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 Siano na stole nakryte obrusem, białe opłatki, ojca ręce błogosławiące, serdeczne rozrzewnienie 
matki i niepowrotne wzruszenie dziecięce, Święto pokoju, zaufania, bezpieczeństwa, dzień przymierza ze zwie-
rzętami domowymi, bo to one, woły były świadkami Narodzin Chrystusa. U nas w Dobrej dzień wigilii 1989 
był dniem najpiękniejszym, z pięknych jedyny, niezapomniany. Ten dzień utkwił w pamięci Dobrzańskiej para-
fii jak klejnot, którego blasku nie przyćmią już żadne trudności, które piętrzą się przed nami. Niedziela przed 
świętami- ks. Dziekan Wł. Tarasek nieśmiało zapowiedział, że w nowym, od 7 lat budowanym kościele  
odbędzie się historyczna pasterka, zaskoczenie, zdziwienie, każdy mówi swoje- czy to możliwe, że nowa świąty-
nia dla ludu Bożego otworzy swoje podwoje?. Około godziny 11 -stej idą wszyscy  
z pod Łopienia, Ćwilina i Śnieżnicy do świątyni pod wezwaniem naszej najlepszej z Matek, Szkaplerznej  
Bogurodzicy. Najpierw o 11:30 jutrznia w staruszku kościele, modląc się na biskupa czekamy, wreszcie 
 przybywa, procesja rusza i do nowej świątyni idziemy. Po ciemku, po omacku idziemy,  
ludzi jak mrówek przybywa. Procesja rusza i do nowej świątyni idziemy (wchodzimy) zdziwieni, radośni,  
własnym oczom nie wierzymy a w Kościele jest już cała Parafia. Zabłysły wszystkie światła, rozlśniły  
się pająki szklane, Kościół tysiącem serc radosnych zadyszał. Ks. Biskup Bednarczyk  
z naszymi Kapłanami zaczął odprawiać w nowym kościele pierwszą Najświętszą Ofiarę.  

Ponieważ nie było jeszcze konsekracji. J. E . Ks. Biskup musiał dokonać aktu poświęcenia naszej wspaniałej, siedem lat budowanej, ogromnej jak 
Watykan Świątyni. Przyszli Ci, co wiele potu tu wylali, co niekiedy życie swe narażali, stojąc na wieży tej cudownej świątyni, blachą miedzianą ją 
pokrywali, z uwagą wszyscy słów ks. Biskupa, pochwał dla Ks. Proboszcza Taraska i dla parafian słuchali. Przyszli nawet i Ci, którzy przy budo-
wie nie byli, którzy wśród parafian po prostu się zagubili na pewno ze skruchą w piersi się uderzyli. Łzy w oczach mieli wierni Parafianie, którzy 
każdy grosz oszczędzony nieśli a na sercu im leżało świątyni budowanie. Na pewno byli nieżyjący parafianie, bo to był czas wigilii, kiedy na ziemię 
przychodzą dusze zmarłych a było wielu parafian, którzy nie doczekali tej cudownej chwili. Lud Boży wpatrzony w złote tabernakulum i obraz 
naszej Szkaplerznej Pani i Matki, za nic nie może uwierzyć, że to jest naprawdę. Minuty płynęły, zaczęła się święta ofiara celebrowana przez na-
szych czcigodnych Księży i jego ekscelencję Ks. Biskupa, Świątynia gorzała światłem, jak gwiazda Betlejemska, postaci biblijne patrzyły na nas ze 
swoich obrazów z wysoka. I słowo stało się ciałem i zstąpił Jezus Maleńki do naszej nowej świątyni i narodził się w naszych sercach, bo byliśmy 
wówczas zjednoczeni. 

Parafianie z Dobrej i goście przyjezdni, wpatrzeni byli w Ks. Proboszcza Dziekana, który stał jak kapitan przy sterze, kiedy statek  
po burzy do brzegu dobija. Jak miękko, jak ciepło, zabrzmiały słowa twoje ks. Dziekanie, jak Przemówiłeś do ludu Bożego. To wyście wybudo-
wali razem ze mną tę świątynię Kochani Parafianie. Nagle światło zgasło ale i to miało urok niepowtarzalny, bo przecie jak Jezus się narodził,  
to w stajence nie było nawet naftowej lampy. Przy świecach reszta mszy się odbyła a do Komunii Św. prawie cała parafia przystąpiła. Pod koniec 
mszy znów światło zabłysło, jeszcze były przemówienia, podziękowania pod adresem przemęczonego budowniczego naszego kościoła,  
ks. Władysława Taraska Dziekana. Trudno zmieścić w tych słowach trud przez ks. Dziekana poniesiony, to 7 lat wysiłku, wyrzeczenia poniewierki 
po świecie za materiałami budowlanymi, ale i szykan od ludzi za słowa nieodpowiedzialnych. Ale oto finał ks. Proboszczu Twojego wysiłku i 
potu, urosła świątynia wspaniałą, efekt Twojej pracy i całej parafii dla naszej M. Bożej Szkaplerznej najmilsze wotum. 
Idąc do domu wszyscy mówili: tego my się nie spodziewali, co dziś na własne oczy my oglądali. Tylko dlaczego składki na tacę nie było? przecież  
my wszyscy pieniądze przygotowali. Czcigodny ks. Proboszczu jak Ci doskwiera niewdzięczność, jak Ci jest smutno, jak Ci jest ciężko, spójrz 
 na naszą Matkę Szkaplerzną i jej dzieciątko. Ona Cię wspomoże, doda otuchy i Jezus ukryty w Hostii, abyśmy wszyscy doczekali tego wielkiego 
dnia konsekracji naszej 7 lat budowanej świątyni.  (To napisałam po odbytej I pasterce). Dał Pan Bóg, że doczekaliśmy Konsekracji nowej świąty-
ni. Dokonał ją Arcybiskup Józef Życiński, 16 lipca 1991r. Arcybiskup dokonał przeniesienia łaskami słynącego obrazu z zabytkowej  
świątyni do nowej w dniu tym konsekrowanej. (Ks. Proboszcz Tarasek w tym czasie był dziekanem)18 lipca 1980 r. ks. Tarasek został Probosz-
czem, zaś 20 lipca 1980r.  ks. Edward Wojtusiak wyraził życzenie aby jego następca budował kościół.  

Maria Markiewicz  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

 Narodzenia pragniemy złożyć  

najserdeczniejsze życzenia, w których  

chcemy zawrzeć dużo radości, szczęścia  

i spokoju. Mamy nadzieję, że świąteczne chwile będą  

przepełnione ciepłą atmosferą,  

a czas  spędzany wśród rodziny  

i najbliższych będzie magiczny  

i niezapomniany.  

Życzyny, aby nadchodzący Rok był pełen  

pomyślności, sukcesów i dobrych decyzji.  

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z nadzieją na jeszcze owocniejszy 

rok. 

życzą 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Dobrej  

 

 

 

 

Pełnych zdrowia, radości i pokoju  

Świąt Bożego Narodzenia  

spędzonych w ciepłej, rodzinnej  

atmosferze oraz wiele pomyślności 

 we wszystkich poczynaniach 

 dnia codziennego w nadchodzącym  

Nowym Roku 2020  

Życzą 

                                         Przewodniczący                          Wójt 

                                 Rady Gminy Dobra                  Gminy Dobra  

                                       Jan Palki                          Benedykt Węgrzyn  

I Pasterka w Nowym Kościele - 24 XII 1989r. - wspomnienie 



 

 

 

 . 
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Lekcja otwarta połączona z prezentacją klarnetu basowego! 

11 listopada, przy pomniku Marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego na Chyszówkach,  
odbyły się uroczystości z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
W tym roku, piękna pogoda zgromadziła na przełęczy setki mieszkańców z terenu gminy 
Dobra, Słopnice, oraz okolicznych miejscowości, którzy wspólnie oddali cześć poległym  
w walce o wolność. Uroczystość rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestr Dętych ze Słopnic i Dobrej. Wrażeń artystycznych dostarczył wszystkim  
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 
nr 1 w Dobrej pod opieką dyrektor Małgorzaty Kalety wraz z nauczycielami.  
W tym roku, w imieniu organizatorów uroczystości gminy Dobra i Słopnice, przybyłych 
na uroczystości gości przywitał Wójt Gminy Dobra – Benedykt Węgrzyn. W tym roku, 

oprócz licznie przybyłych gości, swoją obecnością zaszczyciła również prof. Wanda Półtawska, bliska przyjaciółka Jana Pawła II, 
która podczas II wojny światowej więziona była w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. Po przywitaniu gości, Wójt 
Gminy Dobra, tegoroczny gospodarz uroczystości skierował do zebranych okolicznościowe wystąpienie wprowadzające wszystkich 
w uroczyste świętowanie. Tegoroczną uroczystość uświetniła obecność uczniów klasy wojskowej z Zespołu Szkół im. KEN 
 w Tymbarku, którzy podczas trwania uroczystości pełnili wartę honorową. Na komendę prowadzącego uroczystość wprowadzono 
wszystkie poczty sztandarowe, by następnie odegrać Hymn Narodowy, w czasie którego wciągnięto flagę państwową  
na maszt. Uczeń klasy wojskowej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku odczytał Apel Poległych, w którym uczczona i przywołana 
została pamięć o wszystkich, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny. W kolejnej części wydarzenia delegacje powiatu  
limanowskiego, samorządów gmin oraz młodzieży ze szkół z terenu gminy Dobra i Słopnice, złożyły pod pomnikiem kwiaty  
i znicze. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości na Chyszówkach oprócz gospodarzy: przedstawicieli Gminy Dobra: 
Wójta Benedykta Węgrzyna, Przewodniczącego Rady Gminy Dobra Jana Palki, wiceprzewodniczącej rady gminy Anny  
Mrózek, a także licznie przybyłych radnych i sołtysów z terenu gminy Dobra, udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Wiesław  
Janczyk, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Jan Więcek, członkowie Zarządu Józef Jaworski, Czesław Kawalec, radna Beata Krzyściak, 
 współgospodarze uroczystości, przedstawiciele z terenu Gminy Słopnice: wójt Adam Sołtys, radni Gminy Słopnice, a także  
bryg. Tomasz Pawlik, zastępca Komendanta PSP w Limanowej, oraz licznie przybyłe delegacje  
ze szkół i współpracujących organizacji. Po ceremonii złożenia kwiatów i zniczy została odprawiona 
Msza Św. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Fryzowicz. Uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny  
przewodniczył ks. Tadeusz Piwowarski, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Jurkowie, współorganizator uroczystości, w asyście m.in kapłanów z parafii Dobra, Jurków  
i Stróża. Po zakończonej uroczystości, wszyscy raz jeszcze mogli posłuchać melodii patriotycznych 
w wykonaniu Orkiestr Dętych ze Słopnic, Dobrej oraz skosztować ciepłej grochówki przygotowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. Uroczystości, których głównym organizatorem była 
Gmina Dobra, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, Gmina Słopnice  i Parafia Rzymskokatolicka  
w Jurkowie, poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej Urszula Palka-Ranosz. 
Warto dodać, że w organizację uroczystości na Chyszówkach włączyły się również Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie, która 
zadbała o porządek i bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, a także Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich  
w Chyszówach, która przygotowała odświętne, patriotyczne dekoracje tego miejsca.                                                      oprac. J. Tokarczyk  

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - Chyszówki 

2019  

20 listopada br. o godzinie 16-stej w auli Szkoły Muzycznej I st. w Dobrej, odbyła się lekcja otwarta 
 w trakcie której zaprezentowany został nowy instrument- klarnet basowy, zakupiony dla orkiestry 
działającej przy OSP Dobra. Problemem społeczności jaką tworzy orkiestra jest niedostateczne  
wyposażenie orkiestry w instrumenty, które wzbogacają jej brzmienie. Orkiestra OSP Dobra cały czas 
dąży do podniesienia poziomu i od kilku lat zajmuje czołowe miejsca na Powiatowym Konkursie 
Przeglądzie Orkiestr Dętych oraz kwalifikuje się do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo 
Trombity” w Nowym Sączu. Dlatego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej w ramach której działa 
orkiestra, przystąpiła do konkursu "Małopolskie Orkiestry Dęte"  organizowanego przez  
Województwo Małopolskie. Projekt pn. "Nowe barwy muzyczne orkiestry OSP Dobra" otrzymał 
dofinansowanie, dzięki czemu możliwy był zakup nowego instrumentu, klarnetu basowego. Poprzez 
realizowane zadanie, znaczące wzmocnienie uzyska sekcja dęta orkiestry OSP Dobra, której nowe 

brzmienie ubogaci i dopełni odbiór utworów. W ramach realizowanego projektu, odbyła się lekcja otwarta/pokazowa – czyli warsztaty m.in. dla 
sekcji dętej orkiestry, uczniów szkoły muzycznej oraz innych osób zainteresowanych. Pokazową lekcję połączoną z warsztatami zorganizował 
 i poprowadził Paweł Miśkowicz, dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dobrej, który od początku wspierał i aktywnie uczestniczył w projekcie  
realizowanym przez OSP Dobra. Dyrektor przedstawił historię instrumentu, a także wprowadził uczestników spotkania w świat muzyki.  
W spotkaniu udział wzięli także: Prezes OSP Dobra Stanisław Olesiak, kapelmistrz orkiestry działającej przy OSP Dobra Anna  
Krywobodorenko, nauczyciele szkoły muzycznej I st. w Dobrej Martyna Chmiel i Mateusz Chmiel, oraz realizatorzy projektu "Nowe barwy 
muzyczne orkiestry OSP Dobra" - Magdalena Rapacz i Justyna Tokarczyk. Projekt pod nazwą "Nowe barwy muzyczne Orkiestry OSP 
Dobra" realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Dobra.                                         oprac. J. Tokarczyk  



17 listopada w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej odbyło się XIII  
Zagórzańskie Spotkanie Chórów Laudate Dominum. „Laudate Dominum”, to dowód  
na to, że muzyka może połączyć osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody.  
W corocznym festiwalu chórów, udział wziął dobrzański chór "BelCanto" z Gminnego  
Ośrodka Kultury w Dobrej. W festiwalu wzięły udział: chór „Oremus” z parafii  
pw. Św. Sebastiana w Niedźwiedziu, Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka z parafii Św. Michała 
Archanioła w Mszanie Dolnej, Chór Parafialny przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  
w Mszanie Górnej, Chór Mieszany „Canticum Iubilaeum” przy bazylice Matki Boskiej Bolesnej 
w Limanowej,  Chór Parafialny przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tymbarku, 

chór parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, chór „Gaudium” ze Skomielnej Białej, chór „Gospel” działający w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej oraz „BelCanto” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. W finale koncertu chóry „Gospel”, 
„Gaudium” i „BelCanto” wspólnie wykonały jeden z utworów przygotowanych podczas warsztatów, które we wrześniu w Mszanie 
Dolnej prowadził Colin Williams.                oprac. J. Tokarczyk  

BelCanto z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dobrej na XIII Zagórzańskim Spotkaniu Chórów 
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Zakończył się 45. Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słazy"!  
Wszyscy nasi reprezentanci zostali nagrodzeni! 

Skrzydlanie z drugim miejscem i dwoma wyróżnienieniami podczas  
I Jesiennych Impresji Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie 

29 września br. w Domu Kultury w Siedlcu, 
Zespół Skrzydlanie ze Skrzydlnej  
zaprezentował się na I Jesiennych  
I m p r e s j a c h  F o l k l o r y s t y c z n y c h  
w Artystycznej Dolinie. Gratulujemy  
drugiego miejsca kapeli Skrzydlanie, oraz 

dwóch wyróżnień, w tym jednego dla grupy męskiej śpiewaczej,  
a drugiego za udział dla grupy żeńskiej. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby, które  
w ostatnią niedzielę września, zorganizowało I Jesienne Impre-
sje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie. Do Siedlca przyjechali  
wykonawcy z 8 gmin Małopolski, w tym z Brzeska, Dobrej,  
Jodłownik, Łapanowa,  Ryglic ,  Szczuc ina, Trzebini ,  
Zakliczyna. Serdecznie gratulujemy!!!                           oprac. J. Tokarczyk  

Zakończył się 45. Festiwal Folklorystyczny "Limanowska 

Słaza", w którym wzięli udział reprezentanci naszej  

dobrzańskiej Gminy. Po obejrzeniu i ocenie 92 punktów  

programu, w których uczestniczyło 836 osób, nagrody  

dla naszych artystów zostały przydzielone w następujący  

sposób w poszczególnych kategoriach: 
ZESPOŁY REGIONALNE: 
II miejsce- Zespół Regionalnych "Jurkowianie" 
GRUPY REGIONALNE: 
I miejsce- Zespół Ludowy "Skrzydlanie" 
MUZYKI LUDOWE: 
I miejsce- "Jurkowianie" 
Wyróżnienie- "Skrzydlanie" 
INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI: 
I miejsce- Marcin Boczoń- heligonka 
ŚPIEW SOLOWY: 
I miejsce- Anastazja Trzópek 
II miejsce- Artur Cudek 
GAWĘDZIARZE: 
III miejsce- Zofia Michałek 
Wyróżnienia: Barbara Wątor i Stanisław Białoń 
MISTRZ I UCZEŃ: III miejsce- Beata Jarosz z Marzeną Lach-Trzupek 
Ponadto komisja zakwalifikowała Marcina Boczonia na 54. Ogólnopolski Konkurs 
Gawędziarzy, Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych "Sabałowe 
Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej.  
Serdecznie gratulujemy wszystkim wstępującym, za godne reprezentowanie naszej Gminy 
i propagowanie kultury naszego regionu.                                            oprac. K. Czech-Dziadoń 



Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce z okazji Jubileuszu 50-lecia  
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 „W Beskidzie Wyspowym, u podnóża stóp góry Śnieżnica rozciąga się mała wieś Porąbka.  
I to właśnie tu, w lutym 1969 roku z inicjatywy Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Limanowej postanowiono założyć Koło Gospodyń 
Wiejskich. W małej salce Szkoły Podstawowej mieszczącej się w domu Szymona Judki, osiedle Wojciechówka, spotkało się kilkadziesiąt kobiet,  
oraz Irena Malinowska, nauczycielka z Dobrej oddelegowana na zebranie przez ówczesne władze Powiatowego Związku Kółek Rolniczych. 
  I tak to się zaczęło - Wybrano zarząd. Przewodniczącą została pani Maria Markiewicz. Zastępcą pani Waleria Jarosz, skarbnik pani 
Helena Podgórna, członek pani Maria Judka i pani Maria Trzópek. Ustalono motto Koła które brzmi: Tyle jest wart człowiek, ile potrafi  
stworzyć dla innych i że coś po nim zostanie i będzie dla użytku innych – Te słowa towarzyszą naszemu Kołu od czasu jego powstania  
aż do dziś, czyli przez pięćdziesiąt lat, bo właśnie w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z Porąbki obchodzi  Złoty Jubileusz swojej działalności. 
Mając na uwadze tak ważną uroczystość chciałabym z tego miejsca pokrótce przedstawić historię działalności naszego koła. Wiadomości o Kole 
 zaczerpnięte są z Kronik, a także i przede wszystkim z opowieści najstarszej członkini, a ówczesnej przewodniczącej Koła- Pani Marii Markiewicz.  
 W życiu każdej wsi, organizacje zrzeszające kobiety są ogniwem, które łączy, wspiera, tworzy, jednoczy, pomaga organizuje do nowych 
działań, i tak to było i jest też we wsi Porąbka. Koło rozpoczęło działalność organizując dla kobiet kurs szycia I, II i III stopnia prowadzącą była 
pani Bożkowa z Tymbarku, oraz kurs wyszywania, haftu  i robótek ręcznych, który prowadziła Pani Janina Michałek z Dobrej. Bardzo ważnym  
dla Porąbcanek był kurs szycia, ponieważ zatrudniły się jako chałupniczki i na dzień dzisiejszy z tego tytułu otrzymują renty czy emerytury. Misją 
Koła jest pielęgnowanie tradycji i obrzędów swego regionu, pobudzanie woli i aktywności mieszkańców wsi w kierunku lepszego, kreatywnego 
życia. W tym celu Koło brało i bierze  udział w różnych uroczystościach gminnych, powiatowych i parafialnych, a także, festiwalach, przeglądach 
piosenek i gawęd. Były nagrania do radia i  telewizji.  
 Od 1975 roku członkinie koła występują na „Limanowskiej Słazie”, w konkursie śpiewaków ludowych i gawędziarzy,  zajmując wysokie 
miejsca. Pani Maria Markiewicz – przewodnicząca Koła - wspaniała, wielokrotnie nagradzana gawędziarka.  Wystąpiła nawet w Kwidzyniu  
na ogólnopolskim konkursie gawęd zdobywając I miejsce. Ważny człowiek, zdaniem Marii Markiewicz który zaszczepił w kobietach kulturę  
ludową był Bronisław Kurczaba, kiedy w roku 1970 dołączył do koła wówczas działalność nasza poszerzyła się o poczynania artystyczne. Panie 
należące do Koła założyły grupę śpiewaczą, której towarzyszyła kapela rodzinna z osiedla Piwkówka. Ze śpiewem i obrzędami zespół występował 
na wielu imprezach lokalnych na uroczystościach patriotycznych i kościelnych, między innymi na dożynkach gminnych czy powiatowych.  
Dożynkowe wieńce z Porąbki można było zobaczyć w Łużnej, w Tarnowie, w Limanowej, w Mszanie Dolnej, w Porębie Wielkiej, Skrzydlnej,  
a także w Szczyrzycu i Dobrej. Panie brały udział w Powiatowych Przeglądach Kulinarnych i Kulturalnych zdobywając czołowe miejsca  
przedstawiając Obrzęd – Obróbka lnu-  Nasze gospodynie świetnie posługują się takimi rekwizytami jak: cierlica, sceć, motowidło, mamy  
prawdziwy len, a gospodynie przędą na kołowrotku i na wrzecionach. 
 Tak jakoś leciał rok za rokiem, mówi pani Maria Markiewicz dość dobrze nam szło, zdobywałyśmy nagrody, kupowałyśmy materiały, 
Boryczowa z Podgórną szyła starodawne stroje potem dołączyła do nich Maria Cygal i szyje dla Koła do dziś. W każdy rok wymyślałyśmy jakiś 
obrzęd np. przędzenie i obróbka lnu, skubanie wełny, darcie pierza, w tym momencie twarz Pani Marii posmutniała i mówi dalej: Stasia nie  
zaśpiewa, tylko z płyty możemy ją usłyszeć, a miała przepiękny głos, ani Gajowa, ani Kokoszkowa, nikt nie potrafi tak prząść na kołowrotku jak 
Boryczowa w takt muzyki, Podgórna już nie podniesie ręki jak ona to umiała i nie opowie godki, Hania Smagowa gotowała nam na dożynki królika 
w potrawce, Jancia Bubulowa zawsze przyszła z kawałkiem placka, a dobrze piekła, Jasiek Smaga, sołtys jak były dożynki brał wóz drabiniasty, 
robiłna  lytry ławki z desek na których siadałyśmy z wieńcem dożynkowym, po drodze śpiewając… tak właśnie Maria Markiewicz wspomina tych 
którzy odeszli do wieczności, a którzy tyle wnosili do Koła. Ale.....tak wszystko przemija nawet nasze obrzędyi  zwyczaje trudno ocalić od zapo-
mnienia.  
30.11.2002 roku w Andrzejkowy wieczór, ten wieczór tak magiczny, kiedy dziewczęta z lania wosku przewidują swoją przyszłość, dla naszego Koła  
Gospodyń Wiejskich też był wyjątkowy ponieważ Zarząd KGW działający od 34 lat postanowił zawiesić swoje urzędowanie i  powołać nowy 
zarząd. Przewodniczącą: została Maria Cygal, Zastępca: Anna Jarosz, Skarbnik: Lidia Bednarz, Sekretarz: Marta Dulik, Członkinie: Zofia Wnęk, 
Józia Bywalec, Zofia Jarosz, Stasia Marcisz, Zosia Muller. W prawdzie nie lałyśmy wosku ani przez klucz, ani przez gałązkę jedliny aby zobaczyć 
przyszłość nowego zarządu, ale wiedziałyśmy jedno, że będziemy starać się kultywować zwyczaje, obrzędy oraz gwarę naszych praojców, co czynił 
poprzedni zarząd. Wieczór był bardzo uroczysty i miły, ponieważ były aż cztery pokolenia, które chętnie biorą udział w czasie wakacji  
w uroczystościach Dożynkowych. Dziewczęta i dzieci zasilają nas swoim głosem i urodą. Przejmując ster po zacnej poprzedniczce, chętnie  
korzystamy z jej doświadczenia i rad. Tak więc jak wcześniej było, członkinie brały udział w Limanowskiej Słazie, w Druzbacce w Podegrodziu  
i na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie, a także w uroczystościach lokalnych i powiatowych zdobywając dyplomy, nagrody i wyróżnienia.  
Największym wyróżnieniem dla Koła było dwukrotne zdobycie Grand Prix przez panią Marię Markiewicz na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie 
Tatrzańskiej w 2015 i 2017 roku. Zgłębiamy również tajniki rzemiosła ludowego poprzez udział, a także organizację warsztatów rękodzieła  
ludowego. Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce od początku istnienia prowadzi kroniki, z których można wyczytać jego bogatą działalność.  
 Opisany jest rok po roku. Ponieważ czas mam ograniczony, więc nie mogę pochwalić się wszystkimi poczynaniami koła, kroniki jednak 
są dostępne w siedzibie koła tj. budynek dawnej szkoły podstawowej w Porąbce i zapraszamy do przeglądania.11 grudnia 2018  roku komitet  
założycielski Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce wybrał nowy zarząd w składzie Przew. Maria Cygal, Skarbnik Zofia Trzópek, sekretarz Lidia  
Bednarz, który zarejestrował Koło w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Limanowej. Posiadamy NIP REGON jesteśmy wpisane do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Mamy swoje konto Bankowe i stronę internetową na Faceboku. Podpisałyśmy umowę partnerską z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Lipowego i Stowarzyszeniem LGD Ziemia Limanowska z Limanowej. Nasza organizacja skupia ponad 15 kobiet.  
Panie są w różnym wieku, czynne zawodowo i emerytki, ale bez względu na to są młode duchem, aktywne i twórcze. Chętnie biorą udział 
 w organizowanych spotkaniach, wykazując tym samym zadowolenie ze swego udziału w życiu społeczności wiejskiej. Panie prowadzą aktywną 
działalność nie tylko na rzecz mieszkańców Porąbki, ale również reprezentują wioskę na tle Gminy i Powiatu czy Województwa a także 
 chętnie uczestniczą w życiu parafii. Na naszych spotkaniach planujemy co będziemy robić w najbliższym czasie, w jakie inicjatywy  możemy  
się zaangażować. Staramy się przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie naszym dzieciom i wnukom. Ubieramy się w tradycyjne stroje tak jak 
nasze prababcie. Spotkania nasze odbywają się w jednej z sal byłej Szkoły Podstawowej w Porąbce. Mamy tam cały dorobek  gromadzony przez 50 
lat działalności naszego Koła. Mijają stulecia, odchodzą pokolenia, zostaje jednak tradycja, obrzędy, zwyczaje, legendy, baśnie, opowiastki które 
opowiadano przy kądzieli jak gospodynie przędły len czy wełnę, gospodarze schodzili się i śpiewali piosenki aby umilić sobie czas. Nasze Koło 
Gospodyń Wiejskich przez 50 lat kultywuje te obrzędy aby zatrzymać znaki czasu przeszłości. Pielęgnujemy gwarę naszych przodków oraz ich 
tradycję, bo człowiek bez tradycji jest jak drzewo bez korzeni. Tradycja ma w sobie coś wartościowego, co szkoda byłoby stracić, ma w sobie  
swoiste i niepowtarzalne piękno, buduje nasze poczucie wartości wśród społeczeństwa, uświadamia nam pewną przynależność.  
 Ważne jest by młodzież i dzieci nie wstydziły się swoich korzeni, by nigdy nie wypierały się tego skąd pochodzą. Nawet jeśli los rzuci 
nas gdzieś daleko, to dzięki tym korzeniom wiemy kim i jacy jesteśmy.  Marzeniem naszej organizacji jest nauczyć młode pokolenie doceniania 
tego co zostawili nam nasi przodkowe. Serdecznie zapraszamy młode gospodynie do naszego Koła, aby nas wesprzeć i kultywować to co minęło. 
Tradycja to jest coś co trwa wiecznie, więc my chcemy żeby ta tradycja trwała w naszym Regionie jak najdłużej. Niby te same góry, te same lasy ale 
gdzieś odesły downe casy.”                                                                                                                                                 26.08.2019 r. Przew. Maria Cygal 
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Mała, niepozorna miejscowość w powiecie limanowskim, stała się miejscem ważnego wydarzenia.  Skrzydlna uczciła 

80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Było to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w okolicy.  

Uroczystości, które trwały trzy dni, rozpoczęły się w piątek, 13 września mszą świętą, na cmentarzu ofiar II wojny 

światowej w Skrzydlnej. Podczas nabożeństwa polowego, ks. proboszcz dr Marek Krupa modlił się w intencji  

poległych w czasie działań wojennych w latach 1939-1945, pochowanych w tejże nekropolii.  

Sobota, 14 września, była dniem sesji historycznej, która miała miejsce w sali  kościoła parafialnego pw. św. Anny. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością prelegenci:    dr Piotr Sadowski z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 

Targu;  dr inż. arch.  Łukasz Stożek z Politechniki Krakowskiej; dr Dawid Golik z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie;  

Przemysław Bukowiec – historyk, regionalista, nauczyciel historii w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach oraz Michał Różyński – 

historyk, prezes Stowarzyszenia „Odwach” z Poznania.  

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia „Odwach” - poznańskiej grupy rekonstrukcyjnej, Stowarzyszenie Rekonstrukcji  

Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK ze Słopnic oraz reprezentacja 10. batalionu zmechanizowanego Dragonów  

ze Świętoszowa, na czele z dowódcą ppłk. Markiem Fiałką. 

Ważnym punktem obchodów była wystawa otwierająca kilkuletni projekt:  „Ocalić Pamięć. Skrzydlna 1939-2019”,  

którego zadaniem jest ocalenie od zapomnienia osób, miejsc  i wydarzeń ściśle związanych z II wojną światową w Skrzydlnej.  W pierwszej części 

projektu wystawy przedstawiono osoby czynnie zaangażowane w lokalną konspirację, które zginęły śmiercią męczeńską w niemieckim,  

nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w Oświęcimiu. Byli to: Stefania Osler - kierowniczka szkoły w Woli Skrzydlańskiej, Anna Pazdur 

- jej siostra, Aleksander Ginter, Stanisław Pogoda - dyrektor Szkoły Powszechnej w Skrzydlnej oraz Franciszek Pala.  

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej postawili sobie trudne zadanie.  

W Skrzydlnej do tej pory nie było wydarzenia tego typu, które zgromadziłoby tylu naukowców, historyków,  jednak zaangażowanie i pasja wielu 

osób, na czele z prezes Stowarzyszenia - p. Małgorzatą Lis, zaowocowały pełnym sukcesem. Dowodem tego, było ogromne  

zainteresowanie miejscowej i okolicznej ludności. Patronat honorowy objął Instytut Pamięci Narodowej (oddział w Krakowie), a związany  

z nim dr Dawid Golik był moderatorem sesji i jednym z prelegentów.  

Jako pierwszy głos zabrał dr Piotr Sadowski omawiając działania wojenne w rejonie Skrzydlnej w pierwszych dniach września  

1939 roku. Niemcy mieli przewagę liczebną w uzbrojeniu, jednak  ułani Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygada Kawalerii dzielnie  

odpierali ataki najeźdźcy. Ze strony wroga była to 2 Dywizja Górska i 4 Dywizja Lekka. Polacy dzielnie stawili opór, opóźniając w rejonie Kasiny 

Wielkiej, Skrzydlnej i beskidzkich przełęczy postępy nieprzyjaciela. Ostatecznie po agresji ZSRS na państwo polskie – 17 września 1939 r.,  

żołnierze płk. Stanisława Maczka ewakuowali się na Węgry. Polscy pancerniacy nie złożyli broni, biorąc udział w działaniach wojennych do końca 

wojny u boku aliantów zachodnich.     

Drugą prelekcję poświęconą żołnierzom Dywizjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii w walkach o Skrzydlną wygłosił  

dr inż. arch. Łukasz Stożek. Inspiracją wykładu  były dokumenty archiwalne Instytutu Polskiego  i Muzeum  

im. gen. Sikorskiego w Londynie. Bardzo cennym źródłem informacji o tych wydarzeniach są wnioski  

odznaczeniowe dla poszczególnych żołnierzy. Zawierały one takie informacje jak: rodzaj przyznanego medalu,  

dane żołnierza oraz czyn, który zapewnił mu nie tylko medal, ale też wieczną chwałę.  Z dokumentów tych dowiadujemy 

się m.in., że przyznano 5 orderów Virtuti Militari V  klasy (Krzyż Srebrny). 

Michał Różyński, prezes Stowarzyszenia „Odwach” z Poznania, opowiedział o 10. Pułku Dragonów. Historyk 

zaznaczył, że nazwa nie pochodzi od angielskiego słowa dragon (smok), lecz ma swoje źródło w dawnych dragonach - 

kawalerii powstałej w XVII - wiecznej Francji, żołnierzy poruszających się na koniach, jednak uzbrojonych w broń palną. 10. Pułk Dragonów  

był spadkobiercą 10. Brygady Kawalerii, tej właśnie, która walczyła o Skrzydlną. Przeformowani, walczyli we Francji. Po klęsce tejże, ewakuowali 

się do Wielkiej Brytanii  i brali  udział w operacji  desantowej w Normandii w 1944 roku (tam już  jako 10 Pułk Dragonów). Podczas przerwy 

kawowej odbywały się rozmowy w kuluarach. Widać było duże poruszenie i zainteresowanie tematem. Można było również podziwiać kolekcję 

broni i wyposażenia wojskowego, a także oglądać wspomnianą wyżej wystawę „Ocalić Pamięć. Skrzydlna 1939-2019”. 

Kolejno głos zabrał Przemysław Bukowiec, który przedstawił ważną postać w historii Skrzydlnej- Józefa Koniecznego:  

kronikarza wsi, organistę, wieloletniego sekretarza gminy Skrzydlna, postać szerokich horyzontów. Jego życie i droga do wiedzy nie były łatwe. 

Pochodzący z chłopskiej rodziny tak pisał w swojej autobiografii: „[…]pomagałem w robotach polnych i matce w domu, a w kuźni ojcu – ale zawsze  

towarzyszył mi książka, przy każdym jedzeniu i w każdej nawet jakiejś małej przerwie w pracy nie mogłem się bez książki obejść. W kuźni jedną ręką ciągnąłem  

za miech kowalski, a w drugiej – książka[…]”. 

Wyuczył się na organistę i pracował najpierw w Nowym Targu, potem w Szczyrzycu a następnie był długoletnim organistą  

w Skrzydlnej. W okresie I wojny światowej służył jako pielęgniarz w szpitalu polowym armii austro-węgierskiej. W czasie II wojny walczył  

już piórem - prowadził kronikę działań wojennych i zbrodniczej działalności Niemców na tych terenach. Był społecznikiem i człowiekiem  

wielkiego serca.  Po śmierci został pochowany na cmentarzu nad szkołą, jako zasłużony dla spraw wsi. Jego dorobek kronikarski był inspiracją  

do zorganizowania sesji, jak mówiła jego prawnuczka, Małgorzata Lis. Ostatni wykład wygłosił dr Dawid Golik z Instytutu Pamięci  

Narodowej, Oddział w Krakowie. Prelekcja bardzo zapadła w pamięć, ponieważ jej tematem była pacyfikacja ludności cywilnej na osiedlu  

Podlesie, położonym u podnóża góry Śnieżnicy. W sierpniu 1944 roku, karna kompania SS Matingena, złożona z niemieckich przestępców 

 i kryminalistów. Pacyfikując ludność cywilną, miała w ten bestialski sposób odkupić swoje zbrodnie. Jednostka ta posłużyła jako narzędzie  

do zastraszenia ludności cywilnej, bowiem dominuje przypuszczenie, że był to odwet za atak Oddziału Partyzanckiego AK „Wilk”  por. Krystyna 

Więckowskiego „Zawisza” na członków niemieckiej organizacji Todt  przy budynku stacji kolejowej w Kasinie Wielkiej. W czasie pacyfikacji 

zamordowano 23 osoby ze Skrzydlnej i Porąbki, niektórzy zostali spaleni żywcem. Kilka osób zginęło też z rąk członków organizacji Todt,  

tej samej, która była odpowiedzialna za budowę kompleksu podziemnego Riese w górach Sowich. 

Tragedia ta rozgrywała się w przeciągu kilku sierpniowych dni 1944 roku.  
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 Zakończenie prac przy konserwacji kapliczki w Jurkowie  

Ciekawym uzupełnieniem uroczystości była ekspozycja broni i sprzętu wojskowego z czasów II wojny światowej. Na uwagę  

zasługiwał przede wszystkim rkm „Bren”, masywna broń brytyjska, która także była używana przez polskich żołnierzy, walczących  

z wrogiem poza granicami okupowanego, ukochanego kraju.  

Na zakończenie sesji swoje świadectwa i relacje przedstawili naoczni świadkowie tragicznych wydarzeń lat wojennych,  

głównie września 1939 roku i krwawej pacyfikacji Podlesia. Bolesnymi wspomnieniami podzieliły się m.in.: p. Janina Wójcik, p. Maria Markiewicz,  

p.Maria Górlińska. W trakcie sesji historycznej można było nabyć egzemplarz publikacji autorstwa  p. Małgorzaty Lis,  

pt.: „Ślady Pamięci. Skrzydlna 1939-2019”.  Intencją powstania albumu była  chęć upamiętnienia  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej  

na terenie Skrzydlnej i okolic, a także złożenie hołdu i uczczenie pamięci jej ofiar. W niedzielę 15 września odbyła się uroczysta msza święta,  

pod przewodnictwem ks. kapelana Waldemara  Rawińskiego,  podczas  której  dokonano  poświęcenia  tablicy  upamiętniającej żołnierzy Dywi-

zjonu Rozpoznawczego 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej płk. Maczka. Tablica  została  ufundowana  przez  Stowarzyszenie   

Rekonstrukcji  Historycznej  „Odwach”  z Poznania. Po  nabożeństwie  licznie  zgromadzeni  parafianie,  zaproszeni  goście,  żołnierze 10. bata-

lionu zmechanizowanego Dragonów ze Świętoszowa oraz  Stowarzyszenie  „Odwach”  udali  się  na  cmentarz  parafialny,  gdzie  złożyli wiązan-

ki  i znicze na grobie poległych żołnierzy. Dwa tygodnie później - w piątek, 27 września w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Historii, Kultury 

i Tradycji Ziemi Skrzydlańskiej odbyła się promocja albumu pt.: „Ślady Pamięci. Skrzydlna 1939-2019”. Autorka opracowania, p. Małgorzata Lis  

opowiadała o historii powstania niniejszej publikacji, o inspirującej pracy swojego pradziadka – Józefa  

Koniecznego, który przez lata skrupulatnie opisywał życie Skrzydlnej i okolic, a także nieocenionym wkładzie świadków tragicznych  

lat wojennych, których relacje są bezcenne. Prezentacja  slajdów ze zdjęciami znajdującymi się w opracowaniu przybliżyła  licznie zgromadzonym 

gościom historię wojenną Skrzydlnej: wkroczenie Niemców we wrześniu 1939 roku, początki pracy podziemnej i działania konspiracyjne,  

tajne nauczanie, wspomnienia i relacje naocznych świadków historii, działalność Skrzydlan na frontach II wojny światowej oraz opisy najbardziej 

tragicznych wydarzeń, tj. rozstrzelanie ludności cywilnej pod Sępiną 5 września 1939 roku i pacyfikacja Podlesia  20 sierpnia 1944 roku. Opisane 

wyżej uroczystości i wydarzenia kultywują pamięć o ludziach, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Dzięki którym żyjemy. Są wyrazem hołdu  

dla bohaterskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu i dla cichych bohaterów, którzy walczącz ukrycia systematycznie osłabiali wroga. 

Dla tych, których nazwiska wyryte są na pamiątkowych tablicach oraz dla tych, których nazwisk nigdy nie poznamy. Dla wszystkich   

zamordowanych bez powodu i dla tych którzy przeżyli piekło wojny.  

Stowarzyszenie składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości: ks. proboszczowi Markowi  

Krupie za udostępnienie pomieszczeń w budynku kościoła, ks. Bogdanowi za czuwanie nad nagłośnieniem, Panu Benedyktowi  

Węgrzynowi za środki finansowe na zorganizowanie wystawy oraz środki na  wyżywienie żołnierzy oraz poczęstunek dla gości,  

Pani dyr. Urszuli Palka – Ranosz za nagranie sesji historycznej, Pani dyr. Cecylii Bogacz za udostępnienie świetlicy szkolnej,  

Pani Jolancie Płoskonka za czuwanie przy organizacji, uczniom z miejscowej szkoły za piękną oprawę mszy świętej na cmentarzu,  

orkiestrze, zespołowi regionalnemu, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skrzydlnej i Przenoszy oraz Akcji Katolickiej za słodki poczęstunek.  

Wspólnymi siłami możemy tworzyć piękne inicjatywy.  

oprac. Ewa Wójtowicz, Zbigniew Maciołek  

W dniu 08 listopada 2019r. zostały zakończone prace 

przy konserwacji kamiennej kapliczki słupowej 

zwieńczonej grupą ukrzyżowania w miejscowości 

Jurków. Obiekt ten wymagał natychmiastowej 

ingerencji konserwatorskiej, ponieważ brak było 

odpowiedniego fundamentu oraz izolacji poziomej  

i pionowej. Ponadto wielokrotne pokrycie powierzchni 

piaskowca grupą warstwą farby olejnej doprowadziło 

do zakrycia detali rzeźbiarskich niewielkich 

płaskorzeźb. Konserwację kamiennej kapliczki udało 

się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu 

Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobra  

w ramach programu „Małopolska Pamięta”. 

Całkowity koszt robót związany  

z konserwacją kapliczki to 21 00,00 zł, z tego 11 500,00 zł stanowiła dotacja  

z Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 9 500,00 zł to środki własne 

Gminy Dobra. Właściciele nieruchomości jako wkład własny wykonali 

fundament pod kapliczkę oraz jego odwodnienie. Wykonawcą prac  

był mgr Stanisław Strzelczyk- konserwator dzieł sztuki, który zgodnie  

z opracowanym programem prac konserwatorskich starał się o zachowanie  

jak największej ilości detali konserwowanej kapliczki. 



Udało się!  

        Gmina Dobra zrealizowała projekt „Rozwój kompetencji cyfrowychw 

Gminie Dobra”, na który otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 146 440 zł na ramach konkursu grantowego pod nazwą  

„e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego 

z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Od maja 

do listopada bieżącego roku w Urzędzie Gminy Dobra zorganizowaliśmy 22 

grupy i przeszkoliliśmy 264 osoby w następujących modułach: Rodzic w 

Internecie (7 szkoleń), Moje finanse i transakcje w sieci (5 szkoleń), 

Działam w sieciach społecznościowych (4szkolenia), Tworzę własną 

stronę internetową (blog) (4 szkolenia), Kultura w sieci (1szkolenie), Mój 

biznes w sieci (1szkolenie). Za środki pozyskane w ramach projektu 

zakupiono 13 laptopów, które otrzymają szkoły z terenu naszej gminy.  

                                                                          
              oprac. Urząd Gminy w Dobrej  
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Zakończono prace przy budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej  

 Pod koniec listopada zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej  
mieszczącego się przy oczyszczalni  ścieków. Dzięki inwestycji, której wybudowanie kosztowało blisko 1,3 mln zł, mieszkańcy zyskali funkcjo-
nalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania posegregowanych odpadów. 
PSZOK mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Dobrej. 
W pierwszym etapie wykonawca zadania opracował dokumentację techniczną i uzyskał niezbędne decyzje i pozwolenia na budowę obiektu. W 
ramach inwestycji wykonano szereg prac polegających na uporządkowaniu terenu, by można było na nim bezpiecznie  
przechowywać odpady. PSZOK  składa się z następujących obiektów: budynku socjalnego, wiaty, wagi samochodowej, rampy samochodowej. 
W punkcie odbioru odpadów powstał nowy pokryty nawierzchnią betonową plac na którym znajdują się nowe pojemniki do składowania  
selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, szkło oraz kontener magazynowy z wyposażeniem  
w specjalne pojemniki na zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, chemikalia itp. W celu zabezpieczenia przed opadami 
atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana wiata oraz wykonano ogrodzenie terenu wraz  
z przesuwną bramą wjazdową. Ponadto na terenie PSZOK znajduje się budynek 
socjalny wraz z wyposażeniem dla pracownika obsługującego punkt. 
 Po uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, które zaplanowano na styczeń 2020r.,  mieszkańcy będą mieli możliwość  
dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez ograni-
czenie  negatywnego oddz iaływania  odpadów komunalnych  
na terenie Gminy Dobra. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, istotnego z punktu  
widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i regionu objętego oddziaływa-
niem inwestycji w kategoriach długoterminowych. 
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej. Zorganizowano i przeprowadzono  
zajęcia edukacyjne w placówkach na terenie Gminy Dobra, łącznie 9 godzin  
lekcyjnych, promujących postawy proekologiczne, poświęconych tematyce  
segregacji i bezpiecznego składowania odpadów. Uczniowie biorący udział  
w zajęciach otrzymali pakiet materiałów promocyjnych. W zajęciach wzięło 
udział łącznie ponad 380 uczniów. Opracowano także materiały edukacyjne  
w postaci broszur, ulotek i plakatów. W listopadzie w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Dobra zorganizowano i przeprowadzono konkursy o tematyce 
ekologicznej oraz tzw. „Dzień ekologii”. Konkursy zostały przeprowadzone  
w podziale na grupy wiekowe: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8. Zwycięzcy otrzymają 
nagrody rzeczowe zakupione w ramach projektu. Wszystkim uczestnikom  
dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom. Projekt pn." Budowa 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
w miejscowości Dobra dz.ew. 5138/13 " jest współfinansowany w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020. 
  

oprac.  Urząd Gminy w Dobrej  

Plan Najbliższych Imprez w roku 

2020  

05.01.2020r -  Koncert Noworoczny w Sanktua-

rium M.B. Bolesnej w Dobrej (wystąpią: Soliści  

Zespoły i Orkiestra Szkoły Muzycznej w Dobrej  

oraz  Orkiestra Sinfonietta działająca pod batutą  

Sebastiana Szymańskiego) 

26.01.2020r – Gminne Ostatki Kolędowe 

(Sanktuarium M.B. Bolesnej w Dobrej) 

27.01 - 07.02.2020r -  Ferie Zimowe  

z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

 

 

13 nowoczesnych laptopów do naszych szkół! 



Muzyka to odbicie w tafli wody tego, co gra 

człowiekowi w duszy... 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przedstawia dane dotyczące: świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego oraz świadczenia dobry start – okres zasiłkowy 2019/2020 

Od dnia 01.07.2019r. do Ośrodka wpłynęły 1184 wnioski  
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: 444 wnioski  
zostały złożone w formie elektronicznej, natomiast 740 w formie 
tradycyjnej. 205 wniosków zostało przekazanych do Małopolskiego  
Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Od 1 lipca 2019r.  
do 10 grudnia 2019 r. zostało wydanych 1 087 informacji o przyznaniu  
świadczenia wychowawczego na 1738 dzieci do 18 roku życia zamiesz-
kujących na terenie gminy Dobra. 

 
 

Wykres 1. Procentowy udział wniosków o ustalenie prawa  
do świadczenia wychowawczego ze względu na formę 

Od dnia 01.07.2019r. do Ośrodka wpłynęły 879 wniosków  
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start: 291 wniosków 
zostało złożonych w formie elektronicznej, natomiast 588  
w formie tradycyjnej. Świadczenie dobry start zostało wypłacone 

Wykres 2. Procentowy udział wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia dobry start ze względu na formę 

Źródło: opracowanie własne 
Sytuacja dotycząca świadczeń rodzinnych od dnia 01.08.2019r.  

  LICZBA WNIO-
SKÓW 

LICZBA WYDA-
NYCH DECYZJI 

ZASIŁEK RODZINNY 620 514 

ŚWIADCZENIE  
RODZICIELSKIE 

11 8 

JEDNORAZOWA  
ZAPOMOGA Z TYTUŁU 

URODZENIA  
SIĘ DZIECKA 

42 41 

SPECJALNY ZASIŁEK 
OPIEKUŃCZY 

32 28 

ŚWIADCZENIE  
PIELĘGNACYJNE 

1 0 

ZASIŁEK  
PIELĘGNACYJNY 

5 4 

WNIOSEK O ZMIANĘ  
SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

17 10 

WNIOSKI PRZEKAZANE 
DO MAŁOPOLSKIEGO 

URZĘDU  
WOJEWÓDZKIEGO 

87 14 

RAZEM 728 605 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

ŚWIADCZENIE DOBRY START ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

oprac.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej  

Źródło: opracowanie własne 

Zapraszamy  
do zapisów na zajęcia  

Dobrzańskiego Ogniska 
Muzycznego! 

Dobrzańskie Ognisko Muzyczne stanowi formację  
niezależną od szkoły muzycznej czy innych tego typu szkół 
 branżowych. W nim każdy może się uczyć, niezależnie  
od wieku, posiadanych umiejętności czy szkoły do jakiej 
uczęszcza lub skończył. Zajęcia odbywają się w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, który również  
jest organizatorem. Program nauczania dobierany  
jest indywidualnie do potrzeb danej osoby, więc swój warsztat 
mogą doskonalić osoby w różnym stopniu zaawansowania. 
 Obecnie w Ognisku Muzycznym realizowane  
są zajęcia z gry na skrzypcach i pianinie. Każdy zainteresowa-
ny może się zapisać. Nie ma przeszkód aby stworzyć nowe 
klasy kształcące w innych instrumentach. Jedynym  
warunkiem jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych osób 
na dany instrument. Ognisko oferuje 18 indywidualnych 45 
minutowych lekcji z gry na instrumencie oraz 20 minut  
dla dzieci od 4 lat do 6 lat w pakiecie 3 oraz 5 lekcji teorii 
muzycznej, która znacznie ułatwia i uprzyjemnia uczenie  
ię nowych rzeczy. Koszt jednego semestru to 1 000,00 zł 
płatne w ratach po 200,00 zł miesięcznie. Stworzona została 
także oferta dla dzieci - koszt jednego semestru to 500,00 zł  
w ratach po 100,00zł miesięcznie. Szczegółowe informacje 
dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej 
osobiście i telefonicznie pod nr. (18) 333-02-39, lub mailowo: 
m.rapacz@gok.gminadobra.pl                         oprac. M. Rapacz 



  No i udało się!!! Ruszył 

p r o j e k t  " S i n f o n i e t t a " ! ! ! !  

Dziękujemy tym, którzy już do zespo-

ł u  d o ł ą c z y l i ! ! !  n a  r a z i e  

jest kameralnie i twórczo, tym bardziej 

zapraszamy w nasze szeregi i współ-

tworzenia naszej orkiestry pod kierun-

kiem p. Sebastiana Szymańskiego:) Oczywiście zapraszamy  

chętnych z szerszej okolicy - działajmy "ponadlokalnie";) PRÓBY  

w poniedziałki o 19:00 w GOK Dobra. Więcej informacji udziela 

Pani Urszula Palka Ranosz - dyrektor GOK Dobra. Wachlarz 

emocji wyrażanych poprzez muzykę jest niezwykle bogaty. Muzyka 

jest bezpiecznym azylem, w którym możemy dać ujście swoim emo-

cjom. A więc dajmy się ponieść raz na jakiś czas zarówno wesołemu, 

jak i smutnemu urokowi muzyki, ponieważ, jak mawiał Arystoteles – 

„muzyka łagodzi obyczaje”, przekracza  wszelkie bariery i daje przstrzeń  

dla wspólnego przeżywania.  

 Orkiestra „Sinfonietta” już działa ! 

Dlatego przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Dobrej już działa orkiestra „Sinfonietta Dobrzańska”  

do której zapraszamy osoby grające na instrumentach: smyczkowych, 

dętych drewnianych, blaszanych, perkusyjnych. To doskonała oferta 

dla  uczniów i absolwentów szkół muzycznych (I i II st.), studentów  

i absolwentów uczelni muzycznych, oraz  pozostałych utalentowa-

nych, których pasją jest granie na instrumencie. Dyrygentem  

orkiestry jest  Sebastian Szymański Absolwent Wydziału  

Teologicznego UKSW w Warszawie (2012); oraz Wydziału Kompo-

zycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 

 Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła  

Łukaszewskiego (2015). Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie (2015) – obszar badań – Współczesna Muzyka 

Skralna, Teologia Muzyki, Twórczość. Licencjusz Rzymski nauk 

teologicznych z zakresu muzyki kościelnej. Płyta PIE JESU Chóru 

Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła 

Łukaszewskiego z utworem Sebastiana Szymańskiego Pie Jesu zosta-

ła nominowana do nagrody FRYDERYK 2019 w kategorii Album 

Roku Muzyka Współczesna oraz otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia 

W y d a w c ó w  K a t o l i c k i c h  F E N I K S  2 0 1 9 .                                                      
     oprac. J. Tokarczyk  

Nie od dzisiaj wiadomo , że korzyści wynikające z integracji 

międzypokoleniowej czerpią zarówno seniorzy jaki i dzieci.  Dlatego  

też Seniorzy z Dziennego Domu ,,Senior+’’ w ramach zajęć kulturalno –

edukacyjnych prowadzonych przez Panią Balbinę 

Judkę przygotowali inscenizację najbardziej 

popularnych wierszy Juliana Tuwima.  Premiera 

ich  starań  odbyła się przed bardzo wymagającym 

widzem jakim były przedszkolaki z Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Dobrej. Podczas spotkania 

dzieci usłyszały takie wiersze jak „Leń’’, „Rzepka’’ 

czy „Kaczka Dziwaczka’’. Trud , który został 

włożony zarówno w nauczeniu się tekstu  

na pamięć oraz przygotowaniu rekwizytów  został 

w pełni doceniony przez najmłodszych. Seniorzy 

jednogłośnie stwierdzili, ze było warto  

i ze z pewnością będą kontynuować  działalność na rzecz dzieciom.   
                                                                                     oprac. Monika Majerczyk 

Seniorzy dzieciom  
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            Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych wzięli udział w superwizji 
oraz szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, współfinansowanych  
ze środków przekazanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki  
w Krakowie w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
W tegorocznych działaniach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, 
w tym także profilaktyki wypalenia zawodowego służb zaangażowanych 
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zakwalifikowało się jedynie  
8 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa 
małopolskiego, w tym m. in. z gminy Dobra. 
 Wsparcie szkoleniowe rozpoczęło się od superwizji, której 
wymiar wyniósł 24 godziny dydaktyczne, zrealizowane w ramach  
6 spotkań, w okresie od września do grudnia br. Na spotkaniach 
poruszono aspekty związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty,  
w tym m. in. analiza własnych reakcji, dbanie o swoje bezpieczeństwo 
 i komfort, ograniczenia: własne, klienta, instytucjonalne, etyczne 
aspekty pracy. Na podstawie uzyskanych w trakcie spotkań informacji  
zostały wybrane tematy szkoleń specjalistycznych dedykowanych 
konkretnemu Zespołowi. W ramach 3 spotkań trwających po 8 godzin 
dydaktycznych zostały poruszone kwestie dotyczące prawnych 
aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy między 
Zespołem Interdyscyplinarnym, a Grupą Roboczą oraz przemocy 
wobec dziecka. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż spotkania 
edukacyjne odbywały się na terenie gminy Dobra, co podniosło 
dostępność szkoleń i pozwoliło na uczestnictwo jak największej liczby 
członków. W spotkaniach superwizyjnych wzięli udział pracownicy 
socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dobrej, pedagodzy szkolni z Zespołu Placówek Oświatowych  

w Jurkowie, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Skrzydlnej, 
dzielnicowi z Komisariatu Policji 
w Tymbarku, przedstawiciel 
Szkoły Podstawowej w Dobrej 
oraz przedstawiciel Służby 
Zdrowia z placówki w Dobrej.  
            oprac. Gminny Ośrodek Pomocy w  Dobrej 

Szkolenia specjalistyczne i super wizja  
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Złóż internetowe konto pacjenta i  korzystaj z e-recepty 

Dobrzańskie Wieśc i   
 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) możesz założyć w Ośrodku  
Zdrowia w Dobrej lub sam w domu. E-recepta zacznie obowiązywać od 
08-01-2020 roku. Pacjenci Centrum Medycznego w Dobrej  
i Jurkowie otrzymują już e- recepty. Możliwość wykupienia  
elektronicznych recept jest już we wszystkich aptekach. Nie oznacza  
to jednak, że każdy lekarz wystawi e-receptę – nie wszystkie placówki 
medyczne wdrożyły program. Mają czas do końca 2019 roku – każda 
recepta refundowana przez NFZ ma być do końca roku e-receptą.  
Jak skorzystać z e-recepty? Jakie są korzyści z wprowadzenia  
elektronicznych recept? E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia  
i e-skierowania, jest częścią większego programu cyfryzacji.  
Elektroniczna recepta wystawiana jest przez lekarza, który korzystając 
 z rejestru leków wprowadza do systemu informatycznego odpowiednie 
medykamenty dla pacjenta. Chorzy w przychodni otrzymują  
jedynie kod dostępu z numerem PESEL, który jest niezbędny  
do odbioru leków z apteki. Farmaceuta w aptece odczyta kod,  
co umożliwia pobranie recepty elektronicznej i wydanie leków  
pacjentowi. Do głównych zalet e-recepty zaliczyć można oszczędność 
czasu - zarówno lekarza, który wystawia receptę, jak i pacjenta oraz 
 farmaceuty. Korzystanie z recept elektronicznych zniweluje  
też problem braku pieczątki czy nieczytelności recepty oraz związaną  
z nim konieczność ponownych wizyt u lekarza.  
 

Jak korzystać z e-recepty? 

Podczas wizyty u lekarza pacjent zamiast tradycyjnej recepty na papierze 

może otrzymać: 

- wydruk w formie papierowej z kodem kreskowym oraz pinem; 

- LUB e-receptę w mailu; 

- LUB e-receptę w esemesie. 

Aby korzystać z e-recepty należy założyć IKP (Internetowe Konto Pacjenta).  

Do założenia IKP potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego.  

Profil Zaufany założyć może każdy w swoim domu, poniżej instrukcja 

jak można to zrobić: 

-dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) 

-własna poczta elektroniczna (indywidualna, przypisana do jednej 

osoby) 

-telefon komórkowy (jeden numer może być powiązany tylko  

z jednym kontem).  

 

Zakładanie Profilu Zaufanego krok po kroku 

- wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP 

- wybierz okno Zarejestruj się (prawy górny róg strony). 

- wypełnij formularz Wniosku (należy bardzo dokładnie sprawdzić 

wprowadzane dane). 

- kliknij Zarejestruj się - w ten sposób złożysz wniosek o założenie 

profilu zaufanego. 

- zapamiętaj podany identyfikator i hasło - żeby sprawdzić, zaloguj  

się na stronie profilu zaufanego. 

Potwierdzanie Profilu Zaufanego 
- idź do wybranego punktu potwierdzającego (np. do Urzędu Gminy 
Dobra pok. 107) i potwierdź tam założenie Profilu Zaufanego. Masz na 
to 14 dni od złożenia Wniosku. 
- jeżeli nie zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni — 
zaloguj się na stronie profilu zaufanego i ponownie złóż Wniosek. 
 

W razie wątpliwości zgłoś się do Ośrodka Zdrowia 
 w Dobrej, a uzyskasz wszystkie 

 potrzebne informacje.     
 

                                                                                                      oprac. Ośrodek Zdrowia w Dobrej   

https://epuap.gov.pl/wps/portal


 


