 2
strony). Staraliśmy się wyodrębnić
kolorami poszczególne kategorie:
kolor żółty produkt lokalny, kolor
fioletowy artyści, kolor niebieski stowarzyszenia, brązowy gospodynie, a
zielony agroturystyka. Jeżeli chodzi
o artystów, to w pierwszej kolejności
zaproszeni byli artyści współpracujący z organizacjami pozarządowymi, którzy społecznie wspomagają
różne imprezy. Mam nadzieję, że
tego rodzaju wydawnictwa przyczynią się do propagowania lokalnego
bogactwa artystycznego i rękodzielniczego.
W katalogu i na wystawie zaprezentowanych zostało 20 twórców,
artystów, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i gospodarstw agrotu-
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Dobczycki „Tischner”
w kalejdoskopie wydarzeń
Światowy Dzień Pokoju w Zespole Szkół
We wrześniu po raz 3. w ZS obchodzono Światowy
Dzień Pokoju. Uroczystość odbyła się z inicjatywy germanistki Grażyny Trzeciak, z udziałem społeczności
szkolnej oraz zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli
władz miasta, policji, rodziców, przedstawicieli placówek oświatowych i innych instytucji z terenu gminy. Impreza miała miejsce na boisku szkolnym, a poprowadziły
ją Patrycja Pudlik i Karolina Goryczka ( kl. 2 kulturowa
LO). Oprawę muzyczną jak zawsze zapewnili utalentowani uczniowie „Tischnera”.
W 20-minutowym programie, dzieci i młodzież oraz
zaproszeni goście, trzymając się za ręce utworzyli Żywą
Mandalę Pokoju, wyrażając wolę przestrzegania pokoju, którego piękna i znaczenia nie zawsze jesteśmy
świadomi. Uczestnicy wykonali m. in. w języku niemieckim piosenkę Eleni „Troszeczkę ziemi, troszeczkę
słońca”. Przedszkolaki, gimnazjaliści i harcerze zaśpiewali przygotowane specjalnie na tę okazję piosenki, natomiast absolwent naszego Zespołu, Przemysław Stoch
odczytał wiersz „Ziarno pokoju”, nagrodzony w powiatowym konkursie. Na zakończenie dyrektor ZS Beata
Dudek w kilku zdaniach pozytywnie oceniła uroczystość
oraz podziękowała zaproszonym gościom za przybycie.
30. Akcja Honorowego Krwiodawstwa
21,15 l krwi, w sumie blisko 650 litrów
Już po raz 30.sala gimnastyczna w dobczyckim Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera przekształciła się na
kilka godzin w stację oddawania krwi.
Gotowość oddania krwi zgłosiło 65 dawców, z tej
liczby 47 uczniów i nauczycieli oddało w sumie 21, 15
litrów. Po 30. akcjach do banku krwi trafiło już blisko
650 litrów, dokładnie zaś 648, 15 l tego szlachetnego
płynu! Po raz pierwszy w szkolnych murach uczniowie
i nauczyciele krew oddali 26 marca 2003 r. Opiekunami akcji są nauczyciele: Ewa (matematyka) i Jacek
(geografia) Mikołajczykowie.
Uczniowie „Tischnera”
wśród najlepszych w powiecie
Dwoje uczniów naszego Zespołu Szkół – Patrycja
Pudlik (kl.2 kulturowa LO) i Krzysztof Burkat (kl.4Tech.
Informatyczne) zostało nagrodzonych i wyróżnionych
podczas uroczystego spotkania w starostwie Obecni na
sali uczniowie oraz ich rodzice odebrali nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne z rąk starosty Józefa Tomala i wicestarosty Tomasza Susia.
Kazimierz Bursztyn patronem
strzelnicy sportowej
W październiku br. w ZS miało miejsce uroczyste na18

danie imienia strzelnicy sportowej – por. pilota Kazimierza Bursztyna, połączone z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej na obelisku.
Pochodzący z Myślenic porucznik Kazimierz Bursztyn polski pilot, poniósł bohaterską śmierć w maju
1940 r. w wieku 30 lat w obronie zaatakowanej przez
Hitlera Francji na polach Moyennville, miejscowości położonej w pobliżu słynnego Arras. Społeczność szkolna
postanowiła uczcić pamięć o bohaterze m.in. poprzez
ogłoszenie go patronem strzelnicy szkolnej.
Współorganizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe Myślenice (starosta Józef Tomal),
Gmina Myślenice (burmistrz Maciej Ostrowski), Gmina
Dobczyce (burmistrz Marcin Pawlak), natomiast inicjatorem i organizatorem uroczystości w Zespole Szkół w
Dobczycach byli dyrektor Beata Dudek i major Jerzy
Krygier, który odpowiadał za sprawny przebieg imprezy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dowódca Sił Powietrznych, generał broni pilot Lech Majewski.
W uroczystości wzięła udział delegacja z Francji na
czele z merem miasta Moyennville, Jean Marie Blaise,
Andrzej Ciepiela, jedyny żyjący krewny Bursztyna. Uro-

czystość uświetniła asysta honorowa z Jednostki Wojskowej 1155 Kraków– Balice, Orkiestra Wojskowa z Bytomia, oraz orkiestra dobczyckiej OSP. Fundatorami
obelisku i tablicy byli Jan i Jacek Sędzikowie. Podczas
ceremonii odsłonięto obelisk z tablicą pamiątkową a
także odbyło się poświęcenie obelisku, przy którym delegacje gości złożyły wiązanki kwiatów i wieńce. Wartę
honorową przy obelisku pełnili uczniowie 3 klasy mundurowej LO, Dominik Kowalik i Piotr Bieniek.
Kompanię honorową ZS tworzyli uczniowie „mudurówki” pod dowództwem Jakuba Mroza, natomiast
poczet sztandarowy wystąpił w składzie: sztandarowy
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Bartłomiej Lutomierski w towarzystwie Angeliki Olesek
i Wioletty Pilch.
Niewątpliwą atrakcję podczas uroczystości stanowił
przelot samolotu repliki z II wojny światowej auster 5,
prowadzonego przez pilota Leszka Mańkowskiego, podczas którego zrzucono wiązankę kwiatów z szarfą żałobną od seniorów lotnictwa w Krakowie. Oddano również salwę honorową.

Szkoła nie tylko dla młodzieży
Zgodnie z reformą MEN w system oświaty zostają
włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób
dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie mogą
zdobyć, poszerzyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując tytuł technika w danym zawodzie.
ZS zaproponował kierunki, które cieszą się dużym
zainteresowaniem, m.in.: montaż systemów suchej zabudowy, produkcja wyrobów cukierniczych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich. Kursy te dają dużą możliwość odnalezienia się na rynku pracy. – Pierwsze
kursy już ruszyły, na następne trwają zapisy – wyjaśnia
dyr. Beata Dudek – Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie,
której udało się zorganizować taką formę szkolenia dla
dorosłych. W ramach technikum usług fryzjerskich osoby
dorosłe co dwa tygodnie w weekendy uczą się teoretycznie i praktycznie jak pielęgnować włosy, wykonywać
zabiegi fryzjerskie i tworzyć ciekawe fryzury. Kurs trwa
trzy semestry i jest bezpłatny.

OTI

ELEKTRONIK

Robert Kawecki

Dobczyce, Rynek 1
www.otielektronik.pl
e-mail: serwis@otielektronik.pl
tel. 12 271 19 74, 604 586 271

Firma oferuje:
Usługi informatyczne
Stała obsługa informatyczna ﬁrm, dostawy
sprzętu, części zamiennych oraz
oprogramowania.
Odzyskiwanie danych
Dysponujemy metodami oraz
technologiami, które w wielu przypadkach
pozwalają odzyskać dane.
Zlecenia serwisowe
Zlecenia serwisowe to oferta specjalna
zarówno dla ﬁrm jak i osób prywatnych,
Wykonujemy naprawy sprzętu
elektronicznego. Proponujemy także bieżącą
pomoc oraz doradztwo informatyczne.
Partner Comarch

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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Po rundzie jesiennej

Piłkarze Raby
na czwartym miejscu

Z końcem sierpnia zespół Raby Dobczyce rozpoczął szósty z rzędu sezon w rozgrywkach krakowskiej klasy okręgowej.
Tym razem włodarze piłkarscy z małopolskiej centrali, przydzielili biało-niebieskich
do grupy III, gdzie rywalizują drużyny z
podokręgów Myślenice i Wieliczka.
Na dzień dobry Raba przy Podgórskiej
zmierzyła się w derbowym pojedynku z
Rokitą Kornatka. Licznie zebrani kibice
goli się nie doczekali. Premierowe
trafienia podopieczni Michała Sikory zaliczyli w Zakliczynie, pokonując tamtejszy Jordan 2:1.
W trzeciej serii spotkań ekipa
z Dobczyc pauzowała. W
czwartej kolejce do Dobczyc
zawitali gracze
Orła Myślenice. „Orłowcy“ znów nie znaleźli
sposobu na ogranie Raby i do
Myślenic wyjechali z bagażem
trzech goli.
Po ograniu myśleniczan drużyna Raby zmierzyła się kolejno z
Pcimianką i Hejnałem. Z ekipą czarno
– czerwonych dobczyczanie pechowo zremisowali 1:1, tracąc gola w trzeciej minucie
doliczonego czasu gry. Hejnał mimo iż postawił ciężkie warunki, to jednak uległ 2:1.
Siódma kolejka okazała się pechowa dla
Raby. W Sułkowicach tamtejsza Gościbia
zdemolowała Rabę, wygrywając aż 4:1.
Później jeszcze okazało się, że mecz został
zweryfikowany jako walkower 4:0. Po tej
klęsce gracze jednakże szybko zmazali
plamę, ogrywając zawsze mocny Złomex
Branice 3:2. Kolejny mecz wyjazdowy
znów okazał się przegrany, bowiem w Kłaju
beniaminek ligi Wolni pokonał Rabę 2:1. W
20

ostatnich czterech kolejkach rundy jesiennej
biało-niebiescy odnieśli dwa zwycięstwa i
dwa remisy. Dwa razy po 0:0 ze Śledziejowicami i Wiślanką Grabie oraz wygrane
2:1 z Czarnymi Staniątki i 3:0 w derbach z
Dziecanovią.
Po rundzie jesiennej drużyna z Dobczyc
plasuje się na czwartym miejscu w tabeli z
dorobkiem 22 punktów. Warto tutaj odnotować również fakt, że Raba na swoim boisku w roku 2013 nie przegrała ani
jednego ligowego meczu.
Analizując skład personalny
Raby nie trudno dostrzec, że w
drużynie zdecydowanie dominuje młodzież. Ze starszych zawodników na boisku pojawiają się tylko
Michał Ruman, Piotr Grudzień, Piotr Brytan czy też
Damian Piwowarczyk. W
zdecydowanej większości w
zespole
dominują gracze urodzeni po
obaleniu w Polsce komunizmu. Jesienią najwięcej meczów rozegrali:
bramkarz Ruman, wspomniany Piwowarczyk oraz Łukasz Ziemianin. Cała trójka
wystąpiła w każdym meczu, zaś najwięcej
minut na murawie spędził golkiper.
W drużynie nie ma typowego snajperaegzekutora. Najlepszym strzelcem z 4. golami został Szczepan Hyży, który w ostatnich trzech meczach jesieni zagrał i to nader
rewelacyjnie na pozycji... środkowego
obrońcy. Trzy gole na swoje konto zapisał
nowy kapitan Damian Piwowarczyk, zaś
po dwa trafienia zaliczyli: Piotr Brytan,
Konrad Kabaja i Łukasz Ziemianin. Raz
do bramki rywala strzelali: Piotr Grudzień,

Paweł Mróz, Krzysztof Budyn oraz Arkadiusz Dudek. – Jeśli chodzi o rundę jesienną to jestem nieco zawiedziony naszą
zdobyczą punktową. Mamy kadrowo drużynę, która mogłaby spokojnie rywalizować z najlepszymi w tej lidze. Wiślanka w tej
rundzie poczyniła wiele wzmocnień, ale i tak
wydaje mi się że choćby z perspektywy pojedynku z nami, byli w naszym zasięgu. Jeśli chodzi o rundę jesienną to wystawiłbym
taką solidną tróję! Myślę jednak, że po dobrze przepracowanej zimie będziemy w stanie powalczyć o lepszą pozycję na koniec sezonu jak zajmowane 3 miejsce –
podsumował rundę jesienną trener Raby
Michał Sikora.
Od nowego sezonu w klubie z Dobczyc jest również zespół Raba II. Drużyna
złożona w zdecydowanej większości z byłych graczy Raby (m.in. Godula, Krawczyk, Kawalec, Michura czy też Suś) rywalizuje w rozgrywkach klasy C
(Myślenice). Po rundzie jesiennej gracze
dowodzeni przez Piotra Godulę zajmują
drugie miejsce – na dziś premiowane awansem do wyższej klasy rozgrywkowej.
Więcej szczegółów odnośnie Raby II, a
także innych zespołów tego klubu można
znaleźć na oficjalnej stronie www.rabadobczyce.futbolowo.pl.
Bartek Polończyk
Kadra Raby (klasa okręgowa),
bramkarz Michał Ruman, obrońcy Piotr
Grudzień, Krzysztof Budyn, Bartłomiej
Czarnota, Piotr Śmigla, Bartłomiej
Krawczyk, Rafał Zborowski, Szczepan
Hyży, pomocnicy, napastnicy Bartłomiej
Idzi, Damian Piwowarczyk, Zbigniew
Rapacz, Paweł Mróz, Konrad Kabaja,
Arkadiusz Dudek, Piotr Brytan, Michał
Zborowski, Maciej Piwowarczyk, Michał Ptak, Grzegorz Gorzkowski, Łukasz Ziemianin, trener Michał Sikora.
Kadra Raby II (klasa C), bramkarz Błażej Mazurkiewicz, obrońcy Tomasz Suś, Andrzej Szczeciński, Piotr
Godula, Mateusz Żuławiński, Marek
Szczeciński, Łukasz Woźniczka, Michał
Leśniak, Paweł Baran, pomocnicy i napastnicy Michał Kawalec, Janusz Krawczyk, Michał Jamróz, Piotr Wierzba, Tomasz Michura, Michał Latosiński,
Maciej Kowalczyk
W zespole mogą również występować zawodnicy z I drużyny, trener Piotr
Godula.
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Nowe z Małopolski Ambasadorki
gospodarności w Katowicach
Spółdzielnia PRZYSTAŃ, którą
kieruje zatrudnia obecnie 18 osób,
które wcześniej były bezrobotne. Zatrudnienie w Spółdzielni daje im szansę powrotu na rynek pracy jak też możliwość stabilizacji społecznej i zawo-

Podczas pierwszego dnia III
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach 16 września odbyło się Uroczyste wręczenie
certyfikatów nowych 100 Ambasadorek Przedsiębiorczości
Kobiet.
Wśród kobiet, które otrzymały
certyfikaty była Małgorzata Giza Prezes Spółdzielni Socjalnej PRZYSTAŃ w Raciechowicach.
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dowej. Działalność Pani Małgorzaty
Gizy pozwala na tworzenie więzi międzyludzkich, odbudowanie jak też
podtrzymanie uczestniczenia w życiu
środowiska społeczności lokalnej.
www.spoldzielnia-przystan.pl
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Publikacja Ziemowita Kalinowskiego

Przez długie lata nazywano ich
bandytami i zdrajcami
W 74. rocznicę napaści Związku
Radzieckiego na Polskę – 17
września br. – w Muzeum Regionalnym w Myślenicach, odbyła się
uroczysta prezentacja książki
Ziemowita Kalinowskiego „Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945 – 1956”. Sala muzeum nie pomieściła wszystkich
uczestników, co świadczy o zainteresowaniu najnowszą historią
regionu.
Wieczór autorski
rozpoczął się odtworzoną z płyty piosenką
„Przysięga żołnierzy
wyklętych”, śpiewaną
przez współczesnego
barda Andrzeja Kołakowskiego. Wielce wymowny jest refren tej
piosenki, który brzmi:
(…) przysięgali na orła
i na krzyż/na dwa kolory, te najświętsze w
Polsce barwy,/na czystą
biel i na gorącą czerwień krwi,/na wolność
żywych i na wieczną
chwałę zmarłych (…).
Autor
publikacji
Ziemowit Kalinowski,
myśleniczanin, absolwent historii na
WSP w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), pracownik archiwum Starostwa Powiatowego w
Myślenicach, we wstępie napisał:
„Tą książką chciałem podziękować
wszystkim, którzy podjęli nierówną
walkę z narzuconym przez obce mocarstwo ustrojem komunistycznym.
Za to, że byli! Mieli być wymazani ze
świadomości narodowej i kart historii Polski. Mało tego – byli opluwani
kłamstwami i pomówieniami o
zbrodnie, których nie popełnili.
Przez długie lata nazywano ich bandytami i zdrajcami. Czterdzieści pięć
lat indoktrynacji komunistycznej po-

czyniły duże szkody w świadomości
społecznej, co utrudnia nawet dziś
przywrócenie „Bohaterom wyklętym” należnego im miejsca w ludzkiej pamięci.”
Pomocą w przygotowaniu
książki autorowi służyli: Robert Murzyn, Jarosław Ptak i Witold Rozwadowski. Również dobczycka „Tapeta” ma swój pewien udział w jej
powstaniu, co udokumentowane zos-

tało zresztą w bibliografii. Książka
liczy ponad 300 stron, z których kilkadziesiąt autor poświęcił „Bohaterom wyklętym” z Dobczyc i okolicznych wsi, walczącym z
narzuconym przez Sowietów ustrojem komunistycznym. Osobny rozdział przedstawia tragiczną postać
dobczycanina Stanisława Janiczka,
zamordowanego w katowni UB w
Myślenicach. Z tego chociażby powodu książka ta godna jest polecenia
mieszkańcom Dobczyc, interesującym się historią swojej miejscowości
i historią swoich rodzin.
Tytuł publikacji nawiązuje do
wyrażenia „Żołnierze Wyklęci” (w

większości pisanych dużymi literami). Niektórzy proponują ich nazywać „niezłomnymi”, bo zostali oni
„wyklęci” przez wrogów, którzy ich
zwalczali, a nie przez patriotyczną
część społeczeństwa. Określenie
„wyklęci” przyjęło się i używane jest
we współczesnej polszczyźnie. Wyrażenie „Żołnierze Wyklęci” weszło
do języka polskiego dzięki książce
„Żołnierze Wyklęci”, której autorem
jest Jerzy Ślaski. Trzeba
też przypomnieć, że
Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”,
który obchodzony jest 1
marca i jest to, przypomnimy, święto państwowe.
Ziemowit Kalinowski zastąpił słowo „żołnierze” słowem „bohaterowie”. Należy sądzić,
że słusznie, gdyż nie
wszyscy ludzie przedstawieni w jego książce
byli żołnierzami w pełni
znaczenia tego słowa i
nie walczyli z bronią w
ręku, ale wszyscy – co
nader istotne – wykazali
bohaterską postawę w walce z komunistycznym zniewoleniem i ponieśli w niej ofiary. Zapełniali uzbeckie więzienia, byli bici i torturowani,
tracili zdrowie, a nawet życie.
Zachowanie pamięci i składanie
hołdu ludziom podziemia antykomunistycznego, których dużą liczbą
szczyci się Ziemia Dobczycka, jest
naszym moralnym i patriotycznym
obowiązkiem. Książka Ziemowita
Kalinowskiego w tym dziele będzie
służyć pomocą, za co też należą się
autorowi słowa wdzięczności i uznania oraz podziwu za jego pracowitość i odwagę.
Piotr Przęczek
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Widowisko filmowo – teatralne „Czarna Dama”

Legenda krakowska na wesoło

Przed kilku dniami w Regionalnym Centrum Oświatowo – Sportowym w Dobczycach zaprezentowane
zostało multimedialne przedstawienie „Czarna Dama”, które powstało w ramach projektu „Legendy
Krakowa łączą pokolenia” i które zostało zrealizowane przez ITAN czyli Integracyjny Teatr Aktorów
Niewidomych i Stowarzyszenie Scena Moliere.

– Postanowiliśmy nakręcić zdjęcia w pięknych Dobczycach, mieście pełnym zabytków. – opowiada reżyser
widowiska, znany i popularny krakowski aktor teatralny i filmowy Artur Dziurman – W naszej sekwencji
filmowej w sumie zagrało 26
aktorów w wieku 60+, jak również
czwórka aktorów z „Moliera”, znana
chociażby z widowiska „Brat naszego
Boga”. W filmie zagrają również pro-
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fesjonalni aktorzy: związana emocjonalnie z Dobczycami Magda Sokołowska – Gawrońska jako
tytułowa Czarna dama i
mieszkający w Myślenicach Leszek Pniaczek,
wcielający się w Zbója.
Pracowaliśmy pełną parą
przez cztery dni, codziennie po 12 godzin. Kręciliśmy na zamku, w skansenie i obok odnawianych murów na
wzgórzu. Ważną rolę odegrał również

i zamek. Dzięki życzliwości Oddziału
PTTK z panią dyrektor Marią Topą na
czele oraz kasztelanowi zamku Władysławowi Brożkowi, oddanemu sprawie zamku i skansenu, mieliśmy
świetne warunki do pracy.
Dodać należy, iż ponadto w ramach podziękowań dla działaczy
PTTK i kasztelana Brożka ekipa
filmowa Artura Dziurmana nakręciła trzyipółminutowy film reklamujący piękny zamek i Wzgórze
Zamkowe.
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VAT 2014 – największe zmiany od 1994 roku

1/ Obowiązek podatkowy
Z dniem 1.01.2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy o VAT, a zacznie
obowiązywać dodany art. 19a, zgodnie
z którym “obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi”.
Zgodnie z tą regulacją termin powstania obowiązku podatkowego nie
będzie już związany z datą wystawienia faktury (są jednak wyjątki – np.
usługi najmu, media itp.). Nie będzie
już możliwości przesunięcia terminu
powstania obowiązku podatkowego na
następny miesiąc lub kwartał co umożliwiał 7 – dniowy termin wystawienia
faktury od dnia wydania towaru lub
wykonania usługi.
Zgodnie z tą regulacją obowiązek
podatkowy powstanie w miesiącu dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, co znaczy, że zostanie on
rozliczony w deklaracji VAT za ten
okres.
Natomiast usługi wykonywane częściowo oraz tzw. usługi ciągłe będą
podlegały szczególnym regulacjom, co
zostało określone w art. 19A ust. 2-4
ustawy tj. w przypadku usług wykonywanych częściowo zastosowanie będzie miała zasada ogólna, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą
wykonania usługi, przy czym uznaje
się ją za zrealizowaną, w przypadku
wykonania części usługi, za którą określono zapłatę.
2/ Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania (z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art.
32, art.119 oraz art. 120 ust. 4 i 5) jest
wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z
tytułu sprzedaży od nabywcy, usługodawcy lub osoby trzeciej, włącznie z
otrzymanymi dotacjami, subwencjami
i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ
na cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika.

3/ Prawo do odliczenia podatku
naliczonego
Od stycznia 2014 roku prawo do odliczenia VAT będzie zależało od terminu
powstania obowiązku podatkowego u
podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.
Zgodnie z art. 86 ust 10 “ Prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego powstaje w
rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług
powstał obowiązek podatkowy”.
W związku z tym odbiorca faktury
będzie musiał weryfikować, czy u
sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT, czy
nie. Odliczenia nie będzie można jednak dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik
otrzyma fakturę.
4/ Zasady fakturowania
Począwszy od 1 stycznia 2014 roku
wszystkie przepisy dotyczące wystawiania faktur zostaną przeniesione do
art. 106 a -106 q ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 106. faktura będzie
musiała zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy towarów lub wykonano
usługę.
Nowe zasady dotyczące terminu
odnoszą się również do wystawiania
faktur zaliczkowych dokumentujących
otrzymanie częściowej zapłaty, gdzie
także będzie obowiązywał termin do
15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
Ustawa przewiduje jednak kilka
wyjątków. Zgodnie z art. 106I ust. 3-5
fakturę wystawia się nie później niż:
30 dnia od dnia wykonania usługi
jeżeli dotyczy świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
60 dnia od dnia wydania towaru jeżeli dotyczy dostawy książek druko-
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wanych, gazet, czasopism i magazynów
90 dnia od dnia wykonania czynności jeżeli dotyczy drukowania książek, gazet, czasopism i magazynów z
wyjątkiem usług, do których stosuje
się przepis art. 28B, stanowiących import usług.
120 dnia od pierwszego wydania
towarów jeżeli dotyczy dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i
magazynów, gdy umowa przewiduje
rozliczenie zwrotów wydawnictw.
7 dnia od określonego w umowie
dnia zwrotu opakowania jeżeli opakowanie nie zostanie zwrócone przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją.
60 dnia wydania opakowania jeżeli w umowie nie określono terminu
zwrotu tego opakowania.
5/ Odliczanie VAT w przypadku
samochodów osobowych i ciężarowych
Kompleksowe zmiany przygotowywane przez Ministerstwo Finansów,
dotyczące VAT od samochodów osobowych, wejdą w życie w trakcie roku
2014 po uzyskaniu zgody Brukseli.
Natomiast od 1 stycznia 2014 roku
zostaje poszerzony katalog aut podlegających pełnemu odliczeniu VAT.
Wprowadzony zostanie m. in. przepis
pozwalający na odliczenie w całości
podatku VAT od “pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt
1-5, w których liczba miejsc (siedzeń)
łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi” (Art. 86A ust 2 pkt 6) co najmniej trzy miejsca siedzące, a ich dopuszczalna ładowność wynosi
przynajmniej 500 kg lub dwa miejsca
siedzące, a dopuszczalna ładowność
wynosi przynajmniej 493 kg i jedno
miejsce przy ładowności 425 kg.
W obecnej chwili firma kupująca
samochód osobowy może odliczyć
60% kwoty podatku VAT zawartego
w cenie pojazdu, nie więcej jednak niż
6 tys. zł. W przypadku takich aut nie
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można odliczyć VAT z zakupionego
do nich paliwa.
W podatku dochodowym od
osób fizycznych i osób prawnych
nowy rok także przyniesie nam
zmiany. Nowelizacja wprowadziła
zwolnienie z podatku dochodowego
od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży, otrzymanych darowizną lub odziedziczonych, dotyczących udziałów albo wkładów w
spółdzielniach, udziałów (akcji) w
spółkach mających osobowość prawną
oraz innych papierów wartościowych.
Zwolniony z podatku dochodowego
od osób fizycznych będzie dochód w
części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dodano przepis, który umożliwia
spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży w/w wkładów,
akcji, papierów wartościowych o
koszty poniesione na ich nabycie przez
spadkodawców.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci
moc dotychczasowa ustawa z dnia 29
sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom
fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Natomiast art. 20 ustawy podatku
dochodowego od osób fizycznych
wprowadza nowe zasady na podstawie, których będzie można ubiegać się
o zwrot części wydatków poniesionych
na zakup materiałów budowlanych.
O zwrot wydatków będzie się
można ubiegać jeżeli wydatki zostaną
poniesione na zaspokojenie własnych
potrzeb mieszkaniowych w związku z
budową domu jednorodzinnego albo
nadbudową, rozbudowa, przebudową
budynku na cele mieszkalne.
Warunkiem jest uzyskanie zezwolenia na w/w przedsięwzięcie wydanego po dniu 1 stycznia 2014 roku oraz
powierzchnia użytkowa takiego lokalu
mieszkalnego albo domu jednorodzin-

Polecamy

„Moje impresje” Alfredy Żak

Alfreda Żak zwykła sprawiać
niespodzianki. Przed kilku laty
za jej sprawą funkcjonowała w
Dobczycach kawiarnia „Niespodzianka”, pełna artystycznych
niespodzianek. Wtedy też jej aktywność została dostrzeżona i
doceniona przez czytelników
Dziennika Polskiego, dzięki ich
głosom została „Osobowością
Ziemi Myślenickiej” w roku
2007.
Minęło kilka lat i zafascynowana fotografią Alfreda Żak sprawiła kolejną niespodziankę, tym
razem wydawniczą. Na rynku wydawniczym pojawił się jej album
„Moje impresje”, z godnymi uwagi
impresjami fotograficznymi. – To
pierwsza moja publikacja, przedtem miałam kilka autorskich wystaw fotograficznych – wyjaśnia
Alfreda Żak, z wykształcenia technik odzieżowy i technik architekt
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wnętrz, mająca za sobą 5 indywidualnych wystaw fotograficznych
– Od lipca br. pracowałam nad tym
właśnie albumem. Pomysł zrodził
się z dnia na dzień. Straciłam
pracę i postanowiłam zająć się

nego nie może przekroczyć odpowiednio: -75m 2, 100m 2,
-85m 2,110m 2– w przypadku, gdy
osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę miała na wychowaniu przynajmniej troje dzieci spełniającyc warunki, o których mowa w
art 7 ust.2.
Ponadto osoba taka do końca roku
kalendarzowego, w którym uzyska pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie
ukończyła 36 lat oraz do dnia złożenia
wniosku nie była właścicielem lub
współwłaścicielem lokalu lub budynku
mieszkalnego, ani nie przysługuje jej
spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje objęcie nim spółek komandytowo– akcyjnych. Od nowego roku
spółki te będą płatnikiem CIT.
Opracowała AC

czymś, co jest moją pasją, a mianowicie fotografią. Album jest
zbiorem impresji, fotografii z ciekawych miejsc, nie tylko w Polsce,
ale i w Norwegii i Słowacji. Jest też
sporo abstrakcji. Starałam się go
podzielić tematycznie, od miłości
począwszy, po przyjaźń, radość życia, samotność i na przemijaniu
skończywszy. Album zawiera zdjęcia mego autorstwa. Jest to zbiór
impresji, do każdej fotografii przyporządkowana jest sentencja bądź
też przysłowie. Bardzo często fragmenty wierszy znanych twórców.
Wybór zdjęć był bardzo trudny,
gdyż posiadam bardzo wiele fotografii i starczyłoby ich zapewne na
kilkanaście albumów. Poszczególne fotografie z debiutanckiego
albumu są mi szczególnie bliskie,
przywołują bowiem wspomnienia.
Album ukazał się tuż przed Mikołajkami i jest m.. in. do nabycia
w dobczyckich i myślenickich
księgarniach. W Myślenicach jest
dostępny, oprócz Domu Greckiego,
w Księgarni Pod Arkadami.
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Członkowstwo w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby

Warto należeć do
samorządu gospodarczego

Zapraszamy Przedsiębiorców do przystąpienia
do Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Aby tego dokonać należy zgłosić się biura Izby, wypełnić deklarację członkowskąi otrzymać statut stowarzyszenia.
Przystępując do Izby, przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia
jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł oraz do opłacania
składki członkowskiej (wysokość zależy od wielkości firmy). O prawach
i obowiązkach członków Izby stanowi Statut Izby.
Każdy członek z dniem przystąpienia do stowarzyszenia zyskuje możliwość: uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizowanych przez
Zarząd Izby, szkoleniach, pomocy w nawiązywaniu stosunków gospodarczych, zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji.
Ponadto wszystkie firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej otrzymują specjalną 20 - procentową zniżkę w ubezpieczeniach majątkowych (ogień,
kradzież, mienie w transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, odpowiedzialność cywilna) oraz ubezpieczeniu na życie i opiece medycznej (korzysta z nich już ok. 100 osób). Obowiązkiem każdego członka Izby jest
natomiast uczestnictwo w corocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów
oraz regularne opłacanie składki członkowskiej.

Pamiętajmy
o PZU i polisie

Rynek ubezpieczeń oferuje różne
formy ubezpieczeń na życie. Polisa na
życie to sposób finansowego zabezpieczenia przyszłości, jest wyrazem troski
i odpowiedzialności o losy naszych najbliższych. W dzisiejszych czasach niejeden z nas posiada różne zobowiązania, dlatego powinniśmy zabezpieczyć
finansowo rodzinę na wypadek, gdyby
nas zabrakło. Co prawda polisa nie
uchroni nas od tragicznych zdarzeń, ale
wypłacone z niej świadczenie pomoże
bliskim spłacić zobowiązania, czy też
zagwarantuje im życie na dotychczasowym poziomie. Zachęcamy do skorzystania z Ubezpieczenia na życie,
gdyż dzięki niemu bez względu na to co
stanie się jutro czy za 15 lat, towarzystwo ubezpieczeniowe wspomoże finansowo naszych najbliższych.
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby
od lat współpracuje z PZU i wypracowała sobie bardzo duże upusty, warto o
tym pamiętać.
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