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Krystyna Zając Stypendystką 
Kalejdoskopu Pasjonatów 2018
Dzielą pasje z innymi, budują koalicje i działają 

społecznie, z determinacją rozwijają swoje pasje. 
Tym właśnie wyróżniało się jedenastu tegorocznych 
nominowani do Funduszu Stypendialnego Kalejdo-
skop Pasjonatów. 

Po burzliwych naradach, Kapituła przyznała 
tegoroczne Stypendium mieszkance gminy Dobczyce, 

Krystynie Zając. Okazją do wręczenia wyróżnienia 
była uroczysta Gala, która odbyła się w październiku 
w Dobczycach.

Pasją pani Krystyny jest szeroko pojęta kultura  
i praca z ludźmi różnych pokoleń. Dała się poznać, jako 
inicjatorka międzypokoleniowych projektów „Chodźmy 
razem do kina”, czy „Mozaika z książką w tle”. Współ-
pracuje i aktywnie działa w Stowarzyszeniu 
Granica, Uniwersytecie Trzeciego Wieku  
i Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów. 
Często spotkać ją można w bibliotece, i to nie 
tylko z powodu zamiłowania do literatury, ale 
również chęci działania. Jest wolontariuszem  
i przewodniczącą Rady Społecznej przy biblio-
tece. Dzieli pasję z innymi, przez nieustanne 
zapraszanie innych do życia z pasją.

Gala była okazją do poznania aktywnych, 
utalentowanych pasjonatów z rejonu Dobczyc 
i Myślenic. Te dwie gminy połączył bowiem 
Kalejdoskop Partnerstwa, dzięki któremu reali-
zowane są inicjatywy w ramach mikrograntów, 
cykl kawiarenek obywatelskich czy funkcjo-
nuje Fundusz Stypendialny. Zdecydowana większość 
nominowanych pasjonatów to ludzie z Gminy Dobczyce, 
co potwierdza słowa burmistrza Pawła Machnickiego,  
o wyjątkowości i aktywności naszej lokalnej społeczności.

Wydarzenie było też prawdziwą ucztą muzyczną, 
którą rozpoczął występ Andrzeja Horabika grającego 
na średniowiecznych instrumentach. Na scenie zapre-
zentowała się również niezawodna jak zawsze Sekcja 
Wolna MGOKiS Dobczyce. Gwiazdą wieczoru była 
energetyczna Kapela Tomka Pawlaka.

Projekt „Kalejdoskop partnerstwa” jest partnerskim 

projektem realizowanym w ramach programu Partner-
stwa PAFW. Inicjatorami partnerstwa są absolwenci 
różnych programów Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności z terenu Myślenic i Dobczyc, którzy wyszli 
ze wspólną inicjatywą partnerstwa: Fundacja ARTS: 
Ośrodek Działaj Lokalnie, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach: Program Rozwoju Bibliotek, Seniorzy 

w akcji, Myślenickie Towarzystwo Kultury: Program 
Równać szanse oraz osoby Agnieszka Dudek – mobilny 
doradca, Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł 
Piwowarczyk – absolwenci Programu Liderzy PAFW. 

Do partnerstwa w 2018 r. dołączyło 
także dobczyckie Stowarzyszenie 
KAT (Kreatywni Aktywni Twórczy).

Celem projektu jest wsparcie 
działań grup i organizacji społecz-
nych oraz instytucji działających na 
terenie gmin Myślenice i Dobczyce 
i stworzenie narzędzi (Kalendarz, 
Kawiarenki Obywatelskie, mikrogran-
ty, fundusz stypendialny) służących 
dobru wspólnemu, które pozwolą na: 
wzmocnienie partnerów, zwiększe-
nie widoczności ich działań, lepszą 
współpracę i komunikację.

JoTa
fot. Paweł Stożek
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wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe – tak głosowaliśmy

Za nami wybory samorządowe. 
Znamy już przedstawicieli, którzy 

będą reprezentować nas na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

W Gminie Dobczyce uprawnionych 
do głosowania było 11753 osób, do 

urn poszło 6909 (58,8%), czyli ponad 
połowa uprawnionych. W wyborach 
oddano 6768 ważnych głosów (98,04% 
ogólnej liczby głosów oddanych), 135 
osób oddało nieważne karty (1,96% 
ogólnej liczby głosów oddanych). 

W wyborach na burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce wygrał Tomasz 
Suś, na którego głos oddało 3659 
osób (53,38% głosujących). Paweł 
Machnicki otrzymał 1869 głosów 
(27,27%), Robert Kawecki – 1326 
głosów (19,35%). 

W Radzie Miejskiej w Dobczycach 
w kadencji 2018 – 2023 zasiądzie  
10. radnych z KWW Tomasza Susia, 
4. radnych z PiS oraz jeden radny  
z KWW Pawła Machnickiego. 

Mieszkańców Gminy i Miasta 
Dobczyce w poszczególnych okręgach 
reprezentować będą następujący radni:

OKRĘG 1 - ulice: Dębowa, Górska, 
Kasztelana Dobka, Kazimierza Wiel-
kiego, Królowej Jadwigi, Myśliwska, 
Podlesie, Przedbronie, Skalna, Sosnowa, 
Stare Miasto: Marta Zając (KWW 
Pawła Machnickiego);

OKRĘG 2 - ulice: Stroma, Garncar-
ska, Kilińskiego, Marwin, Ogrodowa, 
Skrzynecka, Stadnicka, Spacerowa, 
Świętego Floriana, Świętej Anny, 
Widokowa: Marek Kaczor (KWW 
Tomasza Susia);

OKRĘG 3 - ulice: Plac Zgody, 
Długosza, Jagiellońska, Kościelna, 
Kościuszki, Królowej Kingi, Piłsud-
skiego, Podgórska, Rynek, Rzeźnicza, 

Szkolna, Targowa, Wąska, Parkowa, 
Budowlanych: Wiktor Piwowarski 
(KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 4 - ulice: Cegielniana, 
Nowowiejska, Góra Jałowcowa, Grabowa, 
Jałowcowa, Stojowicka, Węgielnica, 

Energetyków, Zdrojowa, Akacjowa, 
Laskowa, Mostowa, Myślenicka, Tury-
styczna, Zarabie: Wiesław Szymoniak 
(KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 5 - Osiedle Jagiellońskie: 
Piotr Godula (KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 6 - ulice: Łanowa, Pia-
stowska, Polna, Józefa Dominika, 
Lubomirskich, Łąkowa, Słoneczna, 
Zacisze, Wesoła, Wincentego Witosa, 
Obwodowa, Wawelska, Przemysłowa, 

Osiedle Piastowskie: Roman Wątorek 
(KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 7 - sołectwo Brzą-
czowice - od zalewu dobczyckiego  
w kierunku Myślenic po prawej stronie 
drogi wojewódzkiej nr 967 - przysiółki: 

Górki, POM, Kozińce: Ewa Kołacz 
(KW PiS);

OKRĘG 8 - sołectwo Brzączowice: 
od zalewu dobczyckiego w kierunku 
Myślenic po lewej stronie drogi woje-
wódzkiej nr 967: Stanisław Ciećko 
(KW PiS);

OKRĘG 9 - Stojowice: Marcin 
Wylegała (KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 10 - Kornatka: Jolanta 
Ziemba (KWW Tomasza Susia);

OKRĘG 11 - Brzezowa: Marian 
Karliński (KW PiS);

OKRĘG 12 – Kędzierzynka, Stad-
niki: Ryszard Zabdyr (KW PiS);

OKRĘG 13 – Skrzynka, Niezdów, 
Dziekanowice: Paweł Nowak (KWW 
Tomasza Susia);

OKRĘG 14 – Sieraków, Rudnik: 
Małgorzata Jakubowska (KWW 
Tomasza Susia);

OKRĘG 15 – Nowa Wieś, Bieńko-
wice: Jan Hartabus (KWW Tomasza 
Susia);

W Radzie Powiatu mieszkańców 
Gminy i Miasta Dobczyce oraz Gminy 
Siepraw (okręg 3) reprezentować będą: 
Tadeusz Żaba (KWW Forum Ziemi 
Myślenickiej), Tadeusz Bochnia 
(KWW Wspólnie dla Powiatu), 
Roman Knapik (KW Prawo i Spra-
wiedliwość) oraz Jan Lenczowski 
(KW Prawo i Sprawiedliwość).

Powiat myślenicki w Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego reprezentować 
będą: Stanisław Bisztyga (Koalicja 
Obywatelska) i Robert Bylica (KW 
Prawo i Sprawiedliwość).

W wyborach samorządowych naj-
większa frekwencja na terenie Gminy  
i Miasta Dobczyce odnotowana została 
w obwodzie nr 9. W budynku OSP  
w Stojowicach poszło do urn 68,53% 
uprawnionych. 

Najniższa frekwencja odnoto-
wana została w Szkole Podstawowej  
w Nowej Wsi, gdzie swój głos oddawali 
mieszkańcy Nowej Wsi i Bieńkowic. 
Zagłosowała tam nieco ponad połowa 
uprawionych do głosowania (50,53%).

Opracowanie: Biuro Promocji 
UGiM Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczy-
ce zaprasza do konsultacji Rocznego 
Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 r.

Konsultacje przeprowadzone zosta-
ną poprzez wyrażenie pisemnej opinii 
i uwag przez organizacje pozarządowe 

i przesłanie drogą pocztową na adres 
Urzędu Gminy lub pocztą elektroniczną 
na adres: ikania@dobczyce.pl Pismo 
można złożyć także osobiście, w Biurze 
Obsługi Klienta w urzędzie.

Konsultacje przeprowadzone zosta-
ną w terminie do 07. listopada.

Wkrótce święto narodowe  
11 listopada, które w tym roku 

ma szczególny charakter – wiąże się 
bowiem z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Zachęcamy i zapraszamy Miesz-
kańców Gminy i Miasta Dobczyce do 

dekorowania swoich domów flagami. 
Sprawmy, aby w tym dniu biało-

-czerwono było nie tylko na Rynku,  
i na trasie, którą przejdzie parada 
niepodległościowa, ale także w całym 
mieście i gminie.

(Red.)



4

z życia gminy

TAPETA 10(186)/2018 

Nauczyciele z nagrodami Burmistrza

Osiemnastu nauczycieli z Gminy 
Dobczyce otrzymało Nagrodę 

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, 
przyznawaną co roku za szczególne 
osiągnięcia w pracy pedagogicznej  
i wychowawczej wykraczającej poza 
standardowe obowiązki nauczycielskie. 

- Bardzo wysoko oceniam pracę naszych 
szkół i przedszkoli, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej i samych nauczycieli 
– mówił podczas sesji burmistrz. - Jest 
to praca trudna, odpowiedzialna, którą 
trzeba realizować z pasją. Burmistrz 
podkreślił również znakomitą współ-
pracę pomiędzy placówkami.

Burmistrz podziękował wszystkim 
nauczycielom za trud i ogromny wkład 
pracy w edukację dzieci i młodzieży, 
za tworzenie wspaniałej społeczności 
szkolnej, a z okazji zbliżającego się 
Dnia Edukacji Narodowej życzył dużo 
zdrowia, radości, spełnienia marzeń  

i satysfakcji z pełnienia tak ważnej 
misji jaką niesie z sobą ten zawód.

W imieniu nauczycieli dyrektor 
Przedszkola Samorządowego nr 3 
w Dobczycach, Małgorzata Bart-
nik podziękowała Radzie Miej-
skiej i Burmistrzowi i podkreśliła 

znaczenie współpracy samorządu  
z placówkami oświatowymi.
- Edukacja to proces, a żeby on nabrał 
rozmachu i szedł w dobrym kierunku, 
to nie tylko trzeba zaangażowania 
nauczycieli, ale też potrzebne jest 
wsparcie samorządu – mówiła dyrektor 
Małgorzata Bartnik. - Tworzyć taką 
oświatę jest łatwiej, kiedy ma się odpo-
wiednie warunki, a one w Dobczycach 
od dawna mają wypracowany model  
i nabierają rozmachu i kształtu.

Oprawę muzyczną uroczystości 
zapewnili nauczyciele jak zawsze nieza-
wodnej Szkoły Muzycznej z Dobczyc: 

Gmina Dobczyce po raz kolejny 
znalazła się w dwudziestce naj-

lepszych gmin w Rankingu Gmin 
Małopolski 2018. 

W stosunku do ubiegłego roku 
„podskoczyliśmy” o dwa miejsca, 
zajmując obecnie wysokie 17. miejsce  
i pierwsze miejsce wśród gmin powiatu 
myślenickiego.

Wyróżnia nas przede wszystkim 
wysoki wskaźnik pozyskanych środ-
ków unijnych, który w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca (za lata 2015 

– 2017) wynosi 436,69 zł i daje nam w 
tej kategorii wysoką 6. pozycję wśród 
179 ocenianych gmin.

Ranking Gmin Małopolski 2018 
przygotowany przez Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji FRDL MISTiA we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Krakowie, 
ma na celu wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wśród wskaźników, które brane 
były pod uwagę znalazły się m.in. 
rozliczane w ciągu trzech lat (2015 

– 2017) dochody i wydatki gminy, 
zadłużenie, czy pozyskane środki  
z Unii Europejskiej. Wzięto również 
pod uwagę kwestie społeczne, jak np. 
saldo migracji, czy odsetek dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym. 
Eksperci uwzględnili również wydatki 
na kulturę i ochronę dziedzictwa,  
a także udział środków przekazanych 
organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom pożytku publicznego.

Pełny ranking dostępny na portalu 
mistia.org.pl.

BP

Monika Gubała (wiolonczela), Natalia 
Miś (skrzypce), Barbara Mglej (skrzyp-
ce) oraz Sabina Kołodziej (fortepian) 
dedykując wszystkim nauczycielom 
dwa radosne i skoczne utwory.

Jeszcze raz wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów i satysfakcji  
z pracy z dziećmi.

Nauczyciele z Nagro-
dą Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce:
Urszula Rokosz, SP nr 1 w Dobczycach
Aneta Baran, SP nr 1 w Dobczycach
Łukasz Chanek, SP nr 2 w Dobczycach
Magdalena Rak, SP nr 2 w Dobczycach
Aleksander Płoskonka, SP nr 2  
w Dobczycach
Grażyna Kwiecińska, SP w Brzą-
czowicach
Marta Blamowska-Kaja, SP  
w Brzączowicach
Stanisław Maniecki, SP w Brzą-
czowicach
Danuta Głuś, SP w Dziekanowicach
Bogdan Czarnik, SP w Dziekanowicach
Katarzyna Dyrcz, SP w Kornatce
Małgorzata Jasek, SP w Kornatce
Elżbieta Matyja, SP w Stadnikach
Elżbieta Dąbrowska, PS nr 1  
w Dobczycach
Marta Grucela, PS nr 3 w Dobczycach
Małgorzata Bartnik, PS nr 3  
w Dobczycach
Konrad Ligas, SM I stopnia w Dob-
czycach
Rafał Tyliba, SM I stopnia w Dob-
czycach

MaG
fot. ze zborów ugim

Dobczyce wśród 
najlepszych  
w Małopolsce

Modernizacje na dobczyckich 
drogach

Ruszyły prace modernizacyjne 
drogi na ul. Zacisze w Dobczycach.

Nowa nawierzchnia pojawi się na 
100-metrowym odcinku drogi od strony 
ul. Lubomirskich pomiędzy osiedlem 
domków jednorodzinnych.

Końca dobiegły również roboty na 
ul. Lubomirskich, gdzie mieszkańcy 
i piesi mogą już w pełni korzystać  
z chodnika.

BP
fot. ze zbiorów ugim

Dwie dobczyckie 
organizacje walczą 
o „Kryształy Soli”

Do 7 listopada możemy wesprzeć 
TKKF Dobczyce oraz dobczycki 

odział PTTK, 
które walczą  
w plebiscycie 
o miano najlep-
szej organizacji 
pozarządowej.

 Nagro-
da „Kryształy 
Soli” jest przy-
znawana przez 
M a r s z a ł k a 
Województwa 
Małopolskiego 
od 2005 roku. 

Statuetki otrzymują organizacje 
pozarządowe, które wyróżniają się 
ciekawymi inicjatywami, ciężką pracą 
czy po prostu – są dobrym wzorem do 
naśladowania dla innych.

Codziennie każdy z nas oddać 
może jeden głos na jedną z naszych 
rodzimych organizacji, głosowanie 
dostępne jest na stronie internetowej 
Gazety Krakowskiej.

Red.

Gotowi na zimę 
Gmina Dobczyce zakupiła samo-

chód specjalny, który posłuży głównie 
do zimowego utrzymania dróg. Zastąpi 
on stare i wysłużone auto, które do 
tej pory było wykorzystywane do 
odśnieżania. Koszt nowego samochodu 
to 252 tys. zł.

Wyniki badań gleb 
rolnych z terenu gminy 
Dobczyce już dostępne 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
gmina Dobczyce zleciła Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kra-
kowie badania gleb użytków rolnych 
z terenu gminy. 

W tym roku przebadano 160 pró-
bek gleb z miejscowości: Brzączowice, 
Dziekanowice, Rudnik i Stojowice. 
Badane próbki reprezentują obszar 
61,27 ha. 

Zainteresowanych wynikami rol-
ników zapraszamy do wglądu w doku-
mentację do Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce, pokój 203 w godzinach 
otwarcia Urzędu.

ugim
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Tworzymy Centrum Usług Społecznych

oraz znalezienie stałych partnerów do 
współtworzenia tego miejsca.

Kolejnym etapem jest uzgodnienie 
przeznaczenia i wyposażenia pomiesz-
czeń w niezbędne meble i akcesoria, tak 
by były one możliwie wielofunkcyjne 
i przydatne zarówno młodszym, jak  
i starszym użytkownikom Centrum. 

Gmina Dobczyce będzie również 
wspierać finansowo rozwój inicjatyw 
w Centrum, jednym z pomysłów jest 
wydzielenie puli środków finansowych 
w budżecie gminy na realizację działań 
w tym miejscu.

Centrum Usług Społecznych ma 
być miejscem integracji i współpracy 
organizacji pozarządowych, a także 
otwartą przestrzenią do realizacji 
projektów. Tam znajdować się będą 
również niezbędne narzędzia do pracy 
nad wnioskami oraz wsparcie i pomoc. 
Z drugiej strony, w tym miejscu mile 
czas mają spędzać wszyscy mieszkańcy. 

Dzieci już wkrótce zaprosimy do 
świetlicy, seniorów do Klubu Seniora. 
Wiele inicjatyw i aktywności z całą 
pewnością wniosą nasi partnerzy. Zain-
teresowanych współpracą zachęcamy do 
kontaktu, wszelkich informacji udzieli 
Justyna Koczwara, mail: jkoczwara@
dobczyce.pl lub tel. 12/37 21 763.

tekst i foto: JoTa

44 tomy kronik z prywatnych zbiorów przekazane 
bibliotece

Na początku października odbyło 
się spotkanie, na którym wspólnie 

rozmawiali przedstawiciele różnych 
środowisk i organizacji pozarządowych. 

Celem spotkania było podjęcie 
pierwszych kroków, by rozpocząć 
wprowadzanie w życie idei Centrum 
Usług Społecznych, czyli przestrzeni 

dla rozwoju aktywności, która mie-
ścić będzie się w starej szkole przy ul. 
Jagiellońskiej.

Już teraz działa tam biuro Fundacji 
„Okno Nadziei”, siedzibę ma Stowarzy-
szenie Konstruktorzy Marzeń oraz od 
lat z tego budynku korzystają rodzimi 
harcerze. Przestrzeni do wykorzystania 
jest jednak wciąż wiele. Od września 
przyszłego roku uruchomiona zostanie 
również świetlica, na której funkcjo-
nowanie Gmina Dobczyce pozyskała 
dofinansowanie. Miejsce to ma realnie 
żyć i służyć mieszkańcom naszej gminy.

Jak wspomniał na spotkaniu bur-
mistrz Paweł Machnicki, gmina poczy-
niła już pierwsze kroki, które umożliwią 
rozpoczęcie funkcjonowania takiego 
Centrum. Do administrowania i ani-
mowania tym miejscem oddelegowany 
został pracownik – Justyna Koczwara, 
której pierwszym zadaniem jest stwo-
rzenie regulaminu funkcjonowania 
i korzystania z przestrzeni Centrum 

Tysiące stron zdjęć, informacji, 
publikacji prasowych zawartych 

w 44. tomach kronik prowadzonych 
od 1989 roku trafiło do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 

Przekazał je Włodzimierz Jusz-
czak, wieloletni Radny Rady Miejskiej  
w Dobczycach, który przez lata żyjąc 
sprawami gminy, skrzętnie, w zaciszu 
swojego domu gromadził publikacje 
prasowe, zdjęcia z życia mieszkańców 

naszej gminy, rejestrował zmiany jakie 
dokonywały się na wielu płaszczyznach 
w Dobczycach - zarówno w mieście, 
jak i w gminie..

Wśród zbiorów znajduje się też 

kronika Zrzeszenia Kupieckiego dzia-
łającego przed laty w Dobczycach.

Przekazane tomy są do wglądu 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Ich publiczna prezentacja odbędzie 
się 11 listopada podczas uroczystych 

obchodów setnej rocz-
nicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Miejska Bibliotek 
Publiczna w Dobczy-
cach rozważa również 
digitalizację kronik, po 
wcześniejszym zapo-
znaniu się z ich treścią.

tekst i foto: MaG

W tym sezonie na dobczyckim 
zamku trwają prace związane 

z jego dalszą odbudową. 
Jak do tej pory udało się częścio-

wo podwyższyć wieżę bramną, która 
wznosi się nad mostem prowadzącym 
do zamku. 

Rekonstrukcja jest możliwa dzięki 

dotacji pozyskanej przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
Oddział w Dobczycach. 

Dofinansowanie w wysokości 40 
000 zł przyznał marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego.

ugim
fot. Michał Kowalik

Uniwersytet zainaugurował nowy rok 
akademicki

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpoczął kolejny rok dzia-

łalności. Tradycyjnie inauguracji 
roku towarzyszył ciekawy wykład  

– w tym roku wygłosił go prof. dr 
hab. Wiesław Władyka, a tematem 
był przewrót majowy i jego skutki.

Zebranych na inauguracji słuchaczy 
i gości przywitali prezes Stanisława 
Błaut wraz z burmistrzem Pawłem 
Machnickim. Na zbliżający się rok 
słuchacze otrzymali od wszystkich 
życzenia dalszego rozwoju Stowarzy-
szenia, satysfakcji z podejmowanych 
działań i kolejnych ciekawych wykładów. 

Oprawę artystyczną przygotowały 
dyrektor Monika Gubała i Magdalena 
Irzyk z uczniami Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Dobczycach. 

Wykład inauguracyjny spotkał się  
z dużym zainteresowaniem. Poświęcony 
był Polsce lat międzywojnia ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przewrotu 
majowego z 1926 roku. Tematyka 
nawiązywała do obchodzonej w tym 
roku setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Tegoroczna inauguracja jest szóstą 
w historii dobczyckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Stowarzyszenie UTW zaprasza 
wszystkich seniorów, którzy chcieliby 
poszerzyć swoją wiedzę, do udziału 
w zajęciach.

(Red.)
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Powstaje miejsce do wypoczynku i aktywności 
fizycznej 

Teren byłego OSiR-u to obecnie 
wielki plac budowy. Powstaje tam 

park miejski z różnorodną infrastruk-
turą i miejsce, które sprzyjać będzie 
aktywnemu spędzaniu wolnego czasu.

Teren jest uporządkowywany, 
wytyczane są już pierwsze alejki spa-

cerowe i budowana jest infrastruktura 
techniczna.

W parku miejskim znajdować się 
będą place zabaw, jeden naturalistyczny, 
którego model jest już gotowy. Wśród 
atrakcji będzie m.in. tyrolka czy instala-
cje wykonane z surowców naturalnych, 
głownie drewna, które wkomponują się 
w otaczające je zieleń. Drugi plac zabaw 
przybierze bardziej klasyczną formę, 
ponadto zainstalowa-
na zostanie siłownia 
plenerowa oraz mała 
architektura typu: ławki, 
kosze, stojaki na rowery.

Teren parku będzie 
oświetlony i monito-
rowany, powstanie 
również parking dla 
tych, którzy zechcą 
przyjechać samocho-
dem. Rowerzystów 
i spacerowiczów do 

parku doprowadzi wygodna ścieżka 
pieszo-rowerowa, którą już teraz 
podążać można od nowego mostu  
i ul. Rzeźniczej.

Rozpoczęto również prace nad 
budową kortów tenisowych z zapleczem. 
Powstaną w sumie trzy korty tenisowe, 

a w budynku 
zaadaptowa-
nym na zaple-
cze mieścić 
się będą 
m.in. szatnie  
z umywalnia-
mi, pomiesz-
czenia sani-
tarne oraz 
magazyn.

B o g a -
tą ofertę 
s p o r t ow ą  
i rekreacyj-
ną uzupełnią 

kąpielisko i lodowisko, które zapewnią 
całoroczną atrakcyjność tego miejsca.

Wszystkie te prace realizowane są 
w ramach projektów Zagospodarowania 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, dla 
których Gmina Dobczyce pozyskała 
dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

tekst i foto: JoTa

Po drugiej stronie Raby już wkrótce rowerem

Trwają prace nad budową dalszej 
części ścieżki pieszo-rowerowej 

po drugiej stronie Raby. Dotrzemy nią 
do parku miejskiego, który powstanie 
na terenie dawnego OSiR-u. 

Obecnie trwają tam prace nad 
uporządkowaniem terenu. Powstanie 
zielona enklawa do spędzania wolnego 
czasu i podjęcia różnych aktywności, 
które umożliwią powstałe w tym 

miejscu place zabaw, korty tenisowe, 
kąpielisko oraz lodowisko.

Wielu miało pewnie okazję skorzy-
stać z powstałych do tej pory ścieżek, 
resztę serdecznie zachęcamy. Fragment 
już wyasfaltowany prowadzi obecnie 
wałem wzdłuż Raby od ul. Rzeźniczej 
do ul. Mostowej, do tej ścieżki dobiega 
również odcinek poprowadzony od 
nowego mostu, który wkrótce zostanie 
wyasfaltowany. Zmodyfikowany został 
podjazd z wału przy ul. Parkowej, dzięki 

czemu bez konieczności zsiadania 
z roweru można wjechać na most  
i kontynuować wycieczkę po drugiej 
stronie Raby.

W projektach realizowanych  
w ramach Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego zmodernizo-
wany zostanie również wał prowadzący 
wzdłuż potoku Węgielnica w stronę 
ul. Jałowcowej. Sieć tras rowerowych 

wydłuży rów-
nież realizo-
wana obecnie 
budowa kład-
ki pieszo-ro-
werowej ze 
Wz g ó r z a 
Zamkowego 
na koronę 
zapory.

Projekty 
Zagospodaro-
wania otocze-
nia Zbiornika 
D ob cz yc -
kiego reali-

zowane są przez Gminę Dobczyce  
w ramach: Oś priorytetowa 6. Dziedzic-
two regionalne, Działanie 6.3. Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 - 2020.

BP
fot. ze zbiorów UGiM

Odblaskowa Szkoła

Dziecko bezpieczne na drodze – to 
hasło przyświeca wielu szkołom  

w Polsce. Dlatego z chętnie przystępują 
do akcji „Odblaskowa Szkoła”

Także Szkoła Podstawowa w Kor-
natce aktywnie uczestniczy w IX edycji 

Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”. W szkole regularnie prowadzo-
ne są zajęcia dotyczące bezpiecznego 
poruszania się po drogach i uczniowie 
są wyposażeni w elementy odblaskowe. 
Szkoła dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych zwłaszcza w drodze 
do i ze szkoły. Dzieci, które przyjeż-
dżają szkolnym autobusem o 7:25, są 

przez nauczyciela przyprowadzane  
z przystanku do szkoły i po zajęciach 
szkolnych są odprowadzane do autobusu.

Na początku października odbył 
się w szkole Happening „Odblaskowa 
szkoła”. Uczniowie gościli policjantów, 

którzy przeprowadzili prelekcję na 
temat bezpieczeństwa pieszych na 
drodze. Dzieci obejrzały także film 
edukacyjny, poświęcony bezpieczeń-
stwu na drodze, a następnie wykonali 
plansze na temat ruchu drogowego.

Beata Gibała-Dudek
SP Kornatka

fot. ze zbiorów Szkoły

Ponad 2 tysiące kamizelek odblaskowych  
w szkołach

Dzieci i młodzież klas I-V szkół 
podstawowych wzięły udział 

w profilaktycznych prelekcjach 
prowadzonych od 26 września do  
5 października przez dzielnicowych 
z Komisariatu Policji w Dobczycach. 

Policjanci objaśniali jak zachowy-
wać się w sytuacjach niebezpiecznych, 
w kontakcie z osobami nieznanymi. 

Istotną kwestią, którą poruszali 
podczas spotkań, było bezpieczeństwo 
na drogach publicznych i dobry nawyk 
dbania o swoją widoczność. Jak mówili, 
noszenie kamizelki odblaskowej, czy 
przyczepienie do plecaka elementu 
odblaskowego, może ustrzec przed 
poważnymi konsekwencjami wypad-
ków drogowych. 

W ślad za tą akcją, już wkrótce do 
dzieci z gminy Dobczyce trafi ponad 
dwa tysiące kamizelek odblaskowych, 
zakupionych przez Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce. Otrzymają je 

zarówno przedszkolaki, jak i dzieci 
szkół podstawowych z Gminy Dobczyce.

Prelekcje w szkołach dl dzieci 
kl. I-IV to pierwszy etap tegorocznej 
akcji prowadzonej przez dobczycką 
Policję na prośbę Burmistrza. Kolej-
ne spotkania dotyczyły o tematyki 
cyberprzemocy, przemocy fizycznej, 
psychicznej, emocjonalnej, używek 
oraz bezpieczeństwa. Przeprowadzone 
zostały w szkołach dla klas VI, VII, 
VIII oraz III gimnazjalnych. 

Policjanci tłumaczyli młodym 
ludziom, jak dużym zagrożeniem 
jest przemoc w mediach społeczno-
ściowych - i jak łatwo można stać się 
jej ofiarą. Mówili o micie związanym  
z anonimowością w Internecie  

- o tym, jak poważne konsekwencje 
grożą osobom, które używają mediów 
społecznościowych do obrażania  
i poniżania drugiego człowieka.

BP
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ze szkolnej ławy

Zakochani w ojczyźnie

Jak pisał kiedyś popularny autor 
książek dla dzieci, Dr. Seuss - im 

więcej się czyta, tym więcej można 
się dowiedzieć. 

Lektura to obszerne źródło wie-
dzy i już od najmłodszych poszerza 

nasze słownictwo dużo bardziej niż 
oglądanie telewizji.

Klasy młodsze wraz z wycho-
wawcami ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Dobczycach przystąpiły do akcji: 

„Czytam codziennie” z Gangiem Słodzia-
ków. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
goście przez kilka tygodni wspólnie 
czytali historie mieszkańców Leśnej 
Polany. Uczniowie wykonali rysunki 
przedstawiające kolejne przygody,  
a także komiksy z udziałem Słodziaków. 

Akcja, która zainspirowała dzieci 
do codziennego czytania, miała finał 
w październiku. Szkolny hol zamienił 
się w jesienny las, wypełnił się leśnymi 
zwierzętami. Uczniowie przygotowali 
fantastyczne stroje, które nadały świet-
ny klimat. Dodatkowo każda klasa 
przygotowała piękne, jesienne drzewa.

Dzień głośnego czytania 

zorganizowały Katarzyna Matoga  
i Ewa Tkaczyk dzięki zaangażowaniu 
wszystkich uczniów, wychowawców  
i nauczycieli wspomagających.

Zaproszeni goście: wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk, wicedy-

rektor szkoły Mariola Duda, bibliote-
karka Ewa Tkaczyk i dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach, 
Paweł Piwowarczyk, w asyście Misia 
Tulisia, przeczytali ostatnie opowiadanie 
o Rysiu. Gośćmi były też przedszko-
laki z Trójki z wychowawcą Jadwigą 
Daniek-Salawą.

Podsumowaniem akcji były dyskusje 
na temat przygód Słodziaków, śpiew  
i taniec przy piosence o bohaterach 
książki. Organizatorzy podziękowali 
wszystkim gościom za wspólnie spędzo-
ny czas, uczniom za piękne prace pla-
styczne i jesienne drzewa, nauczycielom 
za zaangażowanie, Elżbiecie Kołdras 
za pomoc przy dekoracji, a Piotrowi 
Skórze i Łukaszowi Piwowarczykowi 
za przygotowanie nagłośnienia.

Katarzyna Matoga
fot. Katarzyna Matoga

Kocham swój kraj, poznaję jego 
historię, kulturę i tradycję – to 

projekt edukacji patriotycznej, któ-
ry przez cały rok szkolny realizo-
wać będzie Szkoła Podstawowa nr 1  
w Dobczycach.

Projekt realizowany jest w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na każdy miesiąc 
zaplanowane są różnorakie przedsię-
wzięcia. 

Głównymi celami tego projektu 
jest m.in. umacnianie więzi z Polską, 
poznawanie miejsc związanych z historią 
najbliższej okolicy, włączanie dzieci  
i młodzieży w aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym oraz kształtowanie 
odpowiedniego zachowania w czasie 
uroczystości szkolnych i państwowych.

We wrześniu rozpoczęła się akcja 
głośnego czytania Legend Polskich, 
która będzie kontynuowana przez 
kolejne 9 miesięcy. Na każde czyta-
nie będzie zapraszana znana osoba 
z naszej lokalnej społeczności, która 

przedstawi wszystkim uczniom po 
jednej legendzie. Pierwszym gościem 
był burmistrz Paweł Machnicki, który 
czytał uczniom klas I-III legendę o tym, 
jak Dobczyce zakładano, ze zbiorów 
Legend Barbary Myczkowskiej-Hankus. 

W październiku szkołę 
legendy czytać miał Władysław 
Brożek – „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej, działacz społeczny, 
kasztelan dobczyckiego zamku, 
współwłaściciel Piekarni „Złoty 
Kłos”. Z powodu choroby nie mógł 
odwiedzić szkoły, ale zastąpił 
go godnie jego syn Andrzej. 
Przyszedł w historycznym stroju 
kasztelana, w którym jego tata 
corocznie bierze udział w wie-
lu uroczystościach na zamku  

– przede wszystkim w obchodach 
Uchwalenia Konstytucji 3. Maja. 

Andrzej Brożek czytał 
uczniom legendę „O tym jak 
Tatarzy z pod zamku uciekali”. 
Gość nasz opowiedział również 
o tym, kto to był kasztelan, jaka 
była jego rola w mieście, pokazał 
również dzieciom przyniesioną 

przez siebie szablę.
W następnych miesiącach będą 

zapraszani kolejni goście, którzy będą 
czytać legendy dla pozostałych klas.

Zaplanowane zostały także wystawy, 
konkursy plastyczne, koncerty, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, przedstawienia, 
wycieczki szlakiem naszej, polskiej 
historii oraz wiele innych atrakcji. 

W czasie październikowego świę-
ta patrona szkoły dzieci obejrzały 
przedstawienie patriotyczne, okra-
szone pięknymi, polskimi pieśniami 
patriotycznymi. 

W listopadzie czekać będzie na 
wszystkich miła niespodzianka – „100 
pierogów na stulecie”. 

Urszula Ciapa
fot. ze zbiorów Szkoły

Wspierają Hospicjum Św. Łazarza

Od wielu już lat Samorząd Uczniow-
ski Szkoły Podstawowej nr 1  

w Dobczycach podejmuje działania 
mające na celu pomoc podopiecznym 
Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. 

Dzieci mają wrażliwe i pełne 
miłości serca. Nie jest łatwo prosić  
o pieniądze, a one brały puszki, ulotki, 
cebulki żonkili i kwestowali. Nie zawsze 
spotykali się z miłą reakcją ludzi, do 
których podchodzili. Mimo tego nie 
zrażali się, kwestując dalej szukając 

ludzi o dobrych sercach. 
Tak było także we wrześniu. Naj-

pierw kwesta na Rynku i uliczkach 
krakowskich, później udział w „Żon-
kilowym Marszu Nadziei”, wizyta 

na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej  
u arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 
Na zakończenie uczniowie posadzili 
cebulki żonkili, zakładając kolejnego 
już pole nadziei. 

Agnieszka Pustelnik
fot. ze zbiorów SP nr 1

Wspólnie i na głos o przygodach Rysia

Przedszkolaki z „Trójki” o smogu i czystym powietrzu

O tym jak dbać o czyste powietrze, 
co zrobić, by nie było trującego 

wszystkich smogu opowiedziały  
w przemawiającym spektaklu 5 i 6-latki 
z Przedszkola Samorządowego nr 3. 

Dzieci śpiewały, tańczyły, recy-
towały, a wszystko po to, by zwrócić 
uwagę na istotny problem złej jakości 
powietrza, który nasila się w okre-
sie jesienno-zimowym. Opowiadały  
o tym, co może w znaczący sposób 
przyczynić się do pogorszenia czystości 
powietrza i co możemy zrobić, żeby 
temu przeciwdziałać. 

Przedstawienie odbyło się na sce-
nie auli widowiskowej Regionalnego 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Spektakl, jak zapewniają dyrekcja 
i nauczyciele przedszkola, zostanie 
powtórzony jeszcze z końcem paździer-
nika, tym razem dla rodziców dzieci  
i dorosłych mieszkańców naszej gminy. 

Warto obejrzeć apel najmłodszych 
i dowiedzieć się więcej o działaniach, 

jakie można podjąć w celu poprawy 
jakości powietrza.

Dyskusja na ten ważny temat oraz 
pomysł przygotowania spektaklu zrodzi-
ły się po przekazaniu przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego siedmiu 
nowych oczyszczaczy powietrza do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w gminie Dobczyce w ramach akcji 
edukacyjnej realizowanej w ramach 
Projektu zintegrowanego LIFE pn.: 

„Wdrażanie Programu ochrony powie-
trza dla województwa małopolskiego 

– Małopolska w zdrowej atmosferze” 
współfinansowanego ze środków 
Programu LIFE Unii Europejskiej.

Przedszkola i oddziały przed-
szkolne dysponują obecnie dwoma 
oczyszczaczami na każdą placówkę, 
ponieważ Gmina Dobczyce już wcze-
śniej dołączyła do akcji i wiosną tego 
roku zakupiła ze środków własnych 
podobne urządzenia.

BP
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III Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”

3 listopada: VII Dobczyckie Zadusz-
ki Muzyczne, a na scenie Marek 
Piekarczyk znany m.in. z kultowego 
zespołu TSA. Koncert odbędzie się 
na auli widowiskowej RCOS o 19:00. 
Bilety do nabycia w przedsprzedaży 
w cenie 35 zł m.in. w biurze MGO-
KiS, Miejskiej Bibliotece Publicznej,  
w Rucoli. W dniu koncertu (jeśli wciąż 
będą dostępne) bilety w cenie 40 zł. Na 
wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce.

8 listopada: Stowarzyszenie Granica 
zaprasza na slajdowisko podróżnicze do 
starej chaty „Lenartówki”. Katarzyna 
Ławrynowicz opowie o słonecznym 
Madagskarze. Początek spotkania 
o 19:00. Kolejne spotkania odbędą 
się: 15 listopada (dr Ewa Opyrchał 
opowie o Tajlandii, początek o 19:00), 
22 listopada (Kazimierz Dolny nad 
Wisłą i Festiwal Dwa Brzegi, początek 
również o 19:00).

11 listopada: W tym wyjątkowym 
roku, obchodów setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
szczególnie zachęcamy do udziału 
w uroczystościach patriotycznych. 
Szczegółowe informacje na plakatach 
i stronach internetowych MGOKiS  
i Urzędu Gminy. 

15 – 17 listopada: Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kameralistów 
oraz Szkoła Muzyczna I stopnia  
w Dobczycach zapraszają do RCOS na 
IV Dni Muzykowania Zespołowego  
i Rodzinnego. W ramach wydarzenia 
odbędą się: Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Rytmicznych, premiera 
utworu Konrada Ligasa „Jazzowa 
Suita Patriotyczna” (15 listopada) 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
(16 listopada), Festiwal Rodzinnych 
Zespołów Kameralnych (17 listopa-
da). Premiera utworu Konrada Ligasa 
odbędzie się również 28 listopada  
w Krakowie w Domu Jana Matejki.

16 listopada: W Hotelu Kasztelan 
odbędzie się promocja najnowszego 
tomiku „Elizjum” Kasi Dominik. 
Spotkanie z poetką rozpocznie się  
o 18:00. Dochód ze sprzedaży tomi-
ku przeznaczony zostanie na dalsze 
leczenie onkologiczne i rehabilitację 
autorki. Można zakupić egzemplarz  
z wysyłką pocztową (koszt: 35 zł). 

24 listopada: Agencja Artystyczna 
Grupa KSM zaprasza na „Galę Ope-
retkową”. W trakcie wieczoru usły-
szymy m.in. utwory Johanna Straussa, 
Emmericha Kalmana, Franza Lehara, 
Paula Abrahama. Na scenie auli RCOS 
wystąpią Joanna Wojtaszewska i Kamil 
Roch Karolczuk. Gala rozpocznie się 
o 19:00. Bilety w cenie 50 zł dostęp-
ne są w biurze MGOKiS Dobczyce, 
rezerwacja pod nr telefonu tel. 533 
990 660 lub 12/271 67 57.

Kalendarium czyli: 
co? gdzie? kiedy?

Wszystkie miejsca na podium  
– z takim wynikiem do Dobczyc 

wróciła reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 2 z III Turnieju Tańców 
Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”.

Turniej odbył się w październi-

ku w Liszkach. Uczniowie szkoły 
podjęli wyzwanie i w krótkim czasie,  
w szybkim tempie, nauczyli się układów 
tanecznych do „polki” i „krakowiaka” 
tak, aby móc wystartować w zawodach. 

Młodzi tancerze rywalizowali w 
kategorii III debiut, a na podium stanęli: 
Radosław Mistarz i Katarzyna Horabik 

(miejsce I), Kacper Kęsek i Mariola 
Kęsek (miejsce II), Karol Mistarz  
i Katarzyna Godzik (miejsce III). 

Pozostałe miejsca finałowe  
w kolejności przypadły dla: Bartłomieja 
Budyna i Emilii Korduli, Mikołaja Żądły 

i Moniki Ślusarczyk oraz Tymoteusza 
Kajty i Julity Chlebdy. 

Po zakończonym turnieju odbyły 
się dla wszystkich tancerzy warsztaty 
tańca swingowego. Młodzież nie tylko 
poznała podstawy tego tańca, ale przy 
okazji integrowała się z uczestnikami 
z zespołów z całej Polski i świetnie 

się bawiła.
Dla uczniów był to pierwszy występ 

w turnieju o randze ogólnopolskiej, 
ale mimo to udało się pokonać stres  
i godnie prezentować szkołę.

Lucyna Sławińska- Targosz

W turnieju wzięły 
również udział 

pary reprezentacyjne 
Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Dobczyce”. One 
również wytańczyły 
wysokie miejsca.

Pierwsze w kate-
gorii III (13-15 lat) 
w Klasie Mistrzow-
skiej A zdobyli Maciej 
Szewczyk i Kaja 
Kolińska. Także na 
najwyższym podium 
stanęli Wojciech 
Domagała i Emilia 
Selwa rywalizując  
w kategorii IV (16-
18 lat) w Klasie 

Mistrzowskiej A.
Drugie miejsca, w kategorii debiut, 

zdobyli Igor Banaś i Zuzanna Pala  
(I Debiut) oraz Jakub Pytel i Dominika 
Kolińska (II Debiut). Trzecie miejsca 
wytańczyli Kacper Szybowski i Kin-
ga Nosal (I Debiut) oraz Filip Pudlik  
i Wiktoria Duda (II Debiut).

Adam Miąsko i Julita Szewczyk 
wytańczyli z kolei trzecie miejsce 
rywalizując w kategorii II (10-12 lat)  
w Klasie Tanecznej B, a czwarte miejsce, 
w tej samej kategorii, zajęli Stanisław 
Bieniek i Anna Hojna.

Z czwartym miejsce z turnieju 
wrócili Janusz Kozień i Lucyna Sła-
wińska-Targosz rywalizując w kategorii 
VII w Klasie Mistrzowskiej A.

Ponadto Adam Miąsko i Juli-
ta Szewczyk awansowali do Klasy 
Mistrzowskiej A, a cały zespół otrzymał 
Nagrodę Dyrektora Zespołu Pieśni  
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hady-
ny - wycieczkę do siedziby Zespołu 
połączoną z warsztatami artystycznymi

(Red.)
fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

Obchody Święta Niepodległości 

Będzie biało-czerwono, na ulicach, 
w myślach i sercu. A to za sprawą 

uroczystych obchodów Święta Nie-
podległości w Dobczycach.

Będą one mieć w tym roku wyjąt-
kowy charakter, ze względu na okrągłą, 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Oficjalne uroczystości rozpoczną 
się przed pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza w Rynku. 

Po uroczystości odbędzie msza 
święta w intencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym w Dobczycach. Następnie 
korowód przemaszeruje ulicą Piłsud-
skiego, ul. Szkolną do RCOS. 

Ulica Piłsudskiego będzie ozdobiona 

flagami narodowymi oraz pracami  
z konkursu plastycznego i literackiego, 
w których bierze udział młodzież Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczycach.

W tym wyjątkowym dniu dumę 
bycia Polakiem podsycać będą muzycz-
nie i tanecznie Sekcja Wokalna MGOKiS 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce, 
a koncertowy finał należeć będzie 
do gwiazdy tego wieczoru Jacka 
Wójcickiego.

Na uczestników koncertu czeka-
ją flagi, kotyliony i śpiewniki oraz 
poczęstunek w kolorach również 
biało-czerwonych.

Aby obchody miały wymiar lokal-
ny, Miejska Biblioteka Publiczna  

w Dobczycach na foyer RCOS, odsłoni 
44 kroniki Włodzimierza Juszczaka. 
Zawierają one, zbierane od 1989 roku, 
artykuły i informacje na temat naszej 
gminy. Będzie okazja do obejrzenia 
wielu archiwalnych zdjęć. Być może 
niejeden z nas odnajdzie się na kartach 
tych zbiorów.

Mamy nadzieję, że dzień ten 
będziemy wspólnie świętować. Będzie 
to przecież doskonały czas, by wytłu-
maczyć dzieciom, czym jest patriotyzm, 
postrzegany z perspektywy lokalnej, 
miejsca, w którym mieszkamy. A naukę 
warto zacząć od dobrego przykładu, w 
myśl polskiego przysłowia „Długa do 
mądrości droga przez nauki, krótsza 
przez przykłady”.

BP
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Spacerem kładką ze Wzgórza Zamkowego na 
koronę zapory

Dwa najpiękniejsze i najbardziej 
charakterystyczne widokowo 

miejsca w Dobczycach: Wzgórze 
Zamkowe i korona zapory połączy 
kładka pieszo-rowerowa. 

Po wielu latach przygotowań  
i starań o uzyskanie dofinansowania, 
inwestycja formalnie została przy-
pieczętowana. Umowę, 28 września, 
podpisali ze strony Gminy Dobczyce 
burmistrz Paweł Machnicki i skarbnik 
Anna Wach, ze strony inwestora prezes 
Mostmarpal Sp. z o.o. Wojciech Gaweł.

Firma Mostmarpal jest spółką, 
która ma na swoim koncie ciekawe  
i niestandardowe realizacje jak mosty 
łukowe i amfiteatry. Kładka w Dob-
czycach będzie również zaliczać się 
do tych nietypowych zadań. 

- Połączenie dwóch przestrzeni: śre-
dniowiecznego miasta z jego reliktami 
ze współczesnym obiektem zapory ma 
wymiar kulturowy, łączy dwie epoki  

– mówił podczas konferencji burmistrz 
Paweł Machnicki. 

Burmistrz podkreślał, że podpisanie 
umowy jest podsumowaniem wielu lat 
przygotowań i pracy wielu osób i insty-
tucji. Wspomniał w pierwszej kolejności 
śp. Marcina Pawlaka – burmistrza 
Dobczyc, który był inicjatorem działań, 
podziękował też dr. Jackowi Świtale, 
który wraz z zespołem przygotował 
dobczycki projekt oraz pracownikom 
urzędu miasta na czele z kierownik 
Referatu Inwestycji, Marią Kasperczyk.

Kładka będzie składać się z dwóch 
pomostów, pieszego i rowerowego  
i będzie wykonana ze stali kortenowej 
dając ciekawy efekt wizualny. Całość 
będzie specjalnie oświetlona lampami 

typu LED zatopionymi w konstrukcję. 
Koszt inwestycji to 1 999 490,29 zł, przy 
75% dofinansowaniu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Termin realizacji zapisany w umo-
wie przewiduje możliwość oddania 
inwestycji do 2020 roku, niemniej 
wykonawca ocenia, że możliwe jest 
wcześniejsze jej zakończenie – przed 
wakacjami przyszłego roku. Prace 
rozpoczną się już w okresie jesien-
no-zimowym na hali produkcyjnej 
firmy, gdzie powstanie konstrukcja, 
a pierwsze roboty w terenie, budowa 
fundamentów, wiosną przyszłego roku.

Jest to jeden z ważniejszych ele-
mentów realizowanych projektów 
turystycznych w gminie. W ramach 
Zagospodarowania Otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego powstają już ścieżki 
pieszo-rowerowe wzdłuż Raby pro-
wadzące do Parku Miejskiego na 
terenie dawnego OSiR-u. Prace nad 
zagospodarowaniem tej przestrzeni 
również się rozpoczęły. W ramach 
projektów powstanie też parking przy ul. 
Podgórskiej i ścieżka na południowym 
zboczu Starego Miasta oraz wzdłuż 
potoku Węgielnicy.

BP
fot. ze zbiorów UGiM

V edycja Akcji Zostań Super Czy-
telnikiem wystartowała! Akcja 

trwa od 22 października do 13 kwiet-
nia 2019 r. 

Można do niej przystąpić najpóźniej 
do 3. grudnia. Uczestnicy otrzymują 

specjalne plansze, o które należy pytać 
w bibliotekach szkolnych lub Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach. 
Kart nie trzeba nosić ze sobą. 

W tym roku uczestnicy zbierają 
naklejki (puzzle), stanowiące elementy 
układanki. Na odwrocie każdej z nich 
umieszczony jest numer odpowiadający 
numerowi na karcie. Obowiązkowo 
każdy uczestnik musi wykonać sześć 
zadań dodatkowych. Ich treść umiesz-
czona będzie na stronie internetowej 

Zostań Super Czytelnikiem 
biblioteka.dobczyce.pl w zakładce 
Zostań Super Czytelnikiem. 

Zadania pojawiać się będą co dwa 
tygodnie, odpowiednio do wieku dzieci. 
Odpowiedzi na nie należy wpisać na 
swojej planszy w wyznaczonych białych 

polach. Zadanie szóste przygotowują 
biblioteki szkolne – tam trzeba o nie 
pytać. 

Dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz spoza gminy znajdą treść zada-
nia na stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej lub w jej siedzibie. 

Zachęcamy do zapoznania się  
z regulaminem akcji (dostępny na 
stronie biblioteka.dobczyce.pl oraz na 
kartach). Zbierajcie dzielnie.

tekst i foto: MBP

Tacy byliśmy jeszcze wczoraj…

Wspomnienia, muzyka, wiele 
anegdot – na kolejny wyjątkowy 

wieczór zaprosiła swoich czytelników 
i sympatyków Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dobczycach. 

Tym razem gościem spotkania 
był Henryk Czich – współzałożyciel 

i wokalista zespołu Universe.
Spotkanie rozpoczęły występy 

uczniów ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Dobczycach. Jan Ziemba oraz 
Gabriela Budzyn zaprezentowali utwory 
zagrane na fortepianie. Natomiast Ewa 
Policht wykonała „Etiudę” na klarnecie. 
Uczestnicy spotkania mieli również 

okazję usłyszeć niezwykłą aranżację 
piosenki „Tacy byliśmy” zespołu Uni-
verse. Zaprezentowali ją nauczyciele ze 
Szkoły Muzycznej Marcin Wrazidło 
(trąbka) oraz Konrad Ligas (akordeon). 

Po koncertowym wstępie publicz-
ność przywitała wokalistę Henryka 
Czicha. Artysta rozpoczął spotka-
nie utworem „Mr. Lenon”, a potem 
przedstawił krótką historię założenia 
zespołu. Kolejne ciekawostki o dzia-
łalności Universe przeplatane były 
balladami wykonanymi przez wokalistę. 
Uczestnicy spotkania poznali bogaty 
repertuar oraz dyskografię zespołu. Nie 
zabrakło również fragmentów książki 

„Tacy byliśmy…czyli Universe znany 
i nieznany”.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że muszę 
ocalić od zapomnienia wszystkie te chwile, 
które wspólnie z Mirkiem przeżyliśmy. 
Że muszę napisać o nim – mówił Czich 
w czasie prezentacji książki, nawią-
zując do współzałożyciela zespołu, 
Mirosława Breguły.

Na koniec, wraz z gościem, uczest-
nicy spotkania wspólnie zaśpiewali 
utwór „Wołanie przez ciszę”. Był czas na 
autografy, zdjęcia i rozmowy z artystą. 

MBP
fot. Anka Stożek

Mała książka, wielki człowiek

Przypominamy, że w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczy-

cach wciąż trwa akcja ogólnopolskiej 
kampanii „Mała Książka - Wielki 
Człowiek”. 

Zapraszamy do udziału wszystkie 
trzylatki - dzieci urodzone w 2015 roku. 
W Bibliotece  czeka na nich specjalna 
wyprawka w formie książki dla dzieci 
oraz karty na naklejki. 

W wyprawce znajdą także coś 
dla siebie rodzice - jest to specjalny 

poradnik dla nich. 
Każdy z małych trzyletnich czy-

telników, po każdorazowym wypo-
życzeniu książki, otrzyma naklejkę. 
Po dziesięciu wizytach w bibliotece 
zostanie uhonorowany specjalnym 
dyplomem. 

Zapraszamy rodziców do odwie-
dzania Biblioteki i do przeżycia wspa-
niałej czytelniczej przygody wraz ze 
swoimi dziećmi.

MBP
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W listopadzie (14 listopada) będzie-
my obchodzili w Dobczycach 

Dzień Seniora. 
Z tej okazji na terenie miasta będzie 

można spotkać wolontariuszy zbiera-
jących datki na rzecz podopiecznych 
Fundacji, „Okno Nadziei”. Zachęcamy 

do włączenia się w akcję oraz wsparcia 
inicjatywy Dobczyckiej Fundacji. 

W tym dniu uczniowie  
i harcerze odwiedzą też naszych 
podopiecznych, aby spędzić  
z nimi miło czas oraz pomóc im 
w codziennych obowiązkach. 

Pamiętajmy o naszych Seniorach 
– nie tylko w dniu ich święta! 

Fundacja „Okno Nadziei” 

Dzień Seniora z „Oknem Nadziei” OSP Kornatka zaprasza 24 listopada 
na Zabawę Andrzejkową przy muzyce 
z zespołem TACY SAMI. 

Bilety w cenie 60 zł od osoby 
nabyć można do 19 listopada. 

Kontakt w sprawie biletów: 604 
055 289. W cenie: dwa gorące dania, 
kawa, herbata, ciasta. O dobry nastrój 
zadba bufet.
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różnorodności

Za Jego przykładem... to hasło 
tegorocznych obchodów Święta 

Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 
w Dobczycach.

W 40 rocznicę wyboru kard. Karola 
Wojtyły uczniowie i nauczyciele chcieli 
uczcić to wyjątkowe wydarzenie  
w sposób szczególny. Dlatego przy-
gotowania do Święta rozpoczęły się 
już wcześniej.

Każdy z uczniów miał specjalne 
zadanie do wykonania, a dzień patrona, 

który odbył się 22 października, był 
podsumowaniem wszystkich działań. 

Najmłodsze klasy narysowały 
swojego patrona, starsi koledzy napisali 
do Niego list, a najstarsi uczniowie 
szkoły przygotowali okolicznościowe 
gazetki oraz plakaty kończąc zdanie 

„Za Jego przykładem...” Każda klasa 
miała zadany do dokończenia osobny 
temat: klasy czwarte - cieszę się dzie-
ciństwem (dzieciństwo Karola Wojtyły, 
jego podejścia do dzieci, matek, rodzin); 
klasy piąte - radośnie przeżywam 
młodość (młodość Karola Wojtyły  
z nawiązaniem do Jego podejścia do 

młodych ludzi); klasy siódme i ósme 
– doceniamy kapłaństwo (powołanie 
Karola Wojtyły z nawiązaniem do tego, 
jak my wybieramy swoje powołanie); 
klasy trzecie gimnazjum – doceniam, 
kim jestem (wybór Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową z nawiązaniem do 
docenienia dnia codziennego i tego 
co nas spotyka) oraz wnoszę w życie 
nauki świętych (tematyka pontyfikatu 
Jana Pawła i tego co po nim pozostało).

Szkolne świętowanie rozpoczęła 
msza św., 
po której 
najmłodsi 
u c z n i o -
wie naszej 
szkoły mie-
li uroczyste 
ślubowanie. 

Z oka-
zji dnia 
p a t r o n a 
uczniowie 
przygoto-
wali przed-
stawienie 
poświęcone 
życiu, pon-

tyfikatowi i nauczaniu Jana Pawła II.  
W czasie apelu ślubowanie złożyli także 
uczniowie klas czwartych, siódmych 
i Samorząd Uczniowski. 

Najbardziej widowiskowym punk-
tem programu było wypuszczenie 
dziesiątek balonów z listami do Jana 
Pawła II, które, przy słowach hymnu 
szkoły, uniosły się ponad głowami 
uczestników święta z Błoń RCOS. 

Świętowanie zakończyły tańce 
integracyjne, które odbyły się na holu 
szkoły.

SP2 Dobczyce
fot. Anka Stożek

Przykład, który doskonali

Na zamku w Dobczycach odbyło się 
uroczyste zakończenie Rodzinnej 

Gry Terenowej „Rodzina Wolności”. 
Wydarzenie to, jak i cała gra, zor-

ganizowane zostało przez działający 
przy myślenickim Starostwie Powiato-
wym Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa. Było podsumowaniem 
ponad dwumiesięcznych zmagań 
toczących się na terenie całego powiatu. 

Uczestnicy Gry – rodziny, które 
twórczo i harmonijnie spędziły ten 
czas - odwiedzili m.in. Dobczyce, Dro-
ginię, Suchą Polanę oraz Harbutowice. 
Odbyli cztery wycieczki, podczas 
których rozwiązywali przygotowane 
przez organizatorów zadania. Były 
one bardzo różnorodne i poruszały 
tematykę społeczną, historyczną, oraz 
geograficzną. 

Na każde z nich organizatorzy 
przewidzieli okres dwóch tygodni,  
w ciągu których uczestnicy mogli 
wykonać zadnia o całkowicie dowolnej 
porze dnia czy nocy.

Dostęp do Gry miała każda rodzi-
na, która zarejestrowała się na stronie 
internetowej www.rodzina-wolnosci.
pl Zabawa odbywała się więc przy 
użyciu nowoczesnych technologii. 
Wszechobecne smartfony były, po 
pobraniu aplikacji, źródłem wszel-
kich informacji, zadań – swoistym 
przewodnikiem w terenie. Pozwalały 
one również wykonywać zdjęcia, czy 
pomagały dotrzeć do konkretnych 
miejsc poprzez zamieszczoną w apli-
kacji mapę. Dzięki takiemu połącze-
niu - nowoczesnej technologii, nauki 
oraz zabawy – organizatorzy chcieli 
zaktywizować rodziny. Sprawić, by  
w szybkim, zabieganym obecnie świe-
cie rodzice znaleźli chwilę dla swoich 
pociech, a czas ten został spędzony  
w aktywny, wartościowy sposób. 
Dlatego też zadania poruszały bardzo 
rożne tematy, nieraz też wymagały 
współdziałania. Każdy z członków 
rodziny musiał dać coś „od siebie”, 
każdy mógł znaleźć również dziedzinę, 
w której czuł się mocny. 

Oprócz aktywizacji rodzin, Gra 
była uczczeniem obchodzonej w tym 
roku setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, a poruszanie 
się po okolicznych terenach sprawiało, 
że uczestnicy mogli odkryć piękno 

swojej małej ojczyzny - tak bliskiej,  
a często tak słabo znanej. Gra Tereno-
wa to jednak nie tylko wycieczki - to 
również odbywające się po każdym 
z etapów Pikniki Rodzinne, na któ-
rych uczestnicy mogli spotkać wiele 
atrakcji, W Harbutowicach wystąpił 
Małopolski Regiment Odprzodowy 
w roli Husarii, w Drogini mogliśmy 
oglądać stare samochody, a na Suchej 
Polanie - partyzantów. 

Organizacja tych wydarzeń 
wymagała współpracy z lokalnymi 
samorządowcami, stowarzyszeniami  
i organizacjami takimi jak koła gospodyń 
wiejskich czy lokalne oddziały PTTK. 

Do gry zgłosiły się 62. rodziny,  
a w zmaganiach wzięło aktywny udział 
ponad 40 rodzin, z czego około 30. 
ukończyło wszystkie zadania. Każda 
z tych rodzin otrzymała pamiątko-
wy album ze zdjęciami, a niektóre 
wyjątkowe osiągnięcia nagrodzono 
wyróżnieniami. 

Główne nagrody przypadły za 
trzecie miejsce - Rodzinie Wyrostek, 
za miejsce drugie - Rodzinie KaMan. 
Zwycięzcami Rodzinnej Gry została 
rodzina CZTERY J z kapitanem Kingą 
Jamką na czele. Pierwszą nagrodą był 
nocleg dla całej rodziny w położonym  
w Dobczycach hotelu „Kasztelan”. 
Można śmiało powiedzieć, że Rodzinna 
Gra Terenowa „Rodzina Wolności” 
zakończyła się sukcesem. Duża fre-
kwencja zarówno w samej grze, jak 
i na towarzyszących jej piknikach 
zaskoczyła nawet organizatorów. 

Można śmiało powiedzieć, że Gra 
dla wszystkich - samorządów orga-
nizacji pozarządowych, a także dla 
animatorów życia społecznego, stała 
się sygnałem, że rodziny są otwarte 
i gotowe na twórcze spędzanie czasu 
wolnego, że są otwarte na zdobywanie 
nowych umiejętności i przezwycięża-
nie wszelkich trudności i kryzysów 
poprzez dialog i współpracę. 

Środki na zrealizowanie tego zada-
nia zostały pozyskane z Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 
a także z budżetu Powiatu Myślenickiego.

OIK

Rodziny na powiatowych szlakachKonsul USA w Zespole Szkół

Pod koniec września Zespół Szkół 
w Dobczycach gościł Paulę Wal-

ker, wicekonsul z Konsulatu USA  
w Krakowie.

Pani konsul przedstawiła prezenta-
cję pt. „100 lat razem: ludzie, historia, 
przyszłość” w ramach obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz stulecia nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z USA. 

W trakcie spotkania wyświetlony 
został film „From Poland With Love”, 
prezentujący zapomnianą historię nie-
zwykłego daru wdzięczności Polaków 

za pomoc udzieloną przez Stany Zjed-
noczone tuż po odzyskaniu przez nasz 
kraj niepodległości. 

Wizytę podsumowała rozmowa 
uczniów ZS z kon-
sul Walker na tematy 
związane z historią 
i teraźniejszością 
naszych krajów oraz 
specyfiką pracy w pla-
cówce dyplomatycz-
nej w Polsce. Sprawny 
przebieg spotkania był 
zasługą Samorządu 
Uczniowskiego wraz 
z opiekunem.

Emerytowanej 
nauczycielce historii w ZS, Jadwidze 
Koreckiej zawdzięczamy nawiązanie  
i wieloletnie podtrzymywanie bliskich 
kontaktów z Konsulatem USA w Kra-
kowie. To m.in. dzięki długoletniej 
współpracy z nią wytypowano naszą 
szkołę do wizyty przedstawicieli 
konsulatu USA.

Michał Kowal
fot. ze zbiorów Szkoły
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Sznycel cielęcy
ok.40 dkg cielęciny bez kości, 
bułka czerstwa,
mleko, 
bułki na grzanki, 
2 żółtka,
tłuszcz, 
sól, pieprz do smaku.
Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, 

zemleć razem z mięsem, wymieszać 
z żółtkami, doprawić.

Bułkę pokroić w plastry, mięso 
poporcjować, panierować w grzankach, 
formułując prostokątne sznycle.

Smażyć na rozgrzanym tłuszczu  
z obu stron a następnie dosmażyć kilka 
minut na małym ogniu.

Podawać z kalafiorem, groszkiem 
i surówką.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: Nadchodzi pora na kichanie, 
kaszel i katar - korzystajmy a natu-
ralnych sposobów leczenia. Cebula  
i miód to jest to, czego nam potrzeba.

Pięknej , zdrowej, odpornej 
na przeziębienia jesieni życzy 
czytelnikom Teściowa, która 

została babcią

Z przepisów Teściowej

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków

Zbliża się uroczystość Wszystkich 
Świętych. W tym dniu będziemy 

kwestować na naszych wszystkich 
cmentarzach w godzinach 8. do 17. 
Pieniądze z kwesty zostaną prze-
znaczone na ratunek zabytkowych 
nagrobków.

Warto przypomnieć, że od 2015 
roku odnowiliśmy na cmentarzu para-
fialnym już 14 zabytków. Niedawno 
umieściliśmy na nich tabliczki infor-
mujące o roku renowacji. 

W tym roku odrestaurowaliśmy 

dwa nagrobki. Jeden z nich, bezimienny, 
położony w kwaterze D był bardzo 
zrujnowany, przechylony, brakowało 
mu tablicy oraz krzyża. Nagrobek został 
ustawiony na nowym fundamencie, 

obrócony fron-
tem do ścieżki 
i gruntownie 
odnowiony. 

Dwa inne 
nagrobki prze-
niesiono z kwa-
tery D do kwate-
ry E i ustawiono 
je przy ścieżce. W pierwszej kolejności 
postanowiliśmy poddać konserwacji 
bardziej zniszczony pomnik nagrobny 
Agnieszki z Dominików, Lichoniowej. 

Nagrobek jej córki, Marianny 
z Lichoniów, Polończykowej 
czeka na odnowienie w przy-
szłym roku. 

Pilnej konserwacji wymaga 
też dziewiętnastowieczny nagro-
bek żony sędziego okręgowego 
CK Sądu, Józefy Koniecznej. 
Znajduje się on się w złym 
stanie, jest pozbawiony krzyża, 
przechylony i w każdej chwili 
może zsunąć się ze skarpy. 

Bardzo dziękujemy Julia-
nowi Pudlikowi, właścicielowi 
firmy „Generalbud”, a także 
Elżbiecie Kautsch oraz innym 
osobom z rodziny Lichoniów 
za wpłaty na nasze konto. 

Z góry dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom i kwestują-
cym, a osobom chcącym wes-
przeć nasz cel przypominamy 
numer konta: 

Oddz. PTTK w Dobczy-
cach, Społ. Komitet Opieki nad 

Zabytkami Dobczyc – z dopiskiem 
ANIOŁEK 09 8602 0000 0008 0000 
0390 0009 
tekst i foto: Społeczny Komitet Opieki nad 

Zabytkami Dobczyc

My się nigdy nie poddamy

Inspiracją spektaklu słowno-mu-
zycznego w Dobczycach była 

postać księdza Stefana Muniaka  
i jego niezłomnej postawy wynikającej 
z miłości do bliźniego. 

Obecnie sylwetka księdza Muniaka 
jest upamiętniona dzięki tablicy, która 
znajduje się w kościele parafialnym  
w Dobczycach.

Ksiądz Stefan został skazany na 
karę 7 lat więzienia za udzielenie  
w roku 1948 ślubu Celinie Drozdowicz 
i Franciszkowi Mrozowi. Mieszkańcy 

Dobczyc i Dziekanowic do tej pory 
ciepło wspominają niezłomnego księdza.

W trakcie spektaklu przybliżymy 
postaci innych bohaterów tamtych cza-
sów, którzy nosili na piersiach ryngraf 

w wizerunkiem Najświętszej 
Marii Panny.

Czym jest pamięć? Czy 
to tylko wyuczone formuły? 
Czym jest pamięć dla narodu?

Polska opiera się na pamięci. 
To pamięć właśnie podsycana 
poezją, muzyką pozwoliła 
przetrwać rozbiory, drugą 
wojnę światową i komunizm.

Pamięć wolnej niezna-
nej Polski przekazywana  
w rodzinach, potomkach konfe-
deratów barskich, powstańców 
listopadowych, powstańców 
styczniowych pozwoliła ponieść 
Polskę ku drodze odbudowy  
z gruzów w 1918 roku i odeprzeć 
atak bolszewicki w roku 1920.

To pamięć właśnie pozwo-
liła wydobyć spod katyńskich 
guzików zbiorowe mogiły.

Pamięć pozwala i dziś na 
przywrócenie godnego miejsca 
kościom Żołnierzy Wyklętych.

Spektakl słowno-muzyczny, 
który odbędzie się 25 listopada 

w RCOS, jest jak mała dróżka, ścież-
ka biegnąca ku opowieści o wielkiej 
drodze Polaków do wolności, o którą 
wszyscy musimy dbać, by nie porosła 
chwastami. Na spektakl (25 listopada 
o godz. 17) zaprasza Fundacja im. 
Stanisława Pomian-Srzednickiego.

tekst i foto: Fundacja 

Ksiądz Stefan Muniak do dzisiaj jest ciepło 
wspominany w Dziekanowicach

Świat jest piękny

Po raz kolejny Stowarzyszenie 
Granica zaprasza mieszkań-

ców gminy do udziału w spotkaniu  
z przygodą. Tym razem wybierzemy 
się na słoneczny Madagaskar.

Stowarzyszenie Granica realizuje 
projekt „Świat jest piękny”, pod-
czas którego zaprosi w podróż w 
miejsca warte zobaczenia. Będą to 
zarówno miejsca dalekie, jak i bliskie,  

a na pewno takie, które rozpalą 
podróżniczą pasję.

Podczas pierwszego spo-
tkania, które przybierze formę 
slajdowiska podróżniczego, na 
Madagaskar zabierze nas Kata-
rzyna Ławrynowicz.

Na spotkanie Stowarzyszenie 
Granica zaprasza 8 listopada  
o 19. do starej chaty Lenartówki 
(Sieraków 66). 

Spędźmy ten wieczór  
w przytulnej chacie, przy cieple 
blachy, jednoczenie odwiedzając 
egzotyczną ojczyznę bajkowego 
Króla Juliana. W gościnne progi 
Lenartówki zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych.

Projekt „Świat jest pięk-
ny” jest współfinansowany  
z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich oraz środków 
Województwa Małopolskiego.

(Red.)

„Pszczółki” amatorami 
zdrowej żywności

Przedszkolaki z Przedszkola Samo-
rządowego nr 3 w Dobczycach 

często i chętnie odwiedzają dobczycki 
Zespół Szkół. 

Niedawno pracownię gastrono-
miczną szkoły odwiedziły dzieci  
z grupy „Pszczółek” czyli najstarszej 
przedszkolnej. Swoją wizytą narobi-
ły sporo pozytywnego zamieszania. 
Wraz z wychowawczynią, Bogumiłą 
Żuławińską, dzieci wzięły udział  
w warsztatach na temat zdrowego 
żywienia. 

Uczniowie ZS pomogli przed-
szkolakom przygotować pyszne  
i zdrowe soki oraz owocowe koreczki. 
Dzieci z zapałem przystąpiły do działa-
nia i jeszcze większym do próbowania 
przygotowanych przez siebie soków  
i przekąsek. 

Ciekawym elementem zajęć było 
układanie produktów w piramidzie 
żywienia. Przedszkolaki świetnie sobie 
z tym poradziły. Dobrze się przy tym 
bawiły, integrując się przy okazji ze 
starszymi koleżankami. 

Pracownia gastronomiczna ZS
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w kręgu kultury

Szkoła Muzyczna w kolejnych projektach Spotkanie autorskie z Jadwigą Daniek 
-Salawą

Na lokalnym książkowym regale 
pojawiła się kolejna pozycja, 

którą warto mieć w swojej biblio-
teczce. Kilkuletnia praca pedagog 
Jadwigi Daniek-Salawy, zaowoco-
wała wydaniem tomiku „Rymowanki 

dla przedszkolaków i nie tylko…”, 
który miał swoją premierę podczas 
kameralnego spotkania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach.

Publikację otwiera podróż przez 
cztery pory roku, dalej wiersze nabie-
rają patriotycznego brzmienia, gdzie 
po kilku słowach o Polsce, trafiamy 
do naszej małej ojczyzny – Dobczyc. 
W różnych barwach odkrywamy świat, 
możemy się wczytać w kilka dobrych 
rad czy poznać przygody sympatycz-
nych zwierzaków.

Spotkanie poprowadził dyrek-
tor biblioteki Paweł Piwowarczyk. 
Głównymi aktorami byli najmłodsi 

– przedszkolaki z Przedszkola Samo-
rządowego nr 3 oraz byli wychowan-
kowie pani Jadwigi, którzy z chęcią 
przeczytali wiersze. Również sama 
autorka odczytała kilka fragmentów, 
także tych dedykowanych starszym 
słuchaczom.

Muzyczna oprawa była wspaniałą 
klamrą spinającą wieczorne spotkanie. 
W gościnnych progach biblioteki wystą-
pili nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach 
oraz laureatka The Voice Kids Karolina 

Szczurowska.
Jadwiga Daniek-Salawa po raz 

kolejny pokazała nie tylko talent, ale 
również wielkie serce. W grudniu 
ubiegłego roku wydaną książeczką  
z opowiadaniami wspierała zbiórkę na 
leczenie Laury z Krzyszkowic, tym 
razem dochód przeznaczony zostanie 
na wsparcie mieszkanki Brzączowic 

– Edyty Bednarczyk.
Podkreślić należy, że wśród zebra-

nych wierszy, znajduje się również 
kilka napisanych przez córkę pani 
Jadwigi – Zuzannę. 

Skład publikacji przygotował 
Marcin Kęsek, korektę przeprowadził 
Piotr Przęczek.

Książki dostępne są w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach, 
a całkowity dochód z ich sprzedaży 
wspiera leczenie Pani Edyty Bednarczyk.

JoTa
fot. Joanna Talaga

Święto Szkoły Muzycznej

W październiku swoje święto 
obchodziła Szkoła Muzyczna, 

która połączyła je ze ślubowaniem 
uczniów klas I.

Początkujący muzycy weszli ofi-
cjalnie w skład społeczności szkolnej, 
wypowiadając zgodnym chórem tekst 
ślubowania. Na uczniów, kluczem 
wiolinowy i smyczkiem basowym, 
pasowała ich dyrektor Monika Gubała.

Uczniowie mieli okazję po raz 
pierwszy zmierzyć się ze sceną - solowo 
i zespołowo. Uczniowie cyklu sześciolet-
niego wykonali piosenkę „Zaczarowany 
klucz”, a wspólnie z kolegami z cyklu 
czteroletniego zatańczyli i zaśpiewali 
piosenkę „Czerwone jabłuszko”. 

W koncercie wzięli uczniowie  ze 
starszych klas. Nad przebiegiem i przy-
gotowaniem całej uroczystości czuwały 
Magdalena Irzyk oraz Karolina Vogt.

SM w Dobczycach

Październik był aktywnym miesiącem 
dla Szkoły Muzycznej. Ucznio-

wie i nauczyciele wzięli udział, jako 
wykonawcy i jako słuchacze, w kilku 
wydarzeniach na terenie Regionalnego 
Centrum Oświatowo - Sportowego  
w Dobczycach.

W sobotnie przedpołudnie, 6 paź-
dziernika odbyły się warsztaty muzyczne 

„Muzyka Łączy Pokolenia” realizo-
wane w ramach Programu Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kultura dostępna 2018, pn. „Kultura, 
Historia, Sztuka – współpraca mię-
dzypokoleniowa”, które poprowadziła 
Magdalena Irzyk. 

Organizatorem tego projektu było 
Myślenickie Stowarzyszenie Arty-
stów Muzyków, a partnerem Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dobczycach. 
Pieśni patriotyczne połączyły poko-
lenia od kilu do kilkunastolatków. 
Śpiewom towarzyszył akompaniament 
instrumentów perkusyjnych. Zadanie 
dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

Wszystkim śpiewającym i grającym 
dziękujemy za wspólne spędzony czas 
i poznawanie historii poprzez muzykę.

Szkoła Muzyczna kontynuuje tra-
dycje współpracy międzypokoleniowej 
w Dobczycach – 9 października na 
zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uczniowie i nauczyciele mieli 
przyjemność wziąć udział w uroczystej 
inauguracji nowego roku akademickiego 
2018/2019. 

Chór „Vox Coelestis” przygoto-
wany przez Magdalenę Irzyk wykonał 
pieśni: Bogurodzica, Gaude Mater 
Polonia. Dyrektor Monika Gubała wraz  
z Leokadią Sochacką-Lachman wyko-
nały utwór G. Goltermann „Wiara”.

Kolejny koncert w ramach Między-
pokoleniowej Akademii Muzycznej pn. 

„Mistrz-Uczeń pokolenia w muzyce” 
odbył się 19 października z udziałem 
wybitnych artystów i absolwenta 
naszej szkoły Filipa Barana. Mogliśmy 
wysłuchać muzyki i porozmawiać  
z prof. Barbarą Świątek-Żelazną, której 
na fortepianie towarzyszyła dr hab. 
Monika Gardoń-Preinl oraz młodzi 

adepci sztuki gry na flecie: Filip Baran, 
Wioletta Strączek i Joanna Sokołowska. 

W miłej, kameralnej atmosferze 
publiczność spędziła piątkowy wieczór. 
Organizatorem koncertu było Stowarzy-
szenie Polskich Muzyków Kameralistów, 
a partnerem była Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Dobczycach. Zadanie było 
realizowane przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego, jak 
również projekt został dofinansowany 

ze środków Gminy Dobczyce. 
Patronat medialny nad projektem 

objęli: Miesięcznik Tapeta, Miesięcznik 
Powiatowy Sedno, Dobczycki Portal 
Informacyjny. Projekt skierowany był 
do wszystkich mieszkańców gminy 
Dobczyce, a ideą było wspólne spędzanie 
czasu przy muzyce oraz dzielenie się 
wrażeniami i emocjami jakie wywołuje 
muzyka na żywo.

Szczególnym wydarzeniem, w które 
włączyła się Szkoła Muzyczna, była 
akcja organizowana 10 października 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Dobczycach - spotkanie autorskie 
promujące nową książkę pt. „Rymo-
wanki dla przedszkolaków i nie tylko...” 
autorstwa Jadwigi Daniek-Salawy. 

Podczas spotkania można było 
zakupić książkę. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczono na leczenie pani Edyty 

– mieszkanki gminy Dobczyce. 
Melodie z popularnych bajek  

w autorskim aranżu wykonała uczennica 
Dagmara Braś – wiolonczela, dyrektor 
Monika Gubała- wiolonczela oraz 
nauczyciele: Sabina Kołodziej-fortepian, 
Natalia Miś - skrzypce. 

Gratulujemy naszej zaprzyjaźnio-
nej Bibliotece, gratulujemy autorce  
i dziękujemy, iż swoją muzyką mogliśmy 
dzielić się z innymi i służyć innym.

O kolejnych, listopadowych pro-
jektach, do udziału w których Szkoła 
Muzyczna zaprasza wszystkich miesz-
kańców, można będzie przeczytać na 
stronach internetowych szkoły, urzędu 
gminy i lokalnych mediów. 

Szczegóły znajdziecie Państwo 
także na plakatach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w spotkaniach z muzyką.

SM w Dobczycach
fot. ze zbiorów Szkoły

Agencja Artystyczna Awangarda 
zaprasza na spektakl komediowy 

„Szalone Nożyczki”, który zostanie 
wystawiony 2 grudnia o godz. 19.  
w auli widowiskowej RCOS w Dob-
czycach. Bilety w cenie 75 zł można 
nabyć online na stronie: biletyna.pl 
lub w biurze MGOKiS Dobczyce, tel. 
533 990 660. Zarezerwowane bilety 
należy odebrać w ciągu 7 dni.

„Szalone nożyczki” to wyjątkowy 
projekt teatralny. Energiczny i przebo-
jowy fryzjer prowadzi salon w lokalu 
wynajętym od pani Izabeli, w którym 
dochodzi do morderstwa. W salonie 
przebywa inspektor policji, który 
zamyka go i rozpoczyna śledztwo,  
a jego świadkami zostają WIDZOWIE! 
Właśnie ich spostrzeżenia i decyzje 
związane z bohaterami wpłyną na 
ostateczne zakończenie sprawy. Ten 
spektakl nigdy nie kończy się tak samo! 

(Red.)
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W styczniu przypada 70. Rocznica 
powstania Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Józefy Bergelówny  
w Dobczycach. 

To miejsce atrakcyjne dla wszystkich 
mieszkańców niezależnie od wieku  
i zainteresowań. To, jak wszyscy 
wiemy, „ciekawe miejsce ciekawych 
ludzi”. Dysponuje ona zbiorem około 
38 tysięcy książek i obsługuje rocznie 
ponad trzy tysiące czytelników. Ale 
warto wiedzieć jak to się zaczęło. Dla-
tego w kilku odcinkach przypomnimy 
historię biblioteki w Dobczycach.
Czytelnia Katolicka

W 1907 r. ksiądz Wojciech Górny 

założył, w budynku wydzierżawionym 
od państwa Szklarzewiczów przy 
ul. Łącznej 2, Czytelnię Katolicką. 
Jednocześnie z czytelnią powstał 
amatorski zespół teatralny. Z docho-
dów z przedstawień oraz ze składek 
członkowskich zakupiono pierwszy, 
niewielki komplet książek oraz zapre-
numerowano najchętniej czytaną prasę. 
W 1912 r. Czytelnię przeniesiono na ul. 
Marwin 14 do domu państwa Kańskich. 
Mieszkańcy Dobczyc zaakceptowali 
Czytelnię, postanowili płacić składki  
i opłaty za wypożyczanie książek i prasy, 
a nawet użyczyli długoterminowych 
pożyczek, dzięki czemu wykupiono 
na potrzeby Czytelni budynek przy 
ul. Marwin 4. 

Była to już czytelnia i biblioteka, 
które rozwijały się bardzo energicz-
nie. Powiększano księgozbiór, kupio-
no również gry towarzyskie, a przy 
bibliotece zaczęły powstawać różne 
organizacje młodzieżowe. Powstał 
także chór mieszany, którym kierował 
Franciszek Drozdowicz, a następnie 
Józef Filipowski i Ludwik Grzechowski.
Książki, które nie wróciły

Od 1912 r. do 1934 r. wypożycza-
niem książek zajmowała się młodzież 

pod kierunkiem ks. Górnego. W 1934 
roku biblioteka posiadała 1600 tomów, 
a korzystało z niej ok. 120 osób. Za 
wypożyczanie książki płaciło się kaucję 
w wysokości 2,00 zł oraz każdorazowo 
odpłatność od jednego tomu w wyso-
kości 5-10 gr. Biblioteka była czynna 
trzy razy w tygodniu po dwie godziny.  

W 1939 r. nastąpiły czarne dni 
wojny i okupacji. W dniu wybuchu 
wojny książki rozdano czytelnikom 
w celu przechowania, a placówka 
przestała istnieć. Niestety, książki już 
do biblioteki nie wróciły.
To był oficjalny początek

17 stycznia 1949 r. zaczęła działać 

w Dobczycach Publiczna Biblioteka 
Miejska. Mieściła się w strażnicy, 
liczyła 600 książek, a kierowała nią 
Maria Krzysiak. Biblioteka była czynna 
dwa razy w tygodniu po dwie godziny. 
Wpisowe wynosiło 2 zł a abonament 
miesięczny 60 gr. 

Od 15 kwietnia 1950 r. pracę  
w bibliotece przejęła Józefa Bergel, 
która była emerytowaną nauczyciel-
ką. Lata 1950 i 1951 to okres dużego 
rozwoju czytelnictwa. Biblioteka reje-
strowała już 138 czytelników i zaczął 
być odczuwalny brak odpowiedniego 
pomieszczenia. Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej (MRN) podjęło 
decyzję o przeniesieniu biblioteki do 
budynku przy ul. Marwin 4 (wtedy ul. 
Bohaterów Stalingradu). Wypożyczanie 
książek odbywało się codziennie cztery 
do pięciu godzin. W sierpniu 1951 r., 
decyzją władz miasta, zniesiono opłaty 
za wpisowe i abonament. Biblioteka 
zaczęła organizować pogadanki na 
aktualne tematy. 

Na początku 1952 r. biblioteka 
posiadała już 2513 tomów i należało 
do niej 437 czytelników. Na terenie 
biblioteki zaczęto urządzać wystawy 
oraz różne kulturalne imprezy takie 

jak „Dni Święta Kultury”.
Ówcześni „Super Czytelnicy”

Z uwagi na bardzo dużą frekwen-
cję oraz dużo pracy z czytelnikami 
powstała konieczność zatrudnienie 
drugiej osoby. Aby odciążyć w pracy 
bibliotekę dobczycką został otwarty 
punkt biblioteczny na Zarabiu przy 
ul. Cegielnianej 2 w domu państwa 
Urbaników, prowadzony przez Zofię 
Urbanik. Z punktu tego korzystało 45 
czytelników. 

21 stycznia 1954 r. biblioteka 
zorganizowała pierwszy wieczo-
rek literacki poświęcony zmarłemu 
poecie Julianowi Tuwimowi, połączony  
z wystawą jego tomików poezji. 

13 maja 1954 r. odbył się w Myśle-

nicach „Zlot Powiatowy Czytelników 
Wiejskich”, na który wytypowano 
jedenastu czytelników. Otrzymali oni 
nagrody w postaci dyplomów, odznak, 
książek a nawet nagrody pieniężne. 
Fakt ten stanowił wielką zachętę do 
dalszej pracy. Z biblioteki korzystały 
już 1132 osoby. Przy bibliotece istniał 
zespół konkursowy dobrego czytania 
liczący 10 osób.
Pierwsze spotkanie autorskie

W 1955 r. powstał nowy punkt 
biblioteczny w Państwowym Majątku 
Doświadczalnym w Gaiku. Punkt ten 
był prowadzony przez Marię Janas. Od 
1956 r. biblioteka obchodziła bardzo 
uroczyście „Dni Oświaty, Książki  
i Prasy”. Były organizowane wystawy 
książek, spotkania i pogadanki.

Od 1 lipca 1957 r. Józefa Bergel 
objęła pracę na pół etatu pozostając 
na stanowisku kierowniczki biblioteki. 
Druga połowę etatu objęła Urszula 
Solecka. W związku z dużym wzrostem 
ilości czytelników otwarto następny 
punkt biblioteczny w Nowej Wsi, 
którym kierowała Michalina Grochal. 

Od 1 stycznia 1959 r. otwarto 
następny punkt biblioteczny w szkole  
w Burletce, prowadzony przez Wojciecha 

Piwowarskiego. Pod koniec 1960  
r. z biblioteki korzystało 1126 czytelni-
ków. W tym roku została w bibliotece 
urządzona wystawa plansz obrazująca 
historię naszego miasta. Plansze były 
wykonane przez Władysława Kowal-
skiego z okazji Millenium. 

15 maja odbyła się w Dobczycach 
zbiórka uliczna na budowę biblioteki 
Milenium. Zebrano 388,86 zł. Na ten 
sam cel zebrano w bibliotece 283,50 
zł. Takie zbiórki odbywały się też  
w następnych latach. Zaczęto również 
organizować spotkania autorskie. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w 1960 
r. z Karolem Bunschem. Biblioteka 
prowadziła już bardzo szeroką dzia-
łalność kulturalno-oświatową.

Przy bibliotece zaczęła działać 
czytelnia czasopism. W okresach 
wakacyjnych z biblioteki korzystało 
coraz więcej osób przyjezdnych.
11 punktów bibliotecznych

Do szybkiego rozwoju placówki 
przyczyniła się znacznie Maria Wątorek 

– kierowniczka Biblioteki Powiatowej. 
16 kwietnia 1964 r. zaczął się remont 
biblioteki. W tym czasie otwarto punkt 
biblioteczny w lokalu Prezydium MRN. 
Remont zakończył się 16 lipca. Przy-
gotowano komfortowo wyposażoną 
czytelnię, którą otwarto 19 września 
1964 r. w ramach uroczystości 600-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu 
(potwierdzenie praw miejskich na pra-
wie magdeburskim przez Kazimierza 
Wielkiego – przyp. red.). 

W 1967 r. biblioteka opiekowała 
się już 11. punktami bibliotecznym: 
w Burletce, Czechówce, Dobczycach 
(Dębowa, Zarabie), Gaiku, Kornatce, 
Niezdowie, Nowej Wsi, Stojowicach, 
Sierakowie i Skrzynce. 30 kwietnia 
1968 r. odeszła na emeryturę, w wieku 
70 lat, dotychczasowa kierowniczka 
biblioteki Józefa Bergel. Kierownikiem 
została Urszula Solecka.

Opracowano przez Radę 
Społeczną MBP na podstawie 

„Kroniki Biblioteki i Czytelni  
w Dobczycach”

Z dziejów biblioteki (część 1)

Rada Społeczna przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczy-

cach i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach zapraszają wszystkich 
chętnych z terenu gminy Dobczyce 
do udziału w konkursie plastycznym  
i konkursie literackim z okazji obcho-
dów 70-lecia naszej Biblioteki. 

Temat konkursów brzmi: „Nasza 
Biblioteka ma już 70 lat… 

Szczegółowe regulaminy będą 
dostępne na stronie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach, na stronach 
facebookowych: DPI, Rady Społecz-
nej przy bibliotece, Gminy i Miasta 
Dobczyce oraz rozesłane zostaną do 
przedszkoli, szkół i innych placówek. 

Termin składania prac upływa  
z końcem grudnia tego roku. 

Serdecznie zapraszamy – na uczest-
ników konkursu czekają atrakcyjne 
nagrody.

JDS
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ze sportu

Wspaniałe chwile przeżyli człon-
kowie Klubu Kulturalnego 

Kibica (KKK), który działa przy 
bibliotece w Dobczycach. W ciągu 
trzech dni udało się im być na dwóch 
meczach piłkarskiej reprezentacji Polski  
w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 

Planowy był wyjazd na Portugalię. 
60-osobowa ekipa obejrzała ten mecz, 
który Polacy przegrali 2-3. Stadion 
Śląski to kolejny wspaniały stadion, 
po Stadionie Narodowym, który klu-
bowicze zobaczyli na żywo (Stadion 
Narodowy klubowicze mieli okazję 
zobaczyć przy okazji meczu Polski  
z Litwą w czerwcu). 

Dzień po powrocie z meczu z 
Portugalią do KKK dotarła wiadomość  
z PZPN o przyznaniu grupie darmowych 
biletów na mecz z Włochami, który 
Polska rozgrywała 14 października! 

Szybka mobilizacja sprawiła, że 
z wyjazdu skorzystało 145. dzieci  
z rodzicami! Dodatkowo uczestnicy 
otrzymali, oprócz wspaniałych miej-
scówek, bilety kolekcjonerskie. To były 
wspaniałe dni. Widać działania klubu 
znane są już w coraz szerszych kręgach. 

Warto też wspomnieć o 90. wyjeź-
dzie klubu, który odbył się 29 paź-
dziernika. Miał on rekordowy wymiar. 
Mecz Wisły Kraków z Zagłębiem 
Sosnowiec na stadionie w Krakowie 
razem z KKK obejrzało 185. dzieci  
i rodziców! 

Kolekcjonujemy nadal kolejne 
wspomnienia naszego Klubu Kultu-
ralnego Kibica, bo łączy nas postawa, 
która pokazuje, że można kulturalnie 
i z pasją dopingować.

PP
fot. Krzysztof Hodurek

Dwa mecze Polski i 90. Wyjazd KKK

Mistrzostwa w Mini i Touch Tenisie 

55 młodych i starszych tenisistów, 
zarówno tych, którzy od kilku lat 

związani są z Dobczyckim Klubem 
Tenisowym Top Spin, ale też tych 
przyjezdnych z Krakowa, Mszany 
Dolnej, Szczyrzyca i okolic, rozegrało 
Mistrzostwa w Mini i Touch Tenisie. 

Był to turniej podsumowujący 
sezon tenisowy, organizowany przez 
Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN.

Patronat nad wydarzeniem objął 
burmistrz Paweł Machnicki. Podczas 
otwarcia pogratulował Klubowi pręż-
nego rozwoju oraz życzył uczestnikom 

dobrej zabawy. Był to pierwszy taki 
turniej na dobczyckiej hali, gdzie gra-
no mecze na mini boiskach, małymi 
rakietami i piłkami gąbkowymi bez 
względu na wiek. Nad prawidłowym 
przebiegiem czuwał Sędzia Główny  

– Grzegorz Kosek.
Mecze rozgrywane były w kliku 

kategoriach wiekowych: dzieci do 8 
lat – wszyscy zostali zwycięzcami  
i otrzymali nagrody i medale; dzieci 
do 9 lat – I miejsca: Anastazja Klimek 
i Maciej Koszut; Touch Tennis Junior 
Dziewczyny: 1. Wiktoria Koszut  

2. Gabriela Murzyn 3. Amelia Win-
cenciak; Touch Tennis Junior Chłopcy  
1. Eryk Ścibor 2. Jakub Górka (Szczy-
rzyc) 3. Adam Murzyn; Touch Tennis 
Open Kobiety 1. Magdalena Gaweł  
2. Izabela Górka (Szczyrzyc)  
3. Agnieszka Domaradz-
ka-Koszut; Touch Tennis 
Open Meżczyźni 1. Grzegorz 
Formas (Kraków) 2. Łukasz 
Łotocki (Mszana Dolna)  
3. Marek Koszut

Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęły: mie-
sięcznik Tapeta, Telewizja 
Powiatowa iTV Myślenice, 
miesięcznik SEDNO, Dob-
czycki Portal Informacyjny.

O r g a n i z a t o r e m 
Mistrzostw w Mini i Touch 
Tenisie był Dobczycki Klub 
Tenisowy TOP SPIN. 

Turniej zorganizowany 
był przy wsparciu finan-
sowym Gminy Dobczyce  
i pomocy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach.

tekst i foto: TOP SPIN

Piłkarska jesień w Rabie Dobczyce

Dobiegają końca jesienne rozgrywki 
piłkarskich drużyn Klubu Spor-

towego Raba.
Pierwszy seniorski zespół z ul. 

Podgórskiej od 9. października walczy 
już pod wodzą nowego szkoleniowca, 
Grzegorza Turczy. 

Dotychczasowy trener biało-nie-

bieskich, Piotr Żuk (pracował z dru-
żyną 3,5 roku) zrezygnował po jubi-
leuszowym, setnym meczu ligowym 
w roli trenera Raby. Zarząd Klubu  
a także zawodnicy, składają serdeczne 
podziękowania trenerowi Żukowi 
za ogrom pracy i wysiłku włożony  
w prowadzenie drużyny. 

Ekipa juniorów starszych - grająca 
jako beniaminek I-ligowych rozgrywek, 
rundę jesienną zakończyła na piątym 
miejscu w tabeli, tracąc do wicelidera  
z Wieliczki raptem trzy punkty. 

Kapitalną rundę jesienną mają za 
sobą gracze pierwszej drużyny tramp-
karzy. Chłopcy z rocznika 2004 i 2005 
wygrali wszystkie dwanaśc meczy w I-li-
dze i zostali Mistrzem Jesieni. W nagro-
dę powalczą w meczach barażowych  
o awans do Małopolskiej Ligi. Rywalem 
tej ekipy w dwumeczu będzie Brono-

wianka Kraków (pojedynki rozegrane 
zostaną w połowie listopada). 

Pierwsza drużyna Młodzików 
rywalizacje w I-lidze zakończyła na  
4. miejscu. Podopieczni trenera Dawida 
Papieża byli bardzo bramkostrzelną 
drużyną, bowiem w 12 pojedynkach 
zanotowali aż 34 gole. 

Dobre rezultaty jesienią zanotowali 
też młodzi chłopcy z Orlików. W trzech 
grupach Ligi Myślenickiej walczyły aż 
4 nasze drużyny i po jesieni plasują się 
one na: pierwszym (Raba III), drugim 
(Raba I), piątym miejscu (Raba IV) 
oraz 10.lokacie (Raba II). 

Już z początkiem listopada  
w hali RCOS wystartuje  druga edycja 
organizowanej przez Klub z Dobczyc, 
Dobczyckiej Halowej Ligi Orlików.

tekst i foto: KS Raba
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