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XIV Dni Dobczyc były okazją do uroczystego
Był także kluczowym zawodnikiem repreprzyznania wyróżnienia „Honorowy Amba- zentacji Polski na ME w Danii w 2018 r., która
sador Gminy i Miasta Dobczyce”. Rada Miejska w kategorii drużynowej uplasowała się na wysokim
w Dobczycach przyznała to wyróżnienie Seba- 4. miejscu. W tym samym roku znalazł się również
stianowi Kasprzykowi – mieszkańcowi Stojowic, w składzie Reprezentacji Polski na Mistrzostwach
czołowemu polskiemu biegaczowi specjalizującemu Świata w Londynie, ponownie zdobywając z drużyną
się w biegach przeszkodowych OCR.
4. miejsce. Od 2019 r. Sebastian reprezentuje Drużynę
Podczas tegorocznego święta miasta Sebastian Husaria Race Team z Krakowa. W tegorocznych ME
Kasprzyk oficjalnie otrzymał wyróżnienie z rąk wspólnie z reprezentacją Polski wywalczył brązowy
przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach medal w sztafecie.
Małgorzaty Jakubowskiej, wiceprzewodniczącego
Wybitne osiągnięcia sportowe Sebastiana
Marka Kaczora oraz radnego Marcina Wylegały. uhonorowane zostały prestiżowymi nagrodami
Gratulacje i wyrazy uznania przekazali młodemu podczas II Gali Mistrzów Biegów Przeszkodowych
biegaczowi również wnioskodawca nadania wyróż- „Orły OCR” 2018, będącej podsumowaniem 2018r.
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nienia - burmistrz Tomasz Suś oraz wiceburmistrz
Edyta Podmokły.
Mieszkaniec Stojowic poszczycić się może
tytułami Mistrza Europy z 2019 r., Mistrza Polski z 2018 r. czy „Najlepszego Zawodnika OCR
2018” w swojej kategorii wiekowej. Młody biegacz
o walecznym sercu, niezwykłej sile i wytrwałości,
w przeciągu niespełna trzech lat stał się liderem
w swojej dyscyplinie.
W 2018 r. wystartował w 25. biegach, spośród
których 20 razy stał na podium. Do najważniejszych
osiągnięć Sebastiana zaliczyć można złoty medal
w biegu na 4 km z przeszkodami w kat. wiekowej
18-24 lata, wywalczony na Mistrzostwach Europy
w Holandii w 2017 r. czy srebrny medal zdobyty
rok później na ME w Danii w biegu na 15 km
z przeszkodami w kat. wiekowej 18-24 lata. Sebastian
Kasprzyk to również Mistrz Polski 2018 z Gdyni na
dystansie 5 km z przeszkodami.

w Lidze OCR Polska. Sebastian Kasprzyk uplasował się na drugim miejscu w kategorii Najlepszy
Zawodnik OCR 2018 Rankingu OCR Polska oraz
na pierwszym miejscu tegoż rankingu w swojej
kategorii wiekowej. Zajął również drugie miejsce
w lidze OCR 2018.
Za sprawą wybitnych osiągnięć sportowych
i szlachetnej sportowej postawy Sebastian Kasprzyk
wnosi nieoceniony wkład w promocję Dobczyc
i jest ambasadorem naszej małej Ojczyzny w kraju
i zagranicą.
W tym roku Rada Miejska w Dobczycach przyznała również wyróżnienie „Honorowy Ambasador”
dla Agnieszki Yarokhau (Szwarnóg), która niestety
nie mogła być obecna podczas Dni Dobczyc. Wyróżnienie wręczone zostanie w późniejszym, dogodnym
dla pani Agnieszki terminie.
JoTa
Fot. Joanna Talaga, Anka Stożek
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Za nami pełne wrażeń XXIV Dni Dobczyc

X

XIV Dni Dobczyc przeszły
do historii, jednak wrażenia
i emocje jeszcze nie opadły. Tegoroczne święto miasta ponownie
okazało się „pogodowym kołem
fortuny”, jednak nawet deszcz nie
przeszkodził w dobrej zabawie.
Tradycyjnie obchody rozpoczęto
w piątek, jednak w tym roku z wyjątkową energią! Na scenie wystąpił
zespół Immersja, a tuż po nim
gwiazda wieczoru – Gromee, który
zaserwował publiczności najpopular-

Dorzecza Raby Robert Kawecki
wspólnie oficjalnie otworzyli XXIV
Dni Dobczyc, podziękowali wszystkim za udział i jednocześnie życzyli
dalszej, dobrej zabawy.
Tego dnia na scenie wystąpili:
zespół Infinity Axes, Mister R,
a gwiazdą wieczoru był Czadoman.
Dobry kontakt z publicznością,
a także znane piosenki, w tym „Ruda
tańczy jak szalona”, przyciągnęły
pod scenę rzeszę fanów. Tuż po
zakończeniu koncertu niespodzie-

niejsze „kawałki” w zupełnie nowej
aranżacji. Krakowski producent i DJ
zaprosił do współpracy muzyków, a
także znany w Dobczycach zespół
taneczny Jamaica Wave.
Po pełnym wrażeń i efektów
specjalnych koncercie, zabawę do
późnych godzin nocnych „rozkręcali”
lubiani DJ-e.
Kolejny dzień rozpoczął poruszający koncert Sekcji Wokalnej
MGOKiS Dobczyce z gościnnym
udziałem Piotra Skóry oraz wokalistek Studia Piosenki Young Starts.
W repertuarze zagościły m.in. kultowe duety.
W sobotę burmistrz Tomasz
Suś oraz prezes Izby Gospodarczej

wanie nadciągnęła ulewa, jednak
najwytrwalsi bawili się dalej wspólnie
z DT-PROJEKT.
W niedzielę plac przy ul. Podgórskiej opanowały amerykańskie
„cudeńka”, które zjechały do Dobczyc
w ramach II Dobczyckiego Zlotu
Pojazdów Zabytkowych – „Ameryka
no kołach”. Pomimo, że pogoda wciąż
płatała figle, amerykańskie „cacka”
przyciągnęły niejednego pasjonata.
Koncertowo niedzielę otworzył
zespół The Perfumes, a tuż po
nim zaprezentowała się dobczycka „stulatka”, czyli Orkiestra Dęta
„Dobczyce”. Koncert orkiestry był
okazją do promocji płyty z okazji
100-lecia istnienia. Płyta już wkrótce
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ukaże się na rynku.
Ważnym punktem niedzielnych
obchodów było uroczyste przyznanie
wyróżnienia „Honorowy Ambasador
Gminy i Miasta Dobczyce”, które
na mocy uchwały Rady Miejskiej
w Dobczycach otrzymał mieszkaniec
Stojowic - Sebastian Kasprzyk. Przyznanie wyróżnienia to wyraz uznania
dla osiąganych wyników sportowych
w biegach przeszkodowych OCR
oraz szlachetnej postawy, a przede
wszystkim reprezentowania Gminy Dobczyce
w kraju i poza
jego granicami. Tytuł, na
ręce Sebastiana, wręczyli przedstaw iciele
Rady Miejskiej – przewodnicząca
Małgorzata
Jakubowska,
w iceprze wodniczący
Marek Kaczor
oraz reprezentant Stojowic – Marcin Wylegała.
Gratulacje
i słowa uznania przekazali młodemu
zawodnikowi burmistrz Tomasz Suś
oraz wiceburmistrz Edyta Podmokły.
XXIV Dni Dobczyc były również okazją do złożenia gratulacji
przedstawicielom lokalnej, rodzinnej
firmy, która w tym roku obchodzi
30-lecie istnienia – Piekarni „Złoty
Kłos”. Burmistrz Suś wyraził słowa
uznania za kontynuowanie tradycji
piekarniczej i budowę firmy, której
najważniejszą wartością jest rodzina.
Przypomnieć należy również, że śp.
Maria Brożek, przez lata pełniąca
funkcję Prezesa Izby Gospodarczej
Dorzecza Raby, aktywnie włączała
się w coroczną organizację Dni
Dobczyc.

W niedzielnym programie tegorocznego święta miasta znalazły się
aż dwie gwiazdy wieczoru – Damian
Holecki oraz Mateusz Mijal. Obaj
artyści rozśpiewali i roztańczyli
publiczność, w dobrym stylu kończąc
XXIV Dni Dobczyc. W tym roku
każdy z artystów, będący gwiazdą
wieczoru, odjechał z Dobczyc z miłym
podziękowaniem – Dobczycką Kozą
Muzyczną.
Tradycyjnie podczas niedzielnych obchodów Izba Gospodarcza
Dorzecza Raby przyznała nagrodę
dla wyróżniającego się przedsiębiorcy
minionego roku. Nagrodę „Przedsiębiorca Roku 2018” z rąk prezesa
Roberta Kaweckiego odebrała firma
Specjalmed reprezentowana przez
prezesa Rafała Szymoniaka oraz
wiceprezesa Pawła Bubulę.
Dni Dobczyc to jednak nie tylko
muzyczne wrażenia serwowane ze
sceny koncertowej. W tym roku to
również szereg wydarzeń i atrakcji
towarzyszących. Dla szukających
adrenaliny nie zabrakło atrakcji
w wesołym miasteczku, dla ciekawskich był Mobilny Ogród Doświadczeń,
gdzie oprócz interesujących zjawisk
promowany był również bieg „Zombie
Run”. Stąd między uczestnikami
tegorocznych wydarzeń snuły się
postacie rodem z horroru.
Szczególną atrakcję zapewniła
firma Wawel. W niedzielę przy ul.
Podgórskiej zaparkowała bowiem
„słodka”, interaktywna ciężarówka,
w której na uczestników czekały
gry i zabawy, a na koniec słodki
upominek. Chętnych nie brakowało,
a cukierki rozchodziły się w mgnieniu oka. Dobczyce były jednym
z przystanków Wawel Trucka, bo
tak nazywa się owa ciężarówka,
w jego trasie po Polsce.
Organizatorami XXIV Dni
Dobczyc byli: Izba Gospodarcza
Dorzecza Raby, Gmina i Miasto
Dobczyce oraz firma Party Serwis.
JoTa
Fot. Joanna Talaga, Paweł Stożek
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Parking przy ulicy
Podgórskiej dostępny

Inwestycja w przyszłość

N

owstało 160 nowych miejsc parkingowych w centrum Dobczyc.
To efekt zakończenia przebudowy
i rozbudowy parkingu przy ul.
Podgórskiej.

modernizację i przebudowę ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż potoku
Węgielnica, którą już od jakiegoś
czasu możemy wygodnie spacerować pomiędzy ul. Budowlanych

a lipiec przyszłego roku planowane jest wykończenie
budynku szkoły podstawowej
w Dziekanowicach.
Budowa szkoły to obecnie największa inwestycja w dziedzinie

co do konieczności dalszej realizacji
inwestycji i zdecydowali o przeznaczeniu środków w budżecie na ten cel,
a jednocześnie o zaciągnięciu koniecznego kredytu.
– Jako Rada mieliśmy dobre intencje,

Teren oddany został do użytku
tuż przed tegorocznymi Dniami
Dobczyc i od tego czasu służy mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym Dobczyce.
Za budynkiem kompleksu sportowego KS Raba Dobczyce powstały
42 miejsca parkingowe, kolejne 118
miejsc powstało po drugiej stronie,
w miejscu, w którym istniała już
asfaltowa nawierzchnia, a także na
części boiska treningowego. Zmodyfikowana została również zatoczka
autobusowa, pozostały natomiast
do wykonania prace polegające na
nasadzeniu zieleni.
Parking służyć ma mieszkańcom
oraz turystom, którzy mogą pozostawić swoje samochody, a dalej udać
się ścieżką na Wzgórze Zamkowe,
a także grupom zorganizowanym,
które przyjeżdżają autobusami.
Parking jest też alternatywą
dla zatłoczonego centrum, od płyty
Rynku dzieli go bowiem 3 minutowy spacer.
Wykonawca
park ingu,
w ramach umowy, realizował również

a ul. Jałowcową.
oświaty realizowana w gminie
Koszt całkowity wspomnia- Dobczyce. Całość zadania opiewa
nych inwestycji to 3 198 000 zł na kwotę 14 515 517,57 zł , z czego
brutto, z czego dofinansowanie 3,5 mln zł stanowią środki rządowe.
z Regionalnego Programu OperacyjNa początku lipca burmistrz
nego Województwa Małopolskiego Tomasz Suś podpisał umowę
na lata 2014-2020 wyniesie ok. z przedstawicielem firmy WI-BA
2 milionów złotych, co stanowi 75 będącej wykonawcą tego zdania
proc. wydatków kwalifikowanych. - prezesem Tadeuszem Baranem.
Inwestycje realizowane w ramach Umowę podpisano w towarzystwie
projektu Zagospodarowania Oto- przewodniczącej Rady Miejskiej
czenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach Małgorzaty Jaku– etap III.
bowskiej, wiceburmistrz Edyty
BP Podmokły, radnego Pawła Nowaka
fot. ugim
oraz zastępcy kierownika Referatu
Informacja
Inwestycji Konrada Skiby.
W związku z oddaniem do użytku - Realizacja tej inwestycji to dla
nowego parkingu na ul. Podgórskiej, Gminy Dobczyce duże wyzwainformujemy, że udostępniana w nie – mówi burmistrz Tomasz
niedziele, na czas trwania prac Suś - jednak tuż po objęciu stabudowlanych, działka gminna zlo- nowiska burmistrza, wspólnie
kalizowana za budynkiem Rynek 21 z Radą Miejską zdecydowaliśmy, że
(naprzeciwko urzędu gminy), zgodnie będziemy starać się zabezpieczyć
z wcześniejszymi ustaleniami, nie środki na realizację tego zadania
będzie już udostępniana. Zachęcamy i rozpoczynamy również staranie
do korzystania z parkingu przy ul. o pozyskanie środków zewnętrznych.
Podgórskiej.
Tak też się stało.
ugim
Obecni podczas podpisania umowy radni okręgów, z których dzieci
będą uczęszczać do nowej szkoły,
nie kryją radości. Przewodnicząca
nawierzchni ze sztucznej trawy.
Rady Miejskiej, reprezentantka
Zgodnie z umową prace potrwają Sierakowa i Rudnika, Małgorzata
do 6 września.
Jakubowska podkreślała potrzebę
Przypomnijmy, że Gmina Dob- realizacji tej inwestycji.
czyce pozyskała na to zadanie dofi- - Niezmiernie się cienansowanie w wysokości 136 tys. szymy, społeczeństwo
zł w ramach projektu „Małopolska czeka już tyle lat.
infrastruktura rekreacyjno-sporto- Wyrazy uznania za
wa – MIRS”.
determinację należą
Dzięki tej inwestycji, dobczycki się rodzicom, dyrekcji
Orlik, który jest intensywnie eks- oraz nauczycielom.
ploatowany od czasu jego otwarcia Dzieci wreszcie będą
w 2011 roku, będzie dobrze służył miały szansę uczyć się
przez kolejne lata amatorom piłki w godnych warunkach
nożnej.
na miarę XXI w.
BP
Radni byli zgodni

które ziściły się konkretnym działaniem – mówi radny Paweł Nowak
z Dziekanowic. - Mieliśmy wspólne
stanowisko, że chcemy tę inwestycję
skończyć, za co serdecznie dziękuję.
Argumentem dla rozpoczęcia
budowy szkoły było powstanie
w 2010 r. w najbliższym sąsiedztwie placówki osuwiska, a także
niedogodne warunki lokalowe,
daleko odbiegające od współczesnych standardów.
Budowę szkoły rozpoczęto
w 2017 r. W ramach przeprowadzonych do tej pory prac o wartości prawie 5 mln zł, w kolejnym
roku budynek osiągnął stan surowy zamknięty. Zadanie to było
realizowane przy udziale środków
z budżetu państwa w wysokości 1,5
mln zł, a grunt pod szkołę podarował dobroczyńca śp. Stanisław
Szybowski.
Zakres prac zakłada wykonanie wykończenia wewnętrznego i
zewnętrznego: wykonanie posadzek,
tynku, instalacji, ogrzewania czy
elewacji zewnętrznej. W ramach
inwestycji zagospodarowany zostanie
również teren wokół budynku szkoły,
wykonane zostaną drogi, plac zabaw,
czy oświetlenie zewnętrzne, a także
zaaranżowana zostanie zieleń.

P

Dobczycki Orlik w modernizacji

W

połowie lipca podpisana
została umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Bielsko Białej,
które jest wykonawcą modernizacji
nawierzchni boiska sportowego
„Orlik”.
Boisko zlokalizowane jest przy
Szkole Podstawowej nr 1 nad Rabą
w Dobczycach. Obecnie prace przy
modernizacji są mocno zaawansowane.
Wartość prac wyceniono na 436
986,48 zł brutto zł, a ich zakres
obejmie między innymi: wykonanie podbudowy, drenażu i nowej
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60-lecie OSP Kędzierzynka
O
chotnicza Straż Pożarna
w Kędzierzynce podsumowała
60 lat pracy i zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.
Piękny Jubileusz rozpoczęła
uroczysta masz św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza ks. Kazimierza
Lewandowskiego SCJ.

nie tylko w poprawę bezpieczeństwa,
ale również w życie lokalnej społeczności, przyjęli od mieszkańców,
sympatyków, przedstawicieli władz
samorządowych i współpracowników druhowie OSP Kędzierzynka
z prezesem jednostki Janem Szczecińskim na czele. Miał on podwójny
powód do świętowania: w tym roku
obchodzi 50-lecie służby w Ochot-

Podczas oficjalnych obchodów
jubileuszowych, postanowieniem
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, jednostka OSP
Kędzierzynka odznaczona została
Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. Odznaczenie z rąk
Władysława Kucharskiego, wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP w Krakowie, odebrali
druhowie pocztu sztandarowego:
Adam Leśniak, Filip Szewczyk
i Mariusz Chanek.
Słowa podziękowania i uznania
za codzienną pracę i zaangażowanie,

niczej Straży Pożarnej.
Odznaczeniem „Zasłużony dla
pożarnictwa Ziemi Myślenickiej”
uhonorowani zostali burmistrz
Tomasz Suś oraz druh Kazimierz
Płatek. Pamiątkowe statuetki, będące
wyrazem podziękowania, otrzymały osoby, które od lat wspierały i współpracowały z jednostką,
przedstawiciele samorządu oraz
organizacji pozarządowych.
Powołana w 1959r. w „świeżo”
wybudowanym budynku świetlicy
jednostka, której celem była ochrona
mienia i życia ludzkiego, szybko
okazała się trwałym spoiwem życia

społecznego i kulturalnego miejscowości. Pierwszym prezesem
wybrany został Rudolf Majowski,
a naczelnikiem i gospodarzem Marian
Surma. Jeszcze w tym samym roku,
jesienią, dzięki zaangażowaniu druhów i mieszkańców Kędzierzynki,
powstała remiza strażacka, w której
bezpiecznie można było przechowywać sprzęt przeciwpożarowy.
Budynek
świetlicy od lat
nieustannie
służy nie tylko strażakom,
ale również
wsz ystk im
mieszkańcom.
Zawiązało się
wokół niego
Koło Gospodyń Wiejskich
oraz Świetlica Środowiskowa. Jest
on również
przestrzenią
do realizacji
inicjatyw Stowarzyszenia
„Communicare”, które we
współpracy z druhami OSP m.in.
powołało do życia Dziecięcą Drużynę
Pożarniczą. Przy jednostce powstała
także Młodzieżowa Drużyna Strażacka, która bierze czynny udział
w konkursach i zawodach strażackich.
Niesłabnąca energia druhów,
zaangażowanie i współpraca
z lokalnymi organizacjami pozwoliła stworzyć Kędzierzynce miejsce,
w którym koncentruje się życie wsi,
a ciekawe zajęcia tworzą atrakcyjną
alternatywę do spędzenia wolnego
czasu, zarówno dla młodszych, jak
i starszych mieszkańców.

P

ozytywne zmiany zaszły
w otoczeniu parku miejskiego
przy Placu Zgody. Gmina Dobczyce, przy współpracy z Klubem
Sportowym Raba Dobczyce, dokonali wymiany ogrodzenia wzdłuż
boiska piłkarskiego. Dotychczasowe,
wysłużone ogrodzenie nie tylko
nie spełniało już swojej funkcji,
ale również szpeciło przyjemne
otoczenie parku miejskiego.

Inwentaryzacja źródeł
ogrzewania

Z

apraszamy do wypełnienia
ankiety, która posłuży do
inwentaryzacji źródeł ogrzewania
wszystkich budynków znajdujących
się na terenie Gminy Dobczyce.
Gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji
źródeł ogrzewania budynków (pieców
i kotłów c.o.), który wynika z zapisów
Programu Ochrony Powietrza dla
Województwa Małopolskiego.
Efektem realizacji programu
Tekst i foto: ugim ma być znaczna redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza (główi przedszkolaków, którzy nagrody nie pyłów zawieszonych), co z kolei
„Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość”
otrzymali w szkołach. Natomiast pozytywnie wpłynie na zdrowie
egoroczna edycja konkursu 170 wyjątkowych prac, a jury pozo- w piątek 5. lipca, w urzędzie gminy, nas wszystkich.
plastycznego „Nasza Ziemia stawiono przed trudnym wyborem. wręczono nagrody uczestnikom
Wszystkie informacje podane
- Nasza Przyszłość” cieszyła się
Jeszcze przed zakończeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w ankiecie będą wykorzystane na
ogromnym zainteresowaniem.
roku szkolnego nagrody w kon- w Dobczycach.
potrzeby zadań związanych z ochroną
Do konkursu wpłynęło ponad kursie powędrowały do uczniów
W swojej kategorii najlepsi oka- powietrza, w tym likwidację źródeł
zali się: Wioleta Dominik, Marta Łaz niskiej emisji.
oraz Jan Banaś, którzy w odpowiedzi
Ankieta dostępna jest na stronie
na zaproszenie do konkurs złożyli Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:
prace odznaczające się nie tylko www.dobczyce.pl
oryginalnym ujęciem tematu, lecz
także starannością ich wykonania.
Druga edycja konkursu plastycznego „Nasza Ziemia - Nasza
Przyszłość” była realizowana
w ramach projektu „Program
wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła na kotły ekologiczne na
terenie Gminy Dobczyce” RPO
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 .

T

Tekst i foto: ugim
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O

Święto Flotylli Pińskiej w Dobczycach

d trzech lat w Dobczycach,
w lipcu, szczególnie wspomina
się polską flotyllę rzeczną stacjonującą w Pińsku – Flotyllę Pińską.
W tym roku, w 100-lecie ustanowienia dekretem marszałka
Józefa Piłsudskiego Święta Flotylli

ważne jest, aby wiedzę i historię
przekazywać młodszym pokoleniom.
W sobotę, 6 lipca, Regionalne
Centrum Oświatowo-Sportowe
wypełnili kolekcjonerzy, którzy
zaprezentowali swoje najrozmaitsze
zbiory w ramach VIII Giełdy Kolek-

budowniczego pod patronatem firmy
COBI, gdzie młodzi konstruktorzy
tworzyli najróżniejsze budowle, które
następnie rywalizowały w konkursie
i trafiały na imponującą wystawę.
Szczególnym punktem programu
obchodów Święta Flotylli Pińskiej
była międzynarodowa konferencja, której rozpoczęcie poprzedziło wręczenie pamiątkowych
statuetek osobom szczególnie
zaangażowanym w organizację
obchodów w naszym mieście. Wśród uhonorowanych
gości znaleźli się m.in. Roman
Kanafoyski - wnuk ostatniego
komandora dowódcy Oddziału
Wydzielonego WISŁA, wchodzącego w skład Flotylli Pińskiej;
Emilia Ślęczkowska-Faryna
- córka bosmana z ORP Ślązak,
Ihar Melniakau - historyk
z Białorusi, założyciel grupy
rekonstrukcyjnej Białorusini
w Wojsku Polskim.
Program uatrakcyjnił takPińskiej, na trzydniowe obchody cjonerów. Wystawców szczególnie że pokaz grup rekonstrukcyjnych
ponownie zaprosiło Stowarzyszenie ciepło przywitał krakowski kolek- z Polski i Białorusi, które zapreKonstruktorzy Marzeń, z inicjato- cjoner Marek Sosenko. Kolekcje zentowały m.in. oddanie strzałów
rem wydarzenia na czele – Jackiem modelarskie z całej Polski, wśród z działa Bofors wz. 26. Uczestnicy
Bassarą.
których znalazły się m.in. prezen- mogli zobaczyć również kotwice
Obchody przypadły na początek towane po raz pierwszy, modele rzeczne czy rekonstrukcję słupa
lipca i rozpoczęło je kameralne okrętów Flotylli Pińskiej, brały granicznego z granicy polsko-bolspotkanie autorskie z dziennika- udział w konkursie modelarskim im. szewickiej. Przez miasto przejechał
rzem historycznym, Sławomirem komandora Bogumiła Nowotnego. także sowiecki samochód pancerny.
Zagórskim – autorem książki „Białe
Równolegle z odbywającą się
Święto Flotylli Pińskiej, podobkontra czerwone” opisującej zmaga- Giełdą funkcjonowała strefa młodego nie jak w roku ubiegłym, zwieńczył
w niedzielę, 7 lipca, Rodzinny Rajd
Rowerowy zorganizowany przez
Małopolski Związek Kolarski we
współpracy z Gminą Dobczyce,
Województwem Małopolskim oraz
Stowarzyszeniem Konstruktorzy
Marzeń.
Święto Flotylli Pińskiej ustanowiono dekretem marszałka Józefa
Piłsudskiego w 1919r. dla upamiętnienia pierwszej zwycięskiej bitwy
rzecznej pod Horodyszczem, która
miała miejsce 3 lipca 1919r. Dobczyce to jedno z nielicznych miejsc,
gdzie pamięć o Flotylli Pińskiej jest
nieustanie żywa, a to właśnie za
sprawą takich organizacji jak Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń.
JoTa
Fot. Joanna Talaga

nia polskich marynarzy z armiami
zaborczymi oraz wojnę polsko-bolszewicką na rzekach.
Podczas Święta Flotylli Pińskiej
zorganizowano wiele inicjatyw,
a do Dobczyc zjechali historycy,
rodziny marynarzy Flotylli Pińskiej,
pasjonaci, grupy rekonstrukcyjne
z Polski i Białorusi. W tym roku
również wyjątkowi goście - Polska
Macierz Szkolna z Pińska.
Gości przywitał burmistrz
Tomasz Suś, który wyraził ogromną
radość z międzypokoleniowego
charakteru święta i podkreślił, jak
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Wychowanie
patriotyczne
w SP w Nowej Wsi

K

olejny rok szkolny za nami.
Realizowaliśmy szereg zadań,
wśród których ważne miejsce zajmują poznawanie Małej Ojczyzny
i edukacja ekologiczna.
Ten rok był szczególny, bo obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania
niepodległości. W związku z tym
zrealizowaliśmy projekt edukacyjny
„W cieniu mojego domu”, którego
celem było opisywanie walorów
naszego regionu oraz uczenie odpowiedzialności za stan środowiska
najbliższej okolicy.
Dzięki temu otrzymaliśmy Certyfikat „Zaprojektowana Szkoła”
wydawnictwa Nowa Era. W zeszłym
roku nasi uczniowie zostali Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznajemy Ojcowiznę”. W maju
Monika Mazanek, Gabriela Małota,
Teresa Czajczyk i Oliwia Nowicka zdobyły I miejsce w etapie wojewódzkim
tego konkursu. Przygotowując pracę
o kapliczkach w gminie Dobczyce,
mogliśmy liczyć na pomoc rodziców,
dziadków i mieszkańców okolicznych miejscowości. Uczniowie robili
także prace plastyczne na konkurs
organizowany w ramach projektu
„Czysta Małopolska”. Dominik Wylegała zdobył I miejsce, zaś Barbara
Kiszka otrzymała wyróżnienie.
Mamy zamiar w dalszym ciągu
promować Małą Ojczyznę poprzez
pogłębianie i prezentację wiedzy
o miejscu zamieszkania. Zapraszamy
do współpracy osoby, które mają
dokumenty, zdjęcia i mogą udzielić
nam ciekawych informacji o naszym
regionie i jego mieszkańcach.
SP Nowa Wieś

Mayday w Dobczycach

M

ayday – Ratuj się, kto może!
Spektakl, który przyciąga
tłumy i od lat cieszy się wielką
popularnością już 6 października
o godz. 18. zagości na scenie auli
widowiskowej RCOS w Dobczycach.
Spektakl, reklamowany jako
absolutny hit teatru rozrywki, to
historia taksówkarza, który dwoi
się i troi by ratować małżeństwa
i ocalić swoje życie. Spektakl bawi
i śmieszy. Zawrotne zwroty akcji,
zaskakujące sceny, świetna obsada
są gwarancją dobrej zabawy.
Do 31 sierpnia trwa promocja
wakacyjna – bilety zakupione przez
Internet będą tańsze o 10 zł. (plejada.
interticket.pl)
Rezerwacji grupowych można dokonywać na: Teatr Plejada,
tel. 515-104-483, e-mail: bilety
@plejada.org
Rezerwacje indywidualne
i grupowe: Biuro MGOKiS Dobczyce,
pokój 143, RCOS, ul. Szkolna 43,
tel. 533 990 660 lub 12/271 67 57.
mgokis
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Piątkowe wieczory filmowe na Starym Mieście

Z

askakującą i optymistyczną
historią o muzyku Sixto Rodriguezie rozpoczęło się tegoroczne
kino plenerowe pod murami miejskimi na Staromiejskim Wzgórzu
w Dobczycach.
Oscarowy „Sugar Man” zaserwowany w takiej scenerii, podbił serca
wymagających widzów, a muzyka,

której w filmie nie brakowało, „przyprawiała o ciarki”.
„Kino w dobrym klimacie”, bo
tak nazywa się cykl plenerowych
projekcji filmowych, zagości w scenerii średniowiecznych murów na
całe wakacje. Poza wspomnianym
dokumentem, amatorzy plenerowych pokazów, zobaczyli także
komedię „Za jakie grzechy, dobry
Boże?”, którą okrzyknięto największym francuskim hitem od czasu
„Nietykalnych” z mistrzowską grą
aktorską Christiana Claviera.
Plenerowe pokazy, które w
Dobczycach zainaugurowano już
w ubiegłym roku, cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i turystów. Sceneria

wyjątkowa, ciekawa oferta filmowa, zaplanowano również dwa spoa przede wszystkim dobra zabawa tkania warsztatowe, które odbędą
– to jest to, co przyciąga z seansu się we wrześniu, po zakończeniu
na seans coraz więcej osób.
projekcji plenerowych. Spotkania
- Kino plenerowe to naprawdę prowadzone przez Justynę Szawaświetna oferta na wakacyjne wie- rę – wykształconego filmoznawcę
czory – mówi pani Kasia – można i pracownika Miejskiej Biblioteki
liczyć na dobre towarzystwo i na Publicznej w Dobczycach, będą
dobry film.
okazją do rozmów o współczesnej
kinematografii i dyskusji nad obejrzanymi
tytułami.
Plenerowe pokazy
filmowe uzależnione są
od warunków atmosferycznych, warto na bieżąco śledzić informacje
m.in. dołączając do
dedykowanego wydarzenia na Facebooku
@Kino w dobrym klimacie – letnie pokazy
filmowe w Dobczycach!
lub sprawdzając stronę
www.dobczyce.pl
Wybierając się na
seans należy pamiętać
o zabraniu koca lub
leżaka, a po obejrzeniu
filmu, o pozostawieniu po sobie porządku,
tak aby turyści odwieCi, którzy przegapili dotychcza- dzający Stare Miasto w weekend,
sowe projekcje, będą mieli szan- w pełni mogli cieszyć się jego urokiem.
sę jeszcze to nadrobić. W piątek,
Projekt „Kino w dobrym klimacie”
2 sierpnia o 21., zaplanowano pokaz realizuje grupa Cooltura filmowa
filmu „Wszystko za życie” („Into the przy współpracy z Stowarzyszeniem
Wild”) z wyjątkową ścieżką dźwię- KAT Dobczyce, MGOKiS Dobczykową w wykonaniu Eddie Vedder’a ce, Gminą i Miastem Dobczyce
i zapierającymi dech w piersiach oraz Miejską Biblioteką Publiczną
krajobrazami surowej Alaski.
w Dobczycach.
Kolejne dwa filmy zobaczymy 16
Projekt dofinansowano ze środi 23 sierpnia (planowo o 20:30), będą ków programu Działaj Lokalnie
to: „Nic do oclenia” – przewrotna Polsko-Amerykańskiej Fundacji
francusko-belgijska komedia oraz Wolności realizowanego przez
„Free Solo” – tegoroczny zdobywca Akademię Rozwoju Filantropii w
Oscara, opowieść o samotnej wspi- Polsce, Fundację Sztuki Przygody
naczce Alexa Honnolda na ponad i Przyjemności ARTS oraz Gminę
2 km pionową ścianę formacji El i Miasto Dobczyce.
Capitan.
JoTa
W tym roku w ramach projektu
Fot. Paweł Stożek

Ogólnopolski Danuta Rinn Festiwal – zapraszamy do eliminacji

Z

apraszamy do udziału w eliminacjach do Ogólnopolskiego
Danuta Rinn Festiwal, którego
celem jest promocja twórczości
i osobowości jaką była Danuta Rinn.
W tym roku gościem festiwalu
będzie Andrzej Rybiński, którego piosenki wykonywane będą
w konkursie, a on sam wystąpi, jako
gwiazda Koncertu Galowego.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 12 do 35 lat,
które do finału zostaną wyłonione
w trakcie eliminacji rejonowych.
Festiwal odbywa się w trzech
etapach – eliminacje regionalne,
półfinały i finał. W tym celu ogłoszone zostaną eliminacje, spośród
których około 25 osób przejdzie do
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półfinałów. Po przesłuchaniach
półfinałowych jury wybierze 12
osób i zaprosi je do finału konkursu.
Osoby, zakwalifikowane do
finału, wezmą udział w warsztatach
wokalnych oraz próbach z zespołem. Pod okiem profesjonalnych
wokalistów i muzyków, przygotują
wybraną piosenkę z repertuaru Danu- przyjmowane są na formularzu
ty Rinn lub Andrzeja Rybińskiego. zgłoszeniowym, dostępnym na
Finałowy koncert odbędzie stronie: www.danutarinnfestiwal.pl
się w DK KADR w Warszawie 14
Uczestnik przygotowuje dwie
listopada.
piosenki w języku polskim w tym
Zapraszamy do udziału w elimi- jedną z repertuaru Danuty Rinn
nacjach regionalnych, które odbędą lub Andrzeja Rybińskiego.
się 7 września w Regionalnym
Szczegółowe informacje znajdują
Centrum Oświatowo-Sportowym się na stronie www.danutarinnfew Dobczycach.
stiwal.pl
Zgłoszenia do konkursu
Red.

Szkoła otrzymała
wspaniałe nagrody
i gratulacje

S

zkoła Muzyczna I stopnia
w Dobczycach świętuje w tym
roku jubileusz dziesięciolecia istnienia.
Z tej okazji na ręce nauczycieli
i uczniów składane były liczne
gratulacje, podziękowania. Szkoła
otrzymała także upominki, w postaci
między innymi instrumentów.
Oprócz skrzypiec ufundowanych przez Gminę Dobczyce, szkoła
otrzymała 5000 zł od firmy Wawel,
którą, w czasie uroczystego konkretu
jubileuszowego, wręczyli dyrektor
Monice Gubale, członek Zarządu
spółki, Wojciech Winkel i Sylwia
Warnecka. Szkoła otrzymała także Nagrodę Starosty w wysokości
2000 zł.
Wicewojewoda Zbigniew Starzec
wręczył także medale Prezydenta
RP za długoletnią służbę z okazji 10-lecia Szkoły. Otrzymali je:
Agnieszka Tyrała (srebrny), Leokadia
Sochacka-Lachman, Małgorzata
Brzózka-Mika, Magdalena Irzyk
Magdalena Siudyszewska-Dumicz,
Barbara Knapczyk (brązowe).
Wizytator Wiesław Dziedziński
wręczył z kolei jubileuszowe listy
gratulacyjne MKiDN, które otrzymali: Agnieszka Tyrała, Leokadia
Sochacka- Lachman, Małgorzata
Brzózka- Mika, Magdalena Irzyk,
Magdalena Siudyszewska-Dumicz,
Jadwiga Wołek.
Jubileuszowe listy gratulacyjne
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce otrzymali: Agnieszka Tyrała,
Leokadia Sochacka- Lachman, Małgorzata Brzózka- Mika, Konrad Mika,
Rafał Tyliba, Tomasz Polak, Konrad
Ligas, Magdalena Irzyk, Magdalena
Siudyszewska-Dumicz, Barbara
Knapczyk, Magdalena Bednarska,
Natalia Miś, dr Marcin Maślak,
Emilia Szeruga-Maślak, dr Grzegorz
Mania, Marcin Wrazidło, Karolina
Vogt, Arkadiusz Baran, Maksymilian
Kowalski, Sylwia Szymoniak, Sabina
Kołodziej, Kazuko Tsuji.
Sabina Kołodziej i Monika Gubała
wyróżnione zostały także Nagrodą
Burmistrza w dziedzinie kultury.
Podziękowania od dyrekcji
Muzeum Narodowego w Krakowie za wieloletnią współpracę
w ramach Koncertów w Domu Matejki,
otrzymali nauczyciele: Magdalena
Irzyk, Agnieszka Tyrała, Sabina
Kołodziej, Magdalena Bednarska,
Natalia Miś, Konrad Ligas, Leokadia
Sochacka-Lachman, Rafał Tyliba,
Maksymilian Kowalski, Magdalena
Siudyszewska-Dumicz, Grzegorz
Mania, Kazuko Tsuji.
Podziękowania, w imieniu dyrektora Muzeum Andrzeja Betleja,
wręczyła Marta Kłak-Ambrożkiewicz
- kustosz Muzeum Narodowego - Dom
Jana Matejki w Krakowie.
Red.
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w kręgu kultury

S

ierpień za pasem, a to znak,
że wakacje są na półmetku.
Wypoczywający w naszym mieście,
a także dzieci i młodzież, które
wakacje spędzają w domach, mogą
korzystać z wielu atrakcji, które
z myślą o nich przygotowały różne
instytucje.
Kolorowo i twórczo w ośrodku
kultury
Co roku Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury i Sportu przygotowuje
bogatą ofertę wakacyjną. To przede
wszystkim warsztaty plastyczne,
w czasie których dzieci zgłębiają
tajniki różnych technik plastycznych.
Dzieci tworzyły śmieszne stworki,
stemplowały, wykonywały ślimaki
i bawiły się modą. Zgłębiały tajniki
pajęczej roboty, gościły w świecie motyli, tworzyły ptaki-cudaki
i świat kociaków. Zajęcia prowadziły
Lucyna Sławińska-Targosz i Paulina
Steliga-Gryglaszewska.
Nie zabrakło także zajęć z mozaiki i lepienia w glinie. Dzieci wykazywały się dużą cierpliwością przy
tworzeniu kolejnych dzieł, a także
z ciekawością przyglądały się pracy
swoich instruktorek: Ewy Saczki
i Iwony Płoskonki.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w ramach cyklu
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Wakacje na półmetku – twórczo, kol
Podróżniczy Lipiec. Dzieci poznały
zwyczaje mieszkańców Meksyku,
spotkały się z Aborygenami, gościły
w słonecznej Italii a także w podwodnym świecie. Nie zabrakło konkursów plastycznych, wspaniałych
opowieści i ciekawostek, do których
uczestnicy mieli mnóstwo pytań,

nie zabrakło dobrej zabawy.
Przez cały lipiec dzieci mogły
korzystać z bajkowej oferty, na
którą składały się filmy animowane.
Tradycyjnie też, do ośrodka
kultury, zawitała Stacja Event,
która zaprosiła dzieci na wakacyjne
animacje.
Równie ciekawie zapowiada
się w ośrodku kultury sierpień. Na
zajęcia w ramach artystycznego
sierpnia zaprasza Paulina Steliga-Gryglaszewska, z którą będzie
można polubić podróże pociągiem
w tekturze, odnaleźć się w komiksowym świecie, zanurzyć w akwarium,
zbudować latawce czy odnaleźć się
w świecie ważek i motyli.
Zapisy na zajęcia przyjmuje
biuro MGOKiS, tel. 533 990 660
lub 12/271 67 57.
W ramach projektu Podróżniczy

Sierpień dzieci będą mogły odwiedzić
słoneczną Grecję oraz poznać świat
tajemniczych wulkanów (19 sierpnia).
Koszt udziału w zajęciach to 10 zł,
a zapisy przyjmowane są wyłącznie
osobiście w Biurze ośrodka kultury.
Dla najmłodszych przygotowana została także oferta filmowa:
1 sierpnia Pszczółka
Maja. Miodowe Igrzyska; 8 sierpnia - My
Little Pony Movie,
22 sierpnia - Gang
Wiewióra 2.
Bilety na seanse, w cenie 5 zł, do
nabycia w dniu emisji
filmów, od godz. 9.30.
Szczegółowy program na wakacje znajduje się na stronie
internetowej ośrodka
kultury: www.mgokis.
dobczyce.pl
Informacji udzielają oraz przyjmują
zapisy na zajęcia, pracownicy MGOKiS w
biurze (ul. Szkolna
43) oraz pod nr. tel.:
12/271 67 57 oraz 533
990 660.
Wakacyjna Karuzela w Miejskiej
Bibliotece Publicznej
W lipcu Miejska Biblioteka
Publiczna w Dobczycach zaproponowała swoim uczestnikom
prawdziwie „Wakacyjną karuzelę”
pełną różnorodnych aktywności.
Zajęcia rozpoczęliśmy od spotkania
„Fajny czy niefajny, czyli o tym jak
zostać krytykiem filmowym”, na
których dzieci twórczo spędziły
czas zastanawiając się nad tym,
w jaki sposób opiniować filmy.
Nie zabrakło dobrej zabawy
i wiedzy filmowej. Następnie maluchy chcące stawiać pierwsze kroki
w świecie programowania wzięły
udział w „Zajęciach z Robotami
Photon”. Dla wszystkich głodnych
nowych technologii oraz wirtualnej

rzeczywistości przygotowaliśmy
warsztaty „Aplikacje – edukacja
i zabawa”. Dzieci mogły „ożywić”
okładki książek oraz za pomocą
okularów cardboard pospacerować
nawet na księżycu. Podczas „Zabaw
i animacji bum bum” nasza biblioteka
wypełniła się dźwiękiem i kolorem
dzięki bum bum rurkom. Jak co
roku „Turniej Fifa” w duchu zdrowej
rywalizacji dostarczył jego uczestnikom piłkarskich emocji. Dziękujemy
wszystkim, którzy użyczyli naszej
bibliotece odpowiedniego sprzętu,
aby te zawody mogły się odbyć. Nie
zapomnieliśmy także o naszych
wiernych kibicach.
Razem z Klubem Kulturalnego
Kibica mali i duzi pasjonaci piłki
nożnej wybrali się na mecz: Wisła
Kraków - Śląsk Wrocław. Ostatnia
wakacyjna atrakcja w lipcu należała
do najmłodszych. „Muzyka dla
małego czytelnika” dała maluszkom
możliwość doświadczenia melodii,
wtórowania do niej, a także poznania
instrumentów.
Pamiętajcie, nasza „Wakacyjna
karuzela” kręci się dalej. W sierpniu
czeka nas kolejna dawka ekscytujących spotkań. Zapraszamy do
zapisów, a fotorelacje z lipcowych
zajęć możecie obejrzeć na stronie
biblioteka.dobczyce.pl oraz facebook.
com/biblioteka.dobczyce.
Oferta sportowa
KS Raba zaprasza najmłodszych
na „Piłkarskie wakacje z KS Raba”.
Zajęcia odbywać się będą w sierpniu
(19-24 sierpnia). Zapisy (telefoniczne lub SMS) przyjmowane są
pod nr. tel. W MGOKiS odbywają
się także półkolonie gimnastyczne
w ramach „Lata z gimnastyką”, które
zorganizowali trenerzy gimnastyki.
27 Międzynarodowy Festiwal
Szachowy im. Józefa Dominika
Tradycją jest, że w lipcu do
Dobczyc zjeżdżają szachiści z całego
świata. To za sprawą cieszącego
się dużą popularnością Festiwalu
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lorowo i z przygodami

Szachowego im. Józefa Dominika.
W tym roku, obok turniejów
głównych, rozgrywane były także
zawody wśród przedszkolaków. Duże
zainteresowanie szachami wśród
tej grupy wiekowej zaowocowało
zajęciami w przedszkolach, a także
zajęciami w szkołach podstawowych
wśród najmłodszych uczniów.
Nie zabrakło także imprez towarzyszących – szachiści rozgrywali
mecze piłki nożnej oraz mecze
tenisa stołowego.
Tradycyjnie w komnatach zamku

TAPETA 7(195)/2019

Śpiewające podsumowanie – rok w Sekcji
Wokalnej

T

królewskiego rozegrano dwa turnieje: dwójek i rodzin. Nie zabrakło
symultany szachowej i turnieju
Blitza w Raciechowicach.
Uczestnicy Festiwalu zwiedzili
także zamek oraz wzięli udział
w rejsie po Jeziorze Dobczyckim.
Więcej informacji o Festiwalu
można znaleźć na stronie dobczycefestiwal.pl oraz na fan page’u
Festiwalu.
k, MM
Fot. MGOKiS, MBP,
Szachy Dobczyce

radycyjnie już Sekcja Wokalna
MGOKiS Dobczyce podsumowała śpiewająco kolejny rok
działalności.
W tym roku podsumowanie
zostało podzielone na dwie części.
Młodsze grupy zaprosiły publiczność
do sklepiku z marzeniami, natomiast
grupa starsza – w wyjątkowe miejsce
na Staromiejskim Wzgórzu.
Wyśpiewali Marzenia - spektakl
muzyczny „Sklepik z marzeniami”
Gdzieś na dachu marzeń,
w cieniu komina, ukryły się marzenia
– w niewielkim sklepiku. A stamtąd
trafiły do wszystkich, którzy przyszli
na wyjątkowy koncert Sekcji.
W pierwszą niedzielę wakacji
(23 czerwca), w auli wypełnionej
dziecięcymi marzeniami, Sekcja
podsumowała pełen wrażeń i ciężkiej
pracy rok. W tym dniu na scenie
zaprezentowali się utalentowani
członkowie dwóch najmłodszych
grup, którzy na co dzień szlifują swój
warsztat pod opieką prowadzącej
Sekcję Beaty Czajki-Rolińskiej.
Na scenie wyśpiewane zostały
wszystkie małe i duże dziecięce
marzenia i tęsknoty. Wszystkie
te marzenia nasi mali wokaliści
zamknęli w kolorowych balonach,
które po koncercie poszybowały
w niebo.
Działająca przy MGOKiS
w Dobczycach Sekcja jest nie tylko
organizatorem wielu wspaniałych
wydarzeń i przedsięwzięć, ale także „kuźnią młodych talentów”. Jej
członkowie z sukcesami reprezentują
gminę Dobczyce na festiwalach
i w konkursach. Popisy wokalne
urozmaicają liczne wydarzenia,
w tym również organizowane przez
Gminę uroczystości.
Sekcja podczas pięcioletniej
działalności na dobczyckiej scenie
wyrobiła sobie silną markę, a inicjatywy przez nią podejmowane stoją
zawsze na najwyższym poziomie.
Duety w średniowiecznych
murach
Najpiękniejsze duety królowały
w gościnnych murach Zamku Królewskiego w Dobczycach. Swój pracowity

rok podsumowała najstarsza grupa
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce.
Początkowo wokaliści zdobywać
mieli Mury Miejskie, ale pogoda
spłatała figla i tuż przed koncertem
chmury przyniosły deszcz. Dlatego
najpiękniejsze duety zawędrowały
pod gościnny dach Zamku Królewskiego.
Pomysłodawcą oraz organizatorem koncertu było Stowarzyszenie
KAT Dobczyce. Nie bez przyczyny
– Anka Stożek i Zbigniew Dudzik
– członkowie Stowarzyszenia, są
także wokalistami w dobczyckiej
Sekcji.
Koncert, który poprowadziła
Justyna Dudzik ze Stowarzyszenia
KAT, zgromadził w zamkowych
murach liczną publiczność, która
nagradzała występujących gromkimi brawami.
Najpiękniejszym duetom, rodem
z wielkich scen operowych, filmów,
baśni Disneya czy hitów muzyki
rozrywkowej, towarzyszyły także
utwory wykonywane zespołowo
przez naszych młodszych kolegów
z Sekcji.
Gościnnie w koncercie wystąpili
wokaliści ze Studia Young Stars
z Raby Wyżnej, a także Wioletta Wójcik-Szewczyk z akompaniamentem
do „Flower duet” z opery Lakmé oraz
Piotr Skóra, który akompaniował
i zaśpiewał (m.in. z prowadzącą
Sekcję Beatą Czajką-Rolińską).
Koncert zorganizowano przy
współpracy z Gminą i Miastem
Dobczyce, PTTK oddział Dobczyce oraz MGOKiS Dobczyce, który
użyczył nagłośnienia.
Naszych wokalistów można
było jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć
podczas Dni Dobczyc. Sekcja przygotowała na święto miasta prawie
godzinny program, ponownie zapraszając do współpracy wokalistów
z Young Stars oraz Piotra Skórę.
Po udanych występach, a przede
wszystkim po bardzo pracowitym
roku, Sekcja wakacyjnie odpoczywa, aby naładować baterie przed
powrotem do zajęć od września.
JoTa, k
Fot. Paweł Stożek
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reklama

Kominki, nagrobki, parapety,
schody marmurowe
tel. 601 958 378
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Całe rodziny na dwóch kółkach

D

o Dobczyc po raz kolejny zawitały Rodzinne Rajdy Rowerowe
organizowane przez Małopolski
Związek Kolarski pod patronatem
marszałka województwa małopolskiego, Witolda Kozłowskiego.

Jakuba Starszego i św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Raciechowicach,
Skansen Drewnianego Budownictwa
Ludowego w Dobczycach, mury
obronne na Starym Mieście, a na
trasie mini: dwór w Niezdowie.

W niedzielę, 7 lipca, na linii
startu przy RCOS w Dobczycach,
stanęły całe rodziny, by zmierzyć
się na jednej z trzech przygotowanych tras.
Sygnał do startu dali burmistrz
Tomasz Suś oraz organizator Rajdu,
Marek Kosicki. Burmistrz przywitał
wszystkich uczestników, w szczególności gości, którzy specjalnie do
Dobczyc zjechali na to wydarzenie.
- W Dobczycach w ostatnim czasie nie
brakuje imprez kolarskich, niezwykle mnie to cieszy, mamy przecież

Dodatkowym punktem imprezy
były zawody rowerowe dla dzieci,
w których mali amatorzy kolarstwa
mogli sprawdzić swoje siły, a najlepsi
odjechać z pucharami.
Projekt Rodzinne Rajdy Rowerowe jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego. Partnerami Rajdu
w Dobczycach byli: Urząd Gminy
i Miasta Dobczyce oraz Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń
w Dobczycach.
Tekst i foto: JoTa

Dawny OSiR pięknieje z dnia na dzień

Z

dnia na dzień widać postępy
w pracach przy budowie parku
miejskiego na terenie dawnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Miejsce pięknieje, a mieszkańcy
już nie mogą się doczekać, kiedy

budowy, stąd na razie korzystanie
z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest niemożliwe.
Jednym z ciekawszych i bardziej innowacyjnych elementów
parku jest z całą pewnością natu-

w pełni będą mogli korzystać z tego
uroczego miejsca. Co będą mogli
znaleźć w parku nad Rabą?
Ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia plenerowa, oryginalne place
zabaw, miejsce na ognisko, kompleks
boisk do tenisa ze ścianką treningową, a przede wszystkim – ogromna,
zalesiona przestrzeń – taki będzie
przyszły park miejski.
Pomimo, że stan prac jest już
bardzo zaawansowany, zamontowano już wiele z urządzeń, to jednak
teren ten wciąż pozostaje placem

ralistyczny plac zabaw wykonany
z tworzyw naturalnych, głównie
drewna. Znajdą się w nim takie
instalacje jak np. tyrolka, tunele
i tipi wykonane z wikliny, a nawet
mini labirynt.
Prace wykonywane w parku
realizowane są w ramach projektu
Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Tekst i foto: JoTa

wspaniałe tereny do uprawiania
tej dyscypliny sportu – wspomniał
burmistrz.
Rajd nie miał charakteru wyścigu,
przede wszystkim chodziło bowiem
o rodzinne i aktywne spędzenie
wolnego czasu, a zarazem poznanie
malowniczych zakątków gminy
Dobczyce i jej okolic.
Tegoroczne Rajdy upływają pod
znakiem gry terenowej „Zwiedzamy
Małopolskę”. Na dobczyckiej trasie
maxi, o długości 37. km przygotowano wiele miejsc szczególnie
atrakcyjnych turystycznie, takich
jak: krzyż milenijny na Skrzynce
z widokiem na Dobczyce, kościół św.
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rozmaitości
Anegdoty o sławnych
ludziach (2)
U schyłku PRL-u na biurku
etatowego proboszcza garnizonu
Kraków, księdza pułkownika Zygmunta Goli, zadzwonił telefon:
- Tu oficer polityczny 6. Pomorskiej
Dywizji Powietrzno-Desantowej.
Mamy tu pułkowniku, pogrzeb.
Trzeba nam wiecie, księdza. Ale
rozumiecie, dyskretnie.
- Jestem do dyspozycji.
- Ale jak to zrobimy, czy kompania
honorowa musi was prowadzić?
- Nie musi. Będę trzeźwy.
Jan XXIII znał dobre i złe strony
pracy chłopa.
- Istnieją trzy sposoby – mówił – na
to, aby się samemu wyniszczyć:
kobiety, hazard i uprawa roli. Mój
ojciec wybrał ten najnudniejszy
sposób…
- Z księdza kardynała rosołu
by nie było – westchnęła na widok
duchownego pewna doświadczona
gospodynie domowa z Zakopanego.
- Byłby, ale musiałaby pani dołożyć
jeszcze ze dwa kurczaki – doradził
Franciszek Macharski.
CF

Z przepisów Teściowej
Zupa z fasolki
szparagowej

ok.1 litra wywaru z kostki
i warzyw,
śmietana,
1/2 kg fasolki szparagowej,
3 duże pomidory,
łyżka mąki, natka pietruszki,
sól i cukier do smaku
Pomidory umyć, sparzyć wrzątkiem,
obrać ze skorki i pokroić w cząstki.
Fasolkę opłukać, pokroić ukośnie na
kawałki a wcześniej usunąć włókna
zalać wywarem i ugotować. Pod
koniec gotowania dołożyć pokrojone pomidory. Całość wymieszać
ze śmietaną i mąką, zagotować
i doprawić po swojemu.
Zupę posypać obficie pietruszką.
Smacznego oraz udanego
letniego wypoczynku
życzy Teściowa

Porada: po południu, zamiast
mocnej kawy, wypij koktajl owocowy
(banan, borówki, maliny oraz mleko
lub maślanka). Będzie to doskonały
zastrzyk energii.
Stowarzyszenie „Granica” zaprasza do udziału w Biesiadzie na
zakończenie lata, która odbędzie
się przy starej chacie „Lenartówce”
(Sierkaów), 31 sierpnia o 18. Gościem
specjalnym będzie krakowska
aktorka Małgorzata Krzysica. Dla
dzieci przygotowane będą animacje,
a całość zwieńczy zabawa taneczna.
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Ludzie z Pasją: Jadwiga Ślimak

P

rezentujemy kolejną pasjonatkę,
która postanowiła realizować
swoje marzenia i rozwijać talent.
To Jadwiga Ślimak, która tak
o sobie pisze:
Po osiągnięciu wieku emerytalnego osiedliłam się w gminie
Dobczyce w uroczej miejscowości
Brzezowa.
Po śmierci męża, kiedy miałam

przez ś.p. Annę Bugaj i Cecylię
Frajtag ze Stowarzyszenia „Ispina”.
I wtedy zaczęła się moja przygoda
z farbami i pędzlem.
Uczestniczę w corocznych warsztatach „Wypisz Wymaluj”, gdzie spotykam się z grupą przyjaciół, którzy
są także pasjonatami malowania.
Nigdy wcześniej nie malowałam,
ale teraz to stało się moim ulubionym zajęciem
w wolnym
czasie.
W malowaniu fascynują mnie
portrety
kobiet, ale
także martwa natura
i
kw iat y.
Moje obrazy
biorą udział
w wystawach,
z czego jestem
bardzo zadowięcej czasu, postanowiłam rozwinąć wolona.
w sobie jakąś pasję.
Uważam, że niezależnie od
Czytając „Tapetę” znalazłam wieku, każdy może rozwijać swoją
ogłoszenie o organizowanych warsz- pasję i cieszyć się osiągnięciami.
tatach „Pisania Ikon”, prowadzonych
Jadwiga Ślimak

Ś

„Świece zgasiła wojna”
– wspólnie pomóżmy wydać książkę

wiece zgasiła wojna – historia społeczności żydowskiej
w Dobczycach” to tytuł książki, której autorką jest Elżbieta
Polończyk-Moskal. Książka jest
wynikiem kilku lat pracy, a w jej
wydaniu możemy pomóc.
W książce nie zabraknie

wspomnień, wyjątkowych archiwalnych zdjęć, czy istotnych treści
historycznych.
Autorka tak pisze o swojej pracy:
Przez kilka lat zbierałam materiały, odwiedziłam wiele archiwów,
rozmawiałam z wieloma osobami.
Efektem mojej pracy jest książka:
„Świece zgasiła
wojna. Historia społeczności żydowskiej
w Dobczycach”
P rac a
poświęcona
żydowskim
mieszkańcom
Dobczyc składa się z części
historycznej,
wspomnień,
i n for m ac ji
o ponad 80.
żydowskich
rodzinach
związanych
z Dobczycami, a także
archiwalnych
fotografii. Na
końcu planuję umieścić
tabele oraz
mapę Dobczyc
z 1939 roku
z zaznaczonymi miejscami kultu

Zadbaj o swoje
zdrowie - zapisz się
na bezpłatne
badania

owiat Myślenicki przypomiP
na o możliwości wykonania
bezpłatnych badań w ramach

programu profilaktyki chorób
układu krążenia i cukrzycy.
Badania adresowane są do
mieszkańców powiatu myślenickiego: mężczyzn w wieku
45-75 lat i kobiet w wieku 55-75
lat powiatu myślenickiego.
Warunkiem udziału w
badaniu jest brak rozpoznanej choroby niedokrwiennej
serca, nieprzebyty udar mózgu
i zawał.
Badania realizowane są
w Szpitalu Specjalistycznym
im. Jana Pawła II w Krakowie.
Osoby zainteresowane badaniami proszone są o wcześniejszy kontakt i rejestrację pod
nr. tel.: 12/614 33 33. Warto
skorzystać i zadbać o swoje
zdrowie!
Program Profilkatyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy
współfinansowany jest przez
Gminę Dobczyce.

religijnego, zakładami pracy i sklepami należącymi do Żydów.
Tytuł książki nawiązuje do
szabasowych świec, zapalanych
zgodnie z tradycją żydowską
w każdy piątkowy wieczór, do menory
zapalonej w synagodze przy ulicy
Jagiellońskiej oraz do świeczek
w chanukowych lampkach, które
ustawione w oknach żydowskich
domów rozświetlały Dobczyce
w czasie świąt Chanuki.
Wraz ze świecami zgasło życie
większości żydowskich mieszkańców miasteczka. Nieliczni, którzy
przeżyli, wyjechali. Dziś mało kto
o nich pamięta. Celem książki jest
przywrócenie pamięci o naszych
żydowskich sąsiadach. Na okładkę wybrałam nastrojowe zdjęcie
dawnej mieszkanki naszego miasteczka, małej dziewczynki Hani
Thaler, wykonane w Dobczycach
w szabasowy wieczór.
Na wydanie książki konieczne
jest zebranie 14 tys. zł. Możemy
wesprzeć to dzieło, wpłacając pieniądze na subkonto założone przez
dobczyckie Stowarzyszenie KAT
w Banku Spółdzielczym w Dobczycach.
Numer konta:
Stowarzyszenie KAT Dobczyce
36 8602 0000 0000 0275 3780 0003
S.W.I.F.T.code:POLUPLPR
z dopiskiem „MONOGRAFIA DOBCZYCKICH ŻYDÓW”
Serdecznie zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.
Red.
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„Ze starego Albumu”

rzypominamy pierwszy z tekstów poświęconych dobczyckiej
emigracji, którego autorką jest
Elżbieta Kautsch. Tekst ukazał
się w Tapecie w lutym 2014 roku.
Ameryka to kraj emigrantów.
Z ziem polskich wyjazdy za ocean

nawet przywitać ze wszystkimi, bo
po trzech dniach zmarł na zakaźną
chorobę.
Sporo dobczyckich rodzin miało dobrych wujów w Chicago. Ci,
większości, nie zapominali o uboższych krewnych, przysyłali im
z trudem zarobione dolary, wspierali

rozpoczęły się na większą skalę
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Jechali tam
za chlebem śmiałkowie i desperaci.
Mój dziadek, Jan Kudlik wyjechał
do Chicago przed rokiem 1910, wrócił
do Dobczyc w roku 1914, spłodził
najmłodszego syna Franciszka,
zabrał za ocean najmłodszą córkę
Magdalenę, którą po kilku latach
wydał za pochodzącego z Dobczyc
(ze Stawisk) Stanisława Płoskonkę.
Jesienią 1920 roku dziadek wrócił
na stałe do domu. Nie zdążył się

społeczne akcje: budowali kościół, – Eugenia Wątorek-Wątorska na
szkołę, pomagali restaurować zamek. zebraniu mieszkańców powiedziała,
Wielce zasłużona jest na przykład że o wsparcie powinniśmy zwrócić
Eleonora Żarnowiecka, którą znam się do „naszych braci zza oceanu”,
tylko z nazwiska, ale o jej hojności straciła stanowisko i pracę.
słyszę od lat.
Dopiero po tzw. październikowej
Nasi krajanie, skupiając się odwilży z roku 1956 możliwe były
w Klubie Miasta Dobczyce w Chicago, odwiedziny zza „żelaznej kurtyny”.
przez całe lata przesyłali zebrane Byłam nastolatką, kiedy miałam
fundusze na społeczne potrzeby szansę poznać siostrę mojej matrodaków. Zza oceanu dostałam ki. Tę, która przysyłała do babci
stare zdjęcie (tableau) – członków listy pełne tęsknoty za rodziną.
Klubu – wszyscy ze znajomymi I do których dołączony był banknot
nazwiskami.
z Waszyngtonem (jeden dolar),

Z

arząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Lubomir” w Myślenicach
zaprasza na XXIX Małopolski Zlot
Szlakami Walk Partyzanckich na
Suchej Polanie,
Zlot odbędzie się 14 września
o godz. 11. w 75. rocznicę utworzenia
Rzeczpospolitej Raciechowickiej,
zwycięskiej Bitwy pod Łysiną oraz
tragicznych pacyfikacji Lipnika
i Wiśniowej. Jest to okazja do
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uczczenia pamięci o żołnierzach
Polskiego Państwa Podziemnego
walczących podczas II Wojny Światowej w szeregach AK oraz BCh. Jest
to też okazja do przypomnienia,
jaką ofiarę złożył naród polski
z niewinnych obywateli podczas
bestialskich pacyfikacji miast
i wsi przez niemieckich okupantów.
Małopolski Zlot Szlakami Walk
Partyzanckich odbywa się w miejscu, w którym przed 75 laty został

Trudno było utrzymać przez dziesiątki lat więź z miejscem urodzenia.
Powojenne komunistyczne władze
traktowały Polonię amerykańską
jako wrogów. Kiedy przed budową
kościoła i szkoły, pod koniec lat
czterdziestych XX wieku ówczesna
dyrektorka szkoły podstawowej

poświęcony sztandar Obwodu Armii
Krajowej „Murawa” podczas Mszy
Świętej w dniu 3 września 1944 roku.
Niemiecki okupant, nie mogąc
znieść skrawka wolnej Polski, zaatakował zgrupowanie w dniu 12 września 1944 roku. Bitwa pod Łysiną
została jednak wygrana przez Partyzantów. W odwecie nieprzyjaciel
spalił i wymordował mieszkańców
okolicznych wsi Lipnika i Wiśniowej.
Ponadto spalone zostało pierwsze

czasami nylonowe pończochy lub
chusteczka na głowę („tybetka”).
Latem 1957 roku do Dobczyc
przyjechała pierwsza grupa polonusów. Rodziny gościły ich serdecznie i na zasadzie „zastaw się
i postaw się”. Patrzyliśmy na siebie
z ciekawością i zdziwieniem: starsze
panie w dziwacznych kapelusikach mówiły poprawnie po polsku
(z naleciałościami gwarowymi)
po kilkudziesięciu latach na
emigracji; one
– na nasze zacofanie cywilizacyjne: wychodki – wygódki,
szary szorstki
papier toaletowy, kuchnie na węgiel
i
drew no,
pr y mit y wne łazienki.
Zawieźliśmy
gości do Krakowa, Częstochowy, Wieliczki,
Zakopanego...
Odżyły serdeczne więzi
rodzinne.
Po
tej
pierwszej wizycie do Polski
przyjeżdżały
dzieci emigrantów. Na moim
weselu bawiła
się kuzynka
Lottie (Władzia) z mężem,
który po polsku
mówił niewiele
poza zdaniem
„Babciu! Gotuj
pirogi!” A teraz mocno zestarzały
się dzieci i wnukowie przedwojennej Polonii chicagowskiej. Do
USA rzadko jeżdżą dobczycanie
za chlebem, szczególnie, że dolar
stracił na wartości.
Apeluję do Czytelników TAPETY
– przysyłajcie opowieści (ze zdjęciami) o losach emigrantów z Waszych
rodzin. Ze starej Polonii i obecnej,
z różnych zakątków świata. Pamiętajmy o nich tak, jak oni pamiętają
o swoim dobczyckim rodowodzie.
Elżbieta Kautsch

Polskie Górskie Obserwatorium
Astronomiczne na górze Lubomir, .
O godz. 11 odprawiona zostanie
polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę.
O godz. 14. odbędzie się rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej, a po 15.30 – Ognisko
Turystyczne.
Zapraszamy do licznego udziału
w Zlocie.
Źródło: PTTK Lubomir
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Beskidzkie wyspy : Luboń Wielki

K

Edukacyjne rejsy statkiem po Zbiorniku
Dobczyckim

olejną „beskidzką wyspą”,
po opisywanych wcześniej
Mogielicy i Śnieżnicy, jest położony
w pobliżu Rabki Zdroju, Luboń
Wielki.
Uważany jest za najwybitniejszy
szczyt w Beskidzie Wyspowym.
U jego podnóży leżą takie miejsco-

do dnia dzisiejszego.
W 1961 roku wybudowano obok
schroniska maszt telewizyjnej stacji
przekaźnikowej, który jest charakterystycznym akcentem widocznym
z dużej odległości.
Na szczyt Lubonia prowadzi
kilka szlaków turystycznych o róż-

T

o była wyjątkowa propozycja
na tegoroczne Dni Dobczyc.
I okazało się, że jest to strzał
w dziesiątkę. Weekendowe rejsy
edukacyjne po Zbiorniku Dobczyckim okazały się wielkim sukcesem!
To co najważniejsze, udało się

wzdłuż strefy ochronnej zbiornika w kierunku ujęcia, poznając
zasady poboru i uzdatniania wody,
a także historię samego zbiornika,
szczegóły konstrukcji zapory oraz
funkcjonowania elektrowni wodnej.
Wyjątkowo z perspektywy tafli

wości jak: Rabka Zdrój, Mszana
Dolna, Skomielna Biała, Tenczyn,
Krzeczów, Glisne, Raba Niżna. Przez
miejscową ludność nazywany jest
Biernatką. Jest popularnym celem
turystów uprawiających turystykę
górską, ale też kuracjuszy i wczasowiczów przebywających w pobliskich
miejscowościach.
Od kulminacji na wysokości
1022 m n.p.m., gdzie znajduje się
maszt przekaźnika telewizyjnego
i schronisko górskie, ciągnie się
długie ramię w kierunku zachodnim przez Polanę Surówki zwaną
też Krzysiami i Luboń Mały, aż po
„zakopiankę”.
Z Polany Surówki rozpościera się
rozległa panorama obejmująca Tatry,
Gorce i Babią Górę. Potoki spływające
z masywu Lubonia zasilają Rabę.
W 1931 roku na szczycie, staraniem
oddziału Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Rabce, oddano do
użytku schronisko górskie istniejące

nej trudności: niebieski z Naprawy
Górnej przez Luboń Mały i Polanę
Surówki, czerwony z Przełęczy
Glisne, niebieski, zielony i żółty
z Rabki Zarytego.
Godny polecenia jest szlak żółty
z Rabki Zarytego przez rezerwat
przyrody „Luboń Wielki”, który
wiedzie przez gołoborze i obok pionowego urwiska skalnego. Odcinek
ten zwany jest Percią Borkowskiego,
na cześć budowniczego schroniska
i wieloletniego działacza PTT.
Po odbytej wycieczce warto
wstąpić do Rabki Zdroju, gdzie
czeka nas dużo atrakcji np.: Rabkoland, Muzeum Regionalne im.
Władysława Orkana mieszczące się
w starym zabytkowym drewnianym
kościółku, drewniana zabudowa uzdrowiskowa, park zdrojowy
tężnią solankową i wiele innych.
Przydatne adresy: www.it.rabka.
pl, www.lubon.pttk.pl

połączyć przyjemne z pożytecznym
– podczas niespełna godzinnego
rejsu uczestnicy nie tylko nacieszyli
oczy pięknym krajobrazem, ale
również zdobyli wiedzę na temat
funkcjonowania zbiornika, istoty
jego ochrony, a nawet działalności
gospodarstwa rybackiego.
Rejsy edukacyjne zorganizowane zostały przez Wodociągi Miasta
Krakowa, Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie – Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy współpracy z Gminą
Dobczyce.
W sumie z rejsów skorzystało
600 osób, odbywając podróż od
przystani MPWiK, przepływając

zbiornika prezentuje się również
Wzgórze Zamkowe, czy fragmenty
średniowiecznych murów na południowym stoku wzniesienia.
Pomimo kapryśnej pogody
wszystkie zaplanowane rejsy odbyły
się zgodnie z planem, a statek każdorazowo bezpiecznie zacumował
w przystani.
Były to rejsy pilotażowe i pewne
jest, że ta forma edukacji na stałe
zagości w ofercie Wodociągów
Miasta Krakowa i PGW Wody Polskie – RZGW w Krakowie, a Gmina
Dobczyce nieustannie wspierać
będzie tę inicjatywę.

Tekst i foto: Jacek Kozubek

„Mój piękny ogród” wystawa prac konkursowych

R

ozstrzygnięty został konkurs
fotograficzny „Mój piękny
ogród”.
Na konkurs wpłynęło 71 zdjęć
złożonych przez 23 osoby. Komisja
w składzie: Justyna Szawara, Karolina Machnicka i Zbigniew Kordula,
miała nie lada wyzwanie, by wyłonić
zwycięzców. Po długich obradach
nagrodzeni zostali: Kategoria do 14
lat: Wojciech Jędrzejczyk (I), Kornelia
Klimek (II), Jan Włodarczyk (III).
Wyróżnienia: Aleksandra Szczygieł,
Magdalena Szczygieł.
Kategoria do 18 lat: Kacper
Jędrzejczyk. Kategoria dorośli:
Marzena Ptak (I), Bożena Psztyk (II),
Monika Jędrzęjczyk (III). Wyróżnienia: Ewa Kośmider, Jerzy Kopta,

14

Halina Włodarczyk, wyróżnienie
specjalne - Justyna Sobczyk. Wystawę
wszystkich nadesłanych fotografii można podziwiać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Dobczycach.
Konkurs „Mój piękny ogród”
w ramach projektu „Dobczyckie Święto Ogrodów” dofinansowany przez
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Województwo Małopolskie.
Operator – Fundacja ARTS Myślenice.
Nagrody ufundowali: „Artogród”
R. Cielecki, „Fateon” A.Kotowicz,
„Femisfera”, FHUP Gra bis, Market
„Jan”, Miejska Biblioteka Publiczna,
PTTK O/Dobczyce, „Rogers”, Zofia
Wawrzusiak.
Rada Społeczna przy MBP
w Dobczycach

D

ugim
Fot. Tadeusz Bochnia

Międzynarodowy Turniej Tenisowy

obczycki Klub Tenisowy TOP
SPIN po raz piąty zorganizował na myślenickich kortach Międzynarodowy Amatorski Turniej
Tenisa Ziemnego.
W turnieju wzięło udział dwanaście drużyn: cztery drużyny kobiet
reprezentujące Słowację, Rakietę
Siepraw, Myślenice oraz Dobczycki
Klub Tenisowy TOP SPIN oraz osiem
drużyn mężczyzn, które reprezentowały: Słowację, Włoch,y dwie drużyny
z Myślenic, trzy drużyny z Dobczyc
oraz drużyna Rakiety Siepraw.
Mecze rozgrywane były w systemie pucharowym.
Zwycięzcami zarówno wśród
kobiet i mężczyzn okazały się drużyny z Myślenic!
Meczom tenisowym towarzyszyły
duże emocje, ale rozgrywane były
w przyjaznej atmosferze, zachowaniem zasady fair play.
Wyniki rozgrywek kobiet:
1. Myślenice (Aneta Nosal, Lucyna
Gdula)

2. Dobczycki Klub Tenisowy TOP
SPIN (Jolanta Mazurkiewicz, Joanna Braś)
3. RKS Rakieta Siepraw (Monika
Kurek, Marzena Michalik)
4. Słowacja - Sarisske Michalany (Eva
Wedenljakowa, Katarina Spinlerowa,
Ivana Miklasowa)
Wyniki rozgrywek mężczyzn:
1. Myślenice (Maksymilian Kosek,
Marek Fijał, Marek Dziekan)
2. Słowacja - Sarisske Michalany
(Jozef Miklas, Peter Wedeljak, Marek
Zewgenvald)
2. Dobczyce 3 (Janusz Dudek, Krzysztof Durasiewicz, Janusz Dubiel)
4. WLF ITALY (Paolo Cawalowski,
Fabio Padoan)
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego.
Honorowy Patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisowym
objął Burmistrz Gminy i Miasta
Dobczyc Tomasz Suś.
TOP SPIN
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sport

Polsko-słowacki mecz przy- się gościnnie Jacek Pitala (Kar- Michalany 1:2 (0:0)
jaźni
paty Siepraw). Wszystko to pod Michał Zborowski 53 - Ivan Petruk

Goście ze Słowacji do Dobczyc
przybyli w sobotnie popołudnie.
Jeszcze przed wyjściem na zawody
piłkarskie zaliczyli „wypad” na
koronę dobczyckiej zapory.
Mecz poprzedzony był oficjalny-

nieobecność aż trójki bramkarzy 48, Michal Kohut 71
Raby: Michała Rumana, Adriana
Źródło: Raba Dobczyce
Grandysa i Arkadiusza Włodarczyka.
Podziękowania dla klubu z Sieprawia KKK zaprasza
oraz dla Jacka za obecność i bardzo
5.08 Wisła – Górnik Zabrze
dobrą postawę!
(zapisy do 1.08)
16.08 Wisła – ŁKS (zapisy
do 12.08)
31.08/1.09 (data w późniejszym terminie) Wisła- Zagłębie
(zapisy do 28.08)
Koszt biletów z dojazdem:
- 15 zł dla dzieci ze szkół podstawowych/gimnazjum
- 25 zł dla młodzieży ze szkół
średnich.
- 50 zł - dorośli
Wszystkich wyjeżdżających
obowiązują czerwone barwy
koszulek.
Więcej informacji na fanpage biblioteki lub Klubu
Kulturalnego
Kibica oraz
w bibliotece.
Zapraszamy!

startowała tam krótko po Lavaredo
Ultra Trail, ale to nie brak regeneracji
był przyczyną kłopotów a żołądek.
Rok temu z trasy przegnała ją burza.
W 2019 roku Ewa Majer wygrywa i bije rekord trasy jednego
z najtrudniejszych biegów, który
odbył się w kraju Basków.
Oto fragment opowieści Ewy
na jej profilu:
„Piekielnie strome podejścia
i takie same albo jeszcze gorsze
zbiegi. Na starcie o godz.18. towarzyszyła nam temperatura ok. 33
stopni w cieniu, do słońca termometr
pokazywał prawie 50 stopni C. Jak
się nie trudno domyślać, siedząc
w cieniu, pot kapał ze mnie niczym
w saunie. Każdy jednak miał warunki
takie same, więc nikt nie narzekał.
Ruszyliśmy wśród wiwatujących
tłumów kibiców... mega wrażenie!
To samo na trasie, na każdym punkcie, również na szczytach, wrzawa
niosła jak na skrzydłach. (..)
Od 135km zaczęło się wypruwanie flaków bieg zaczął się dłużyć,
a mi coraz bardziej siadały czwórki.
Ostatnie 20 km to już bieg siłą
woli. Ledwo zbiegałam. Niech mi
dołożą jeszcze ze 100 km, ale po
płaskim zamiast tego zbiegania
- myślałam.
Czułam już smak zbliżającej
się mety, na ostatnich 3km ktoś
puścił fajerwerki jak przebiegałam,
dołączyły się małe dzieciaki 8-10
letnie biegnące koło mnie. Przede
mną prowadzi gość na rowerze,
a później quad z kamerzystą
i wreszcie upragniona meta i chwila
z flagą Polski i owacje i satysfakcja, że
w końcu się udało, ukończyłam.”
Opracował Paweł Piwowarczyk
Fot. ze zbiorów prywatnych

Ewa Majer
wygrywa jeden
mi hymnami państw, zaś kapitanoGospodarze, po utracie gola, z najtrudniejwie obu drużyn dokonali wymiany szybko doprowadzili do remisu. szych biegów na
proporczyków klubowych. Co więcej, Przepięknym strzałem z rzutu wol- świecie
obie drużyny wraz z arbitrami wyszły
na boisko w dziecięcej eskorcie,
którą tworzyli najmłodsi zawodnicy
szkółki piłkarskiej KS Raba.
Sam mecz mógł się podobać
dość licznie zebranej widowni.
Co prawda w pierwszych 45. min.
gole nie padły, ale dobre akcje obu
ekip wywołały aplauz szczególnie
u młodych futbolistów na trybunach.
Gole w tym spotkaniu padły
dopiero po zmianie stron. Najpierw z bramki cieszyli się piłkarze
z Michalan, którzy po składnej akcji
wbili piłkę do siatki Raby.
Warto w tym miejscu nadmienić, że tego dnia między słupkami
bramki biało-niebieskich pojawił
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nego - z ok.18m - popisał się Michał
Zborowski i golkiper Michalan
musiał wyjmować piłkę z siatki.
Wynik spotkania ustalony został
kwadrans przed końcem. Strzałem
z bliska, broniącego już w tym czasie młodego Kęska, pokonał Kohut.
Golkiper Raby uchronił swój zespół
od wyższej porażki, broniąc dwukrotnie dwa groźne strzały Pavola
Cicmana, który w latach 2011 - 2015
był zawodnikiem ekstraklasowego
Piasta Gliwice.
Po zakończeniu meczu, swoje
podziękowania za występ w formie
klasycznej „piątki”, złożył wszystkim
graczom - burmistrz Tomasz Suś.
Raba Dobczyce - OSFK Sarisskie

E hunmi la k
Ultra Trail to bieg
o długości 168 km,
suma przewyższeń
do pokonania to
bagatela 11000
metrów (najwyższa góra świata ma
wysokość 8 848 m
n.p.m.).
Ewa wyrównała
rachunki z biegiem.
To był jej czwarty
bieg na tej trasie.
Po raz pierwszy nie
ukończyła biegu
z powodu zdartych
stóp. Rok później
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