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Ze Stefanem Żeromskim  
o Przedwiośniu
Cezary Baryka w podróży do kraju ojca – w tym 

roku w całej Polsce czytaliśmy „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego, a w nim – obok historii młodego 
Polaka, także historię pierwszych lat wolności.

Dobczyce po raz kolejny przyłączyły się do ogól-
nopolskiej akcji. Na miejsce naszego czytania nieprzy-

padkowo wybrany został budynek RCOS – symbol 
szklanych domów.

Z okazji Narodowego Czytania, foyer RCOS zaaran-
żowane zostało na szlachecki dworek, który przypominał 
ten z Nawłoci. Z powieści wybrano najważniejsze frag-
menty – mówiące o losach Baryki od czasów rosyjskich, 
aż po podróż do niepodległej i odnajdywanie siebie  
w nowej Polsce. Każdy fragment opatrzono odpowiednim 
komentarzem i rekwizytem, który do historii Cezarego 
nawiązywał. Nie zabrakło także akcentów muzycznych 

– ze znanych przedwojennych filmów.
W tym roku nasze zaproszenie do czytania przyjęli 

(w kolejności czytania): Jurek Fedirko, Marek Mitko, 
Paweł Machnicki, Andrzej Pudlik, Beata Ślęczka, Anna 
Dańda, Katarzyna Materek-Reszka, Agnieszka Tola 
Słomka, Natalia Kursa, Tomasz Suś, Iwona Urbaniak, 
Paweł Piwowarczyk, Piotrek Skóra. Dziękujemy im za 
wspólne czytanie i za to, że wielu z tych czytających 
jest z nami od samego początku.

Dziękujemy osobom, które pomogły nam  

w przygotowaniach do Narodowego Czytania: Lucynie 
Sławińskiej-Targosz i Elżbiecie Klimek-Piwowarczyk 
z SP nr 2 w Dobczycach za piękne ilustracje herbów, 
które oddawały tematykę każdego czytanego przez nas 
fragmentu, Michałowi Rozwadowskiemu za pomoc  
w aranżacji foyer, Łukaszowi Piwowarczykowi za obsługę 

nagłośnienia naszej imprezy, Dziennikowi Polskiemu 
(Katarzyna Hołuj), Sedno (Maciej Hołuj) DPI (Karolina 
Machnicka, Katarzyna Matoga) za obecność i relację 
z wydarzenia.

Dziękujemy śpiewającym – członkom Stowarzy-
szenia KAT i Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce: 
Małgorzacie Molendys, Ance Stożek, Zbigniewowi 
Dudzikowi, Pawłowi Popielakowi.

Za wspaniałe fryzury – Izie Wyrobie, Pawłowi 
Stożkowi – za scenografię i fotografie, Karolowi Grzyb-
kowi – za obsługę techniczną. Dziękujemy MGOKiS 
Dobczyce i UGiM Dobczyce za współpracę. 

Tegoroczne Narodowe Czytanie wpisywało się  
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Organizatorami Narodowego Czytania 
byli: Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzyszenie 
Absolwentów i Sympatyków ZS w Dobczycach, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach.

KAT Dobczyce
Fot. Paweł Stożek
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Koncert Wolności z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

W ciepłe niedzielne popołudnie  
9 września, mieszkańcy gminy 

Dobczyce i goście zgromadzili się na 
błoniach RCOS, by wysłuchać pięk-
nego koncertu w wykonaniu orkiestr 
dętych z Dobczyc, Iwanowic, Świątnik 
Górnych, Trzebuni i Nowej Wsi. 

Wśród przygotowanego przez 
orkiestry repertuaru zabrzmiały znane 
utwory patriotyczne takie jak: Szara 
Piechota, Ojczyzno Ma, Serdeczny 
kraj i O mój rozmarynie.

Pięknie wybrzmiała również pieśń 
pt. „Piękna nasza Polska cała”, wyko-
nana wspólnie przez orkiestry dęte 
pod dyrekcją Roberta Kozłowskiego 
(dyrygent orkiestry ze Świątnik Gór-
nych), w której do śpiewu włączyła się 
widownia. Dopełnieniem koncertu były 
występy Big Band Dobczyce, Zespołu 
Pieśni i Tańca Dobczyce oraz Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce.

Gospodarz gminy burmistrz Paweł 
Machnicki powitał przybyłych licznie 
mieszkańców.

- Jakże to wspaniała chwila związana ze 
100-letnią rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Jakże wspaniała 
to rocznica, jakże wiele refleksji, jakże 
wiele zadumy, jakże wiele radości  
i dumy czujemy w naszych sercach,  
i jak wiele troski czujemy w naszych 
umysłach, aby tej wolności bronić, 
aby ją na nowo codziennie definiować  

– mówił burmistrz. - Dzisiaj możemy 
się cieszyć, że jesteśmy tu razem w tak 
pięknym miejscu, przy tak wspaniałej 
pogodzie, przy licznej widowni i przy 
pięknej muzyce.

Ważnym momentem podczas 
koncertu było wręczenie Janowi Har-
tabusowi, radnemu Rady Miejskiej, 
ale przede wszystkim aktywnemu 
społecznikowi, wysokiego odzna-
czenia Srebrnej Odznaki Honorowej 
Województwa Małopolskiego – Krzyża 
Małopolski. Jest to wyróżnienie przy-
znawane za aktywną działalności na 
rzecz społeczności lokalnych, przyczy-
niającej się do rozwijania społeczeństwa 
obywatelskiego i wzbogacającej tym 
samym dorobek regionu. Wręczyła 
go Barbara Dziwisz, radna Sejmiku 
Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Paweł Machnicki pogra-
tulował Janowi Hartabusowi tego wyróż-
nienia, wręczając mu list gratulacyjny 
oraz kwiaty. Podkreślił ogromną rolę 
pana Jana w rozwój gminy Dobczyce, 
szczególnie Nowej Wsi.

- Jest Pan osobą, która godzi sprawy 

zawodowe ze społecznymi, nie odmawia 
pomocy potrzebującym, wkłada wiele 
serca i zaangażowania, równocześnie 
nie szczędząc pracy i wsparcia material-
nego w rozwój wsi– mówił burmistrz.

Koncert był doskonałą okazją 
do radosnego wyrażenia pamięci  
o historycznych wydarzeniach, któ-
re doprowadziły do niepodległości 
oraz satysfakcji z bycia Polakiem  
i Małopolaninem. Występy poprzedził 
wyjątkowy Korowód Orkiestr, który 
przeszedł ulicami miasta.

Finałowy polonez Wojciecha Kila-
ra z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja 
Wajdy, poprowadzony przez tancerzy 
z Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, 
poderwał do tańca zgromadzonych 
przed sceną mieszkańców.

Koncerty wolności, które równo-
legle odbywały się również w innych 
miastach Małopolski: w Brzesku, 
Muszynie, Rabce-Zdroju i Wolbromiu, 
zorganizowane zostały pod honorowym 
patronatem Jacka Krupy - Marszałka 
Województwa Małopolskiego i na 
zaproszenie burmistrza Pawła Mach-
nickiego, Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 
oraz MGOKiS Dobczyce.

(MaG)
Fot. Magda Gaweł, Paweł Stożek
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Korowód tańców narodowych

Barwy zmieniające się jak w kalej-
doskopie i muzyka budząca nie-

zapomniane wrażenia - tak wyglądał 
sobotni koncert, pełen muzycznych 
doznań. 

Jego głównymi wykonawcami 
byli: Orkiestra Polish Art Philharmonic 

oraz Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. 
To dzięki nim można było usłyszeć  
i zobaczyć najpiękniejsze polskie tańce 
narodowe: polonezy, oberki, mazury 
i kujawiaki.

Myślenicką orkiestrą dyrygował 
maestro Michał Maciaszczyk – dyry-
gent i solista. Choreografię Zespołu 
Pieśni i Tańca Dobczyce przygotował 
Adrian Kulik, natomiast aranże dla 
kapeli ludowej – Paulina Karp. Koncert 
poprowadziła Monika Gubała – dyrektor 
Szkoły Muzycznej I st. w Dobczycach.

Koncert otworzyli burmistrz Paweł 
Machnicki i Michał Maciaszczyk. 
Muzyka ludowa, jak mówił maestro, 
była nie tylko inspiracją dla wielu 
wielkich kompozytorów takich jak 
Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, 
czy Wojciech Kilar, ale dawała siłę, 
by przetrwać wielkie zawirowania 
historii naszego kraju, najtrudniejsze 

chwile. Sprawiła, że polska tożsamość 
przetrwała i pozwoliła wyzwolić się  
z niewoli i świętować dziś 100 rocznicę 
niepodległości.

Organizatorem koncertu było 
Myślenickie Stowarzyszenie Artystów 
Muzyków Polish Art Philharmonic, 

partnerami natomiast: MGOKiS Dob-
czyce, Szkoła Muczyczna I stopnia  
w Dobczycach, Stowarzyszenie Wspie-
rania Kultury Charstek i Zespół Pieśni 

Tegoroczne spotkanie orkiestr 
dętych z powiatu myślenickiego 

było wyjątkowe z dwóch powodów. 
Po pierwsze – nie konkurowały 

ze sobą, jak co roku, o tytuł najlepszej  
w powiecie; po drugie – zagrały wszyst-
kie dla niepodległej: w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Zanim mieszkańcy mogli wysłuchać 
wspaniałych koncertów, wszystkie 
orkiestry przemaszerowały w barwnym 
korowodzie ulicami Myślenic.

W ramach festiwalu, po raz pierwszy 
aż 13 orkiestr dętych z terenu powiatu 
zagrało wspólnie utwory „Dla Niepod-
ległej”, aby uczcić pamięć wszystkich, 
którzy sto lat temu walczyli o naszą 
wolność.

W korowodzie, liczącym kilkaset 
osób, wyruszono sprzed ośrodka kul-
tury aż do hali sportowej na Zarabiu.

Przed występem orkiestr, medal 
Województwa Małopolskiego za zasłu-
gi dla samorządu otrzymał Marian 
Masełko z Dobczyc – osoba wielce dla 
naszej gminy zasłużona, laureat tytułu 

„Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
W czasie festiwalu rozbrzmiały 

utwory patriotyczne, zagrane wspól-
nie przez wszystkie orkiestry oraz 
znane wiązanki i marsze zaprezen-
towane przez poszczególne zespoły.  
W tegorocznym festiwalu udział wzięły 
następujące orkiestry: Orkiestra Dęta 

„Orzeł” z Trzebuni, Orkiestra Dęta 
OSP w Krzczonowie, Orkiestra Dęta  
z Jawornika, Orkiestra Dęta „Dobczyce”, 

Dobczyce na drodze ku wolnej Polsce

W murach dobczyckiego zamku, 
który od wieków jest świadkiem 

historii, otwarta została wystawa 
poświęcona drogom do wolności. 
Dobczyckim drogom.

„Dobczyce na drodze ku wolnej 
Polsce” to ekspozycja czasowa przy-
gotowana przez pracowników Muzeum 
oraz członków PTTK w Dobczycach 
z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Wystawę 
otworzył prezes PTTK Dobczyce 
Marek Gabzdyl. W imieniu autorów 
wystawy głos zabrał Michał Kowalik. 

Zwiedzający mogli zobaczyć 

militaria związane z I wojną świa-
tową, a także pamiątki po mieszkań-
cach ziemi dobczyckiej walczących 
w II Brygadzie Legionów Polskich. 
Kolejnym punktem wydarzenia był 
panel historyczny, na którym referaty 
wygłosili Adrian Cieślik z Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Oddział 
Limanowa oraz dr Dariusz Dyląg  
z Polskiego Towarzystwa Historycznego 
o. Myślenice.

Na zakończenie odbyła się Msza 
św. w Kaplicy Zamkowej.

Wystawę można zwiedzać do 
listopada 2018 r. w godzinach otwarcia 

i Tańca Dobczyce.
Patronat honorowy nad koncertem 

objęli: Jarosław Szlachetka - Poseł na 
Sejm RP, Jacek Krupa - Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Paweł 
Machnicki - Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce.

Projekt był współfinansowany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Edu-

kacja kulturalna oraz z Województwa 
Małopolskiego z Mecenatu Małopolski.

(MaG)
Fot. Magda Gaweł

Festiwal Orkiestr Dętych - „Dla Niepodległej”

Muzeum. Projekt realizowany jest przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

PTTK Dobczyce
Fot. PTTK Dobczyce

Mieszkańcy Dobczyc na froncie  
I wojny światowej: Ludomił Adrusikiewicz, 
Stanisław Banach, Władysław Banach, 
Stanisław Banaś, Stanisław Biedrawa, 
Stanisław Dudek, Stanisław Cieślik, Kon-
stanty Kalemba, Marcin Kania, Mikołaj 
Kański, Aleksander Kopera, Engelbert 
Kozubek, Jan Kulma, Jan Maniecki, Feliks 
Modessan, Piotr Orzechowski, Władysław 
Orzechowski, Wojciech Poradzisz, Artur 
Rayski, Ludomił Rayski, Józef Ścibor,  
A Walas, Andrzej Widowski.
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Orkiestra Dęta OSP w Głogoczowie, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP  
w Jasienicy, Orkiestra Dęta „Bęczar-
ka”, Orkiestra Dęta OSP w Zawadzie, 

Orkiestra Dęta OSP w Tokarni, OSP 
– Węglówka, Góralska Orkiestra Dęta 
ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, 
Orkiestra Dęta OSP Pcim, Orkiestra 
Reprezentacyjna Miasta i Gminy 
Myślenice.

Każda orkiestra została wyróżniona 
nagrodą pieniężną w wysokości 1500 
zł, ufundowaną przez Powiat Myśle-
nicki. Łączna wartość nagród wyniosła 
prawie 20 tys.zł. Podczas festiwalu 
wybrano najmłodszą członkinię orkiestr 

- 5-letnią Julię Hodurek z Orkiestry 
Dętej z Jawornika. Uhonorowano też 
najstarszego muzyka- 74-letniego 
Stanisława Ostafina z najstarszej 
orkiestry w powiecie (Orkiestry Dętej 

„Orzeł” z Trzebuni). Nagrody dla nich 
ufundował wiceprezes Zarządu MARR 
Stanisław Bisztyga. Degustację potraw 
tradycyjnych została przygotowana 
przez: Koło Gospodyń Wiejskich  
z Brzączowic, Stowarzyszenie Aktyw-
nych Kobiet Jawornika „Róża”, Spół-
dzielnię Socjalną „Podkówka” z Sułko-
wic oraz strażaków z OSP Myślenice 
Górne Przedmieście.

Organizatorem imprezy było Sta-
rostwo Powiatowe w Myślenicach,  
a partnerem Myślenicki Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Myślenicach.

Oprac. za: WPSiFE
Fot. ze zbiorów Starostwa

Bieg, by nie zapomnieć o dramatycznej 
historii

oświatowych, straży oraz dzieci  
i młodzież.

Przy symbolicznym grobie Nie-
znanego Żołnierza w Dobczycach, 
tradycyjnie wystawiona została warta 
honorowa, a Apel Poległych, przygo-
towany przez płk. Krzysztofa Mięki-
nę, odczytał kapitan Mateusz Pytlas  
z Kompanii Reprezentacyjnej VI 
Batalionu Dowodzenia w Krakowie. 
Kompania wykonała salwę honorową, 
a delegacje władz samorządowych  

– tradycyjnie – złożyły wieńce na grobie. 
- Ta historia uczy nas bardzo wiele 
– mówił o wydarzeniach września 
burmistrz Paweł Machnicki – te tra-
giczne dzieje każdą nam snuć refleksje 
o tym, dlaczego, jakie były motywacje 
młodych ludzi, którzy ubierali mundury, 
brali broń i jedni szli atakować i zabijać, 
a drudzy bronić się. Ta refleksja jest 
nam potrzebna, bo nasza przyszłość 
zależy od niej.

Uroczystość uświetniły: Kompania 
Reprezentacyjna VI Batalionu Dowo-
dzenia w Krakowie pod dowództwem 
kpt. Mateusza Pytlasa oraz Orkiestra 
Wojskowa z Krakowa pod dowództwem 
majora Tomasza Stroniasa, II Wielicki 
Batalion Wiląż Mrówka 12. Pułku 
Piechoty AK. Materiał historyczny, 
odczytany przez dyrektora Andrzeja 
Topę, przygotował historyk, polonista 
Piotr Przęczek.

Tekst i foto: MaG

Inicjatorami Sztafety Szlakiem 
Walk Partyzantów AK i BCh byli 

Ludwik Dziewoński i Kazimierz 
Bubula. W 1983 roku wystartowała 

po raz pierwszy i praktycznie co 
roku, z małymi wyjątkami, odbywa 
się cyklicznie. Tego roku, w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, młodzież pobiegła już po raz 
trzydziesty czwarty. Trasa z Dobczyc 
do Wiśniowej ma upamiętnić odbicie 
przez partyzantów z rąk Niemców 

„Prawdzica” oraz mieszkańców wsi 
Lipnika i Wiśniowej pomordowanych 
przez okupantów.

Tradycyjnie uroczystości zwią-
zane z pacyfikacją wsi rozpoczęły 
się polową mszą świętą w Wiśniowej, 
przy zbiorowej mogile poległych  
i pomordowanych, z udziałem Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego, pocztów 
sztandarowych, organizacji komba-
tanckich, jednostek straży pożarnych 
i placówek oświatowych. Wśród nich 
byli również mieszkańcy związani  
z wydarzeniami z tamtych lat.

Bitwa pod Łysiną, która była jedną 
z największych bitew partyzanckich  
w Małopolsce, miała na celu likwidację 

Festiwal Orkiestr Dętych - „Dla Niepodległej”

zgrupowania liczącego ok. 275. party-
zantów Armii Krajowej. Walkę wygrali, 
ale w odwecie hitlerowcy zgotowali 
im oraz mieszkańcom wsi Wiśniowa 

i Lipnik, prawdziwe piekło. 
Kwiaty przy zbiorowej mogile pole-

głych i pomordowanych w Wiśniowej 
oraz na moście w Glichowie złożyli  
w hołdzie burmistrz Paweł Machnicki, 
jego zastępca – Halina Adamska-Ję-
drzejczyk, dyrektor ośrodka kultury  
w Dobczycach, Andrzej Topa oraz 
pozostali licznie zgromadzeni przed-
stawiciele samorządów, jednostek 

Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna  
w Dobczycach w kolejnej odsłonie

W drugiej połowie września (21 
września) sala widowiskowa 

Regionalnego Centrum Oświatowo-
-Sportowego rozbrzmiewała niezwy-
kłymi dźwiękami muzyki czwartego 
koncertu z serii, tym razem pn. „Oblicza 

kameralistyki - dobczyckie duety”. 
Wykonawcami byli zawodowi muzy-

cy, absolwentki Akademii Muzycznych 
w Krakowie i Katowicach: Leokadia 
Sochacka-Lachman, Kazuko Tsuji 

- fortepian; Natalia Miś, Anna Kuk  
– skrzypce. Organizatorem koncertu 
było Stowarzyszenie Polskich Muzyków 
Kameralistów, a partnerem - Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dobczycach. 

Zadanie było realizowane przy 
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego oraz 
Gminy Dobczyce. Ideą projektu 
było wspólne spędzanie czasu 
przy muzyce oraz dzielenie się 
wrażeniami i emocjami, jakie 
wywołuje muzyka na żywo. 

Artystki-kameralistki 
zaproponowały publiczności 
muzyczną podróż przez wieki  
z arcydziełami muzyki poważnej 

od klasyków wiedeńskich po muzykę 
taneczną. Kolejne wydarzenie już  
19 października: spotkamy się wów-
czas z legendarną polską flecistką, 
prof. Barbarą Świątek-Żelazną, a 

jednym z wykonawców koncertu 
będzie absolwent Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach i uczeń pani 
profesor – Filip Baran. 

Dyrektor Monika Gubała serdecznie 
dziękuje wspaniałym wykonawczyniom, 
publiczności, wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji i przebiegu 
koncertu. Szczególne podziękowania 
na ręce dyrektora Andrzeja Topy dla 
wszystkich pracowników MGOKiS, 
którzy pomagali przy obsłudze koncertu.
Tekst i foto: SM w Dobczycach
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Dobczycach 

przystąpi do realizacji kolejnego 
projektu współfinansowanego  
w ramach funduszy unijnych.

Projekt Gminy Dobczyce - ośrodka 
pomocy społecznej, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. 
Aktywna integracja – projekty kon-
kursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, 
dotyczący aktywizacji społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych ubó-
stwem  i wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i dzia-
łam - Aktywne Dobczyce” otrzymał 
pozytywny wynik oceny formalno-

-merytorycznej i został umieszczony 
na liście projektów wybranych do 
dofinansowania i podpisania umowy.

Projekt został napisany przez 
pracowników Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dob-
czycach. Jest on odpowiedzią na 

Sprawozdanie Burmistrza z okresu 
międzysesyjnego

Podczas ostatniej sesji burmistrz 
Paweł Machnicki złożył przed 

radnymi sprawozdanie z działalności 
w okresie międzysesyjnym. Poin-
formował także o realizacji uchwał 
Rady Miejskiej, a także o aktualnie 
ogłoszonych przetargach.
16. sierpnia Burmistrz wziął udział 
w spotkaniu w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego. 
Omawiane były tam kwestie formalne 
i finansowe dotyczące rozbudowy 
Przedszkola Samorządowego nr 3  
w Dobczycach. Prace przebiegają 
zgodnie z planem a wszelkie pro-
blematyczne kwestie są uzgadniane  
i rozwiązywane na bieżąco.
17. sierpnia uczestniczył w naradzie 
dotyczącej sposobu zabezpieczenia 
finansowego wymaganego przez UM 
dla projektu Lokalnej Grupy Działania 

„Turystyczna Podkowa”, w partnerstwie 
z którą Gmina Dobczyce realizuje 
projekt z zakresu Odnawialnych Źró-
deł Energii, m.in. dofinansowania do 
instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki. 
Mamy pozytywną decyzję Zarządu 
Województwa dotyczącą przeniesienia 
naszego wniosków z listy rezerwowej 
do grupy wniosków, które otrzymały 
dofinansowanie. 
19. sierpnia w Dobczycach odbyły 
się Dożynki Gminne. Wydarzenie 
miało bardzo rodzinny i ciepły wyraz.  
w uroczystości uczestniczył zaproszony 
z Litwy ksiądz biskup. 

Gościliśmy w Dobczycach czte-
roosobową delegację z Versmold. 
Przyjechał do Dobczyc ksiądz pro-
boszcz z parafii katolickiej św. Michała  
z Johanem Jędryczko, pracownikiem 
urzędu odpowiedzialnym tam za 
kontakty partnerskie z Dobczycami. 

Omawiane były kwestie przyszło-
rocznego jubileuszu – 25. rocznicy 
podpisania umowy partnerskiej. Roz-
mawiano o konferencji, która miałaby 
się odbyć w Dobczycach i Versmold, na 
temat przyszłości Europy. W związku  
z tym, że konferencja byłaby skierowana 
do młodzieży, w projekt zaangażowany 
jest Zespół Szkół w Dobczycach. 

Burmistrz Machnicki wspomniał 
również o nawiązanym po raz pierw-
szy w 25-letniej historii partnerstwa 
dialogu pomiędzy proboszczami  
z Versmold i Dobczyc.
22. sierpnia odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami wspólnot miesz-
kaniowych osiedla Jagiellońskiego. 
Tematem były sprawy odbudowy drogi 
przejętej przez Gminę od spółdzielni 
mieszkaniowej, przecinającej osiedle 
(wymaga remontu po wymianie kana-
lizacji). Rozmowy dotyczyły także 
ewentualnego zaprojektowania przez 
mieszkańców parkingów, czy dróg 
dojazdowych do bloków.
25. sierpnia otwarte zostało boisko ze 
sztuczną nawierzchnią w Brzączowicach. 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 
burmistrz Paweł Machnicki i wicebu-
rmistrz Halina Adamska-Jędrzejczyk 

wizytowali większość szkół w gminie 
Dobczyce, sprawdzając stan przygo-
towań. Zgłaszane były też jeszcze 
dodatkowe potrzeby, m.in. prace 
związane z odwodnieniem przy SP  
nr 1, czy wymiana drzwi w Nowej Wsi. 

Burmistrz podziękował dyrektorom 
placówek za rzetelne przygotowanie 
szkół do przyjęcia dzieci. 

Burmistrz spotkał się z pracowni-
kami MGOKiS Dobczyce, by podzię-
kować za pracę, także w czasie wakacji. 
Przypomniał, jak wiele wydarzeń, 
mimo czasu urlopowego, się odbyło. 

Burmistrz uczestniczył w spo-
tkaniach z urzędnikiem wyborczym. 
Jest to osoba wyznaczona do przepro-
wadzenia wyborów samorządowych  
w Gminie Dobczyce. Wiceburmistrz 
wraz z Sekretarz Gminy i Miasta 
Dobczyce, dokonały objazdu lokali 
wyborczych, sprawdzając ich stan  
i weryfikując potrzeby. 

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców, co do budowy nowych 
mieszkań w Dobczycach, Burmistrz 
spotkał się z inwestorami, którzy są 
zainteresowani programem rządowym 
dotyczącym dopłat do czynszu miesz-
kań. Polega on na współpracy między 
inwestorem, gminą a mieszkańcami. 

Burmistrz rozmawiał z firmą, która 
ma za sobą udaną realizację budowy 
bloku mieszkaniowego na osiedlu 
Jagiellońskim w Dobczycach.
15. września Burmistrz uczestniczył 
w mszy świętej i spotkaniu na Suchej 
Polanie, gdzie wspominane były dzieje 
partyzantów
 18. września odbyła się Sztafeta 
Szlakami Walk Partyzantów AK  
i BCh. Jej celem jest wspomnienie 
osób, które zginęły w pacyfikacji wsi 
Lipnik i Wiśniowa. 

Burmistrz skomentował także 
pojawiające się ostatnio w sieci nega-
tywne komentarze na temat zamknięcia 
drogi wojewódzkiej (relacji Dob-
czyce-Wiśniowa) na czas biegu. Jak 
mówił, jest to już 35-letnia tradycja 
biegu, który został zainicjowany  
w stanie wojennym i teraz, w czasach 
wolności, gdzie do dyspozycji są również 
inne alternatywne drogi, nie powinno 
nikomu przeszkadzać, że na godzinę 
jeden raz w roku zamyka się ją dla 
bezpieczeństwa biegnącej młodzieży. 

Burmistrz poinformował Radnych 
o ogłoszonych przetargach: na dal-
szą rozbudowę szkoły podstawowej  
w Dziekanowicach; na budowę chodnika 
w Niezdowie; na budowę wodociągu 
Sieraków - Dziekanowice - Rudnik  
(I edycja rozstrzygnięcia przetargu się 
nie udała – cena złożonych ofert była 
zbyt wysoka); na budowę kładki ze 
Wzgórza Zamkowego na koronę zapory 
w ramach projektu Zagospodarowania 
Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego; 
na budowę basenu i lodowiska - także  
w ramach projektu Zagospodarowania 
Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

(BR)

potrzeby osób nieaktywnych zawodowo,  
o niskich kwalifikacjach zawodowych 
oraz objętych świadczeniami pomocy 
społecznej. 

Jest to jednocześnie kontynuacja 
działań ośrodka pomocy społecznej 
mających na celu aktywizację i wsparcie 
osób korzystających z pomocy spo-
łecznej. Wsparcie to nastawione jest 
na rozwój kompetencji, zdobywanie 
nowych umiejętności oraz uczestnictwo 
w szkoleniach i kursach. Od 2008 roku 
w różnego rodzaju formach aktywiza-
cji wzięło udział 220 osób. Projekty 
nastawione na aktywizację społeczną i 
zawodową są doskonałym narzędziem 
do realizacji pracy socjalnej mającej 
na celu usamodzielnianie klientów 
pomocy społecznej.  

Projekt będzie realizowany  
w latach 2019-2020. Wsparciem będzie 
objętych 30 osób, w tym osoby niepeł-
nosprawne. Rekrutacja do projektu 
odbywać się będzie w I kwartale 2019 
roku. Na realizację projektu zostanie 
przeznaczona kwota 255 500 zł.

MGOPS Dobczyce

Jestem i działam aktywnie

Zgarnij dofinansowanie do wymiany kotła 
i docieplenia budynku

Można już składać wnioski do 
programu „Czyste Powietrze”, 

w ramach którego możliwe jest pozy-
skanie dofinansowania do wymiany 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu 
edukacyjno-informacyjnym, które 
odbędzie się 4.października (czwartek) 
o godzinie 18. w auli widowiskowej 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego w Dobczycach przy ulicy 
Szkolnej 43. 

Program skierowany jest do osób 

fizycznych będących właścicielami 
domów jednorodzinnych lub osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie 
budowy budynku jednorodzinnego. 

Dotacje i pożyczki dla mieszkańców 
naszej gminy będą udzielane za pośred-
nictwem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

Więcej informacji na temat pro-
gramu można znaleźć m.in. na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

(BP)

Prace na drogach gminnych

Zakończyły się prace remontowe 
na niektórych drogach gminnych. 

Wyremontowanym odcinkiem 
można już przejechać przez ul. Pod-
lesie, gdzie zakończono pierwszy etap 
modernizacji. Podobnie w Stojowi-
cach, nowa nawierzchnia prowadzi  
z centrum wsi koło strażnicy i dalej  

w stronę zbiornika. Kontynuacja zeszło-
rocznych prac zakończyła się również  

w Rudniku, gdzie w ramach drugiego 
etapu zmodernizowano kolejny odcinek. 

Dwie drogowe inwestycje realizo-
wane były w Skrzynce, gdzie wyre-
montowano drogę w Skrzynce Górnej 
i  Dolnej.
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Zapraszamy do współpracy

Drodzy mieszkańcy,
podczas opracowania Gmin-

nego Programu Rewitalizacji wspólnie 
rozmawialiśmy o przyszłości budynku 

„starej szkoły” przy ul. Jagiellońskiej. 
Zgodnie uznaliśmy, że obiekt ten 
powinien wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym oraz rozbudzać 
aktywność obywatelską. Taką funkcję 
spełniać ma Centrum Usług Społecz-
nych, do którego współtworzenia 
chciałbym Państwa zaprosić. W tym 
celu zaplanowaliśmy spotkanie, które 
odbędzie się 8 października w budynku 

„starej szkoły” przy ul. Jagiellońskiej 
o godz. 17.

Poszukujemy partnerów spośród 
organizacji pozarządowych do pro-
wadzenia świetlicy, na której funkcjo-
nowanie Gmina Dobczyce pozyskała 
blisko milion złotych dofinansowania. 
Uruchomienie placówki planowane 
jest na wrzesień przyszłego roku,  
a jej celem jest zapewnienie dziennej 
opieki i ciekawej oferty dla dzieci  
i młodzieży z gminy Dobczyce. 

Świetlica zajmować będzie kilka 
górnych pomieszczeń w budynku, 
jednak całe Centrum Usług Społecz-
nych ma być miejscem dedykowanym 
lokalnej społeczności. Chcielibyśmy, 

Zaawansowane prace trwają na 
ul. Lubomirskich w Dobczycach, 
gdzie budowany jest chodnik. Na plac 
zabaw czy do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego całkowicie 
bezpiecznie będzie można przejść 
jeszcze w tym miesiącu. 

Dużym ułatwieniem dla pieszych 
jest również budowa chodnika od ronda 
i przystanków autobusowych do przy-
chodni zlokalizowanej na ul. Zarabie. 

Rozpoczęła się również długo 

wyczekiwana modernizacja drogi 
gminnej w Sierakowie, koło dworu. 
Modernizowany odcinek obejmuje 
prawie 800 metrów, od skrzyżowania 
z drogą powiatową i w połączeniu  
z wcześniej realizowaną modernizacją 
nakładki od strony drogi wojewódzkiej, 
podniesie komfort jazdy na całym 
odcinku. Koszt modernizacji tej drogi 
to 287 049 zł.

BP
Fot. ze zbiorów ugim

Wybory samorządowe już 21 
października. Sprawdź, gdzie 

możesz oddać swój głos.
Obwód nr 1: Miasto Dobczyce: ulice: 
Dębowa, Górska, Kasztelana Dobka, 
Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwi-
gi, Myśliwska, Podlesie, Przedbronie, 
Skalna, Sosnowa, Stare Miasto, Stroma, 
Garncarska, Kilińskiego, Marwin, 
Ogrodowa, Skrzynecka, Stadnicka, 
Spacerowa, Świętego Floriana, Świętej 
Anny, Widokowa – siedziba komisji: 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 
(partner-sala konferencyjna) Lokal 
dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych
Obw. nr 2: Miasto Dobczyce: ulice: 
Plac Zgody, Długosza, Jagiellońska, 
Kościelna, Kościuszki, Królowej 
Kingi, Piłsudskiego, Podgórska, Rynek, 
Rzeźnicza, Szkolna, Targowa, Wąska, 
Parkowa, Budowlanych, Cegielnia-
na, Nowowiejska, Góra Jałowcowa, 
Grabowa, Jałowcowa, Stojowicka, 
Węgielnica, Energetyków, Zdrojowa, 
Akacjowa, Laskowa, Mostowa, Myśle-
nicka, Turystyczna, Zarabie – siedziba: 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w 
Dobczycach, 
Obw. nr 3: Miasto Dobczyce: ulice: 
Łanowa, Piastowska, Polna, Józefa Domi-
nika, Lubomirskich, Łąkowa, Słoneczna, 
Zacisze, Wesoła, Wincentego Witosa, 
Obwodowa, Wawelska, Przemysłowa, 
Osiedle Jagiellońskie-bloki od nr 1 - 14, 
Osiedle Piastowskie-bloki od nr 1 - 5, 
Sołectwo Niezdów – siedziba: Regio-
nalne Centrum Oświatowo-Sportowe 
w Dobczycach. Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obw. nr 4: Sołectwo Brzączowice – 
siedziba: SP w Brzączowicach. Lokal 
dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych
Obw. nr 5: Sołectwa Kornatka i Brze-
zowa – siedziba: SP w Kornatce. Lokal 
dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych
Obw. nr 6: Sołectwa Stadniki, Kędzie-
rzynka, Skrzynka – siedziba: SP  
w Stadnikach. Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Obw. nr 7: Sołectwa Dziekanowice, 
Sieraków, Rudnik – siedziba: SP  
w Dziekanowicach,
Obw. nr 8: Sołectwa Bieńkowice, 

Nowa Wieś – siedziba: SP w Nowej Wsi, 
Obw. nr 9: Sołectwo Stojowice – sie-
dziba: Strażnica OSP w Stojowicach, 

Głosować korespondencyjnie 
mogą wyborcy posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiada-
jący orzeczenie organu rentowego o:  
całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji; całkowitej niezdolności do 
pracy; niezdolności do samodzielnej 
egzystencji; o zaliczeniu do I grupy 
inwalidów; o zaliczeniu do II grupy 
inwalidów; a także osoby о stałej albo 
długotrwałej niezdolności do pracy w 
gospodarstwie rolnym, którym przy-
sługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego powinien zostać zgłoszony do 
Komisarza Wyborczego w Krakowie 
III najpóźniej do dnia 8 października.

Głosować przez pełnomocnika 
mogą wyborcy, którzy najpóźniej  
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub 
posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o: całkowitej nie-
zdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; całkowitej 
niezdolności do pracy; niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu 
do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do 
II grupy inwalidów; a także osoby о 
stałej albo długotrwałej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, któ-
rym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa powinien zostać 
złożony do Burmistrza Gminy i Mia-
sta Dobczyce najpóźniej do dnia 12 
października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wybor-
czych odbywać się będzie w dniu 21 
października 2018 r. od godz. 7 do 
godz. 21.

BP

aby pozostałą przestrzeń wypełniały 
Wasze pomysły i inicjatywy, które 
jako Gmina będziemy wspierać, rów-
nież finansowo. W budżecie Gminy 
wygospodarowane zostaną środki, 
które przeznaczone zostaną na dofi-
nansowanie przedsięwzięć realizowa-
nych przez organizacje pozarządowe  
w Centrum Usług Społecznych. 

Od lat obserwując pracę organizacji 
z terenu gminy Dobczyce, poznałem 
Państwa siłę i zaangażowanie. Jestem 
przekonany, że przestrzeń „starej szkoły” 
wypełnicie ciekawymi inicjatywami 
i pobudzicie do działania innych. Jest 
to także szansa dla Was na ciągły 
rozwój i realizację zamierzeń, które 
być może do tej pory były jedynie  
w sferze marzeń.

Na spotkaniu przedstawimy, na 
jakich zasadach możliwe jest prowa-
dzenie Centrum, w oparciu o Waszą 
działalność i  z równoczesnym wspar-
ciem Gminy. Zadanie stworzenia 
takiego miejsca nie jest łatwe, ale 
może przynieść efekty, o jakie wszy-
scy wspierający aktywność społeczną 
zabiegamy. Mam nadzieję, że chętnie 
podejmiecie z nami to wyzwanie.

Paweł Machnicki
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Do 8 października do godz. 16 
przyjmowane będą wnioski  

o przyznanie wsparcia na dofinan-
sowanie kosztów zatrudnienia niani  
w ramach programu Małopolska 
Niania. 

Dofinansowane będą koszty wyna-
grodzenia niani zatrudnianej przez 
rodziców/opiekunów dzieci w wieku 
do lat 3. Szczegółowe informacje nt. 
projektu można uzyskać w Punkcie 
informacyjnym, w siedzibie ROPS 
w Krakowie, pisząc na adres e-mail: 
niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc 

pod nr. tel. 12/422 06 36 wew. 23.
Wnioski można składać: za pomocą 

poczty elektronicznej na adres mailowy: 
niania@rops.krakow.pl, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: ROPS  
w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 
Kraków (decyduje data i godzina wpływu 
do ROPS), osobiście - w dni robocze 
(pon. - pt.) w godz. 8.-16. Regulamin 
naboru i uczestnictwa, wniosek oraz 
inne ważne informacje dostępne są na 
stronie Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie www.rops.
krakow.pl

Skatepark pod koroną zapory

Część terenu pod dobczycką zaporą 
już wkrótce stanie się przyjemną 

enklawą dla pasjonatów nieco bardziej 
ekstremalnych sportów. 

Już teraz funkcjonuje tam pump 
track, a wkrótce pojawi się również 
skatepark. Umowa na wyasfaltowanie 
terenu pod montaż urządzeń została 
podpisana, a koncepcja i dobór elemen-
tów już od jakiegoś czasu uzgadniane 
były przez pracowników Urzędu Gminy 
i Miasta z aktywną grupą młodych 
entuzjastów sportów ekstremalnych.

Aktualnie poszukiwany jest wyko-
nawca, który zrealizuje montaż wspólnie 
wybranych urządzeń. Znajdzie się tam 

m.in. bank ramp czy quarter pipe. Teren 
zostanie dodatkowo oświetlony, by 
zagwarantować możliwość dłuższego 
korzystania z tych atrakcji. 

Jeśli pozwolą na to środki, Gmina 
będzie starała się również pokryć usy-
pany wcześniej pump track trwalszą 
nawierzchnią. Inwestycja powinna 
zakończyć się w listopadzie.

Miejsce, które jest zlokalizowane  
w wyjątkowej scenerii zapory, ma 
służyć rozwojowi pasji i aktywności 
fizycznej. Ma być miejscem, w którym 
młodzi ludzie będą mogli przyjemnie 
spędzać wolny czas. 

BP
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Nagrody dla zasłużonych dla kultury

Znamy ich z organizacji wielu 
przedsięwzięć, są z nami pod-

czas koncertów i ważnych wydarzeń 
jubileuszowych, poświęcają bezinte-
resownie swój wolny czas na rzecz 
mieszkańców naszej gminy, oferując 
swój pomysł i pracę. Są liderami  
w swoich środowiskach, skupiającymi 

wokół siebie ludzi, z którymi realizują 
nawet najśmielsze plany. 

Któż z nas nie był choć raz na 
koncercie noworocznym dobczyckiego 
Big Bandu, Święcie Ulicy Profesor-
skiej i Targach Sztuki i Staroci oraz 
na wielu wystawach i spotkaniach 
w Galerii ISPINA, które organizuje 
Stowarzyszenie ISPINA na czele  
z Elżbietą Kautsch? Kto nie słyszał  
o Powiatowych Mistrzostwach Robotów, 
Jarmarku Świątecznym, czy Zaduszkach 
Muzycznych, Narodowym Czytaniu, 
organizowanych przez Ankę Stożek 
wraz ze Stowarzyszeniem KAT? Czy 
jest też ktoś, komu nie wpadła w ręce 
Tapeta, której redaktorem naczelnym 
jest także Ania Stożek? Wśród tego 
grona jest również Edyta Sewiłło, która 
w zacisznym kącie biblioteki przez 
ponad 30 lat troszczy się o księgozbiór 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dob-
czycach i o dobczyckich czytelników. 
Osoba niezwykle skromna, która wkłada 
w swoją pracę całe swoje serce. Z jej 
inicjatywy powstało Cyfrowe Archi-
wum Tradycji Lokalnej (zbiór starych 

fotografii), a biblioteka zakwalifikowała 
się do Programu Rozwoju Bibliotek.

To właśnie podczas uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej w Dobczycach burmistrz 
Paweł Machnicki wraz z wiceburmistrz 
Haliną Adamską-Jędrzejczyk, wręczyli 
nagrody w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony 

dóbr kultury. 
Laureatami tegorocznej Nagrody 

zostali zatem: Elżbieta Kautsch, Anka 
Stożek i Edyta Sewiłło oraz Big Band 
Dobczyce. Wyróżnienie za całokształt 
działalności otrzymało również Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce, w imieniu 
którego wraz z prezesem Anką Stożek, 
nagrodę odebrał Mariusz Grzybek  
- wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Podczas uroczystości burmistrz 
podkreślił, że jesteśmy postrzegani 
jako gmina, która rozwija kulturę, która 
dba o sprawy dóbr kultury, jak również  
o to, by mieszkańcy mieli bezpośredni 
dostęp do wysokiej klasy oferty imprez 
kulturalnych i sportowych. Jest to moż-
liwe dzięki aktywnym mieszkańcom, 
którzy inspirują do działania i są pełni 
pomysłów, ale też dzięki temu, że mają 
wsparcie i przyjazny klimat. Burmistrz 
podkreślił, jak ważne jest wspieranie się 
w działaniu i współpraca, które oferują 
m.in. MGOKiS Dobczyce, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
i samorząd. 

Laureaci podziękowali za 

wyróżnienie i podkreślali, że nagroda 
ta pozwoli poczuć im się docenionym, 
da siłę i będzie źródłem inspiracji do 
kolejnych działań.
- Pan burmistrz mówił o tym, że jeste-
śmy dobrze postrzegani, jako gmina, 
i że ważni są w tym naszym działaniu 
ludzie – mówiła podczas uroczystości 

Anka Stożek – a ja właśnie nad tymi 
dwoma słowami pragnę się pochylić. 
Postrzeganie i ludzie. Nie byłoby 
nas tutaj, nie byłoby tych nagród, 
gdyby nie ludzie, którzy nas dobrze 
postrzegają i dostrzegają naszą pracę. 
Nie byłoby sensu działać, gdyby nie 
było wspaniałych ludzi, dla których 
i z którymi warto to wszystko robić. 

Tym samym Anka Stożek podzię-
kowała osobom, instytucjom, które 
zgłosiły tegorocznych laureatów do 
nagród: Pawłowi Piwowarczykowi, 
dyrektorowi miejskiej bibliote-
ki, Stowarzyszeniu Absolwentów  
i Sympatyków ZS w Dobczycach, 
Stowarzyszeniu Ispina oraz MGOKiS 
Dobczyce.

Big Band Dobczyce odebrał Nagrodę 
Burmistrza w lipcu tego roku pod-
czas koncertu na Dniach Dobczyc. 
Akcent muzyczny podczas wrześniowej  
uroczystości, zapewnili niezawodni 
nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach.

Kapituła złożona z przedstawicieli 
samorządu i stowarzyszeń: Andrzej 
Topa (dyrektor ośrodka kultury  
w Dobczycach), Małgorzata Dzierwa 
(Stowarzyszenie Communicare)  
i Małgorzata Jakubowska (Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miej-
skiej w Dobczycach) przy ocenie brała 
pod uwagę kilka kryteriów, przede 
wszystkim łączenie w działalności 
kandydata twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury i ochrony 
dóbr kultury, skalę osiągnięć, znaczenie 
działalności kandydata dla rozwoju 
kulturalnego i promocji Gminy i Miasta 
Dobczyce, wykraczanie działalności 
kandydata poza obowiązki służbowe  
i bezinteresowność działalności.

MaG
Fot. Paweł Stożek

Uczniowie Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach klasy 

gitary otrzymali zaproszenie od wła-
ścicieli Dworu Sieraków na koncert 
Alvaro Cordoby - solisty gitarzysty 
z Urugwaju. 

Było to niezwykłe wydarzenie 
muzyczne, artystyczne i międzynaro-
dowe. W złotej sali Dworu Sieraków 
przy zapełnionej widowni odbył się 
koncert muzyków w międzynarodowym 
składzie: gitarzysty solisty z Urugwaju 
wraz z kwartetem smyczkowym „Vir-
tuosi Quartet”  z Czech i śpiewaczką 

- wokalistką z Czech. 
Koncert odbył się przy wsparciu  

i pod patronatem Konsulatu Urugwaju 

w Krakowie. 
Publiczność mia-
ła okazję delekto-
wania się solową 
muzyką gitarową 
z okresu baro-
ku i renesansu  
a w drugiej części 
koncertu wyko-
nano różnorodny 
repertuar min.: 
kompoz ycje 
Antonio Vivaldiego, Giacomo Pucci-
niego  w opracowaniu na gitarę solo 
z towarzyszeniem kwartetu smyczko-
wego, lub na wokal z towarzyszeniem 
kwartetu smyczkowego i gitary. 

Publiczność była pod urokiem 
muzyków i nagrodziła artystów owa-
cjami na stojąco. 

SM Dobczyce
Fot. DPI

Weekend z muzyką na salonach Dworu Sieraków

Rodzinna atmosfera i serdeczność 
zagościły na granicy Sierakowa, 

Dobczyc i Nowej Wsi. We wrześniu 
odbyła się tam jedyna w swoim 
rodzaju Biesiada! 

Wokół starej „Lenartówki” zrobiło 
się gwarno. Na zaproszenie organiza-
torów pikniku chętnie odpowiedzieli 
mieszkańcy oraz sympatycy z całej 
gminy. Niektórzy nawet wyruszyli  
z Dobczyc maszerując z kijkami!

Suto zastawiony stół, gry i zabawy 

Podczas ostatniej Kawiarenki 
Obywatelskiej podsumowano 

projekty realizowane dzięki Kalej-
doskopowi Partnerstwa. 

W ramach tegorocznych „kalejdo-
skopowych” inicjatyw udało się w naszej 
gminie zrealizować projekty „Kino 
w dobrym klimacie” oraz „Mozaika 
z książką w tle”. Oba okazały się 
strzałem w dziesiątkę i przyciągnęły 
liczne grono uczestników.

W czasie spotkania omówiono także 
Galę Partnerstwa, która w październiku 
odbędzie się w dobczyckim Regional-
nym Centrum Oświatowo-Sportowym. 

Głównym jej punktem będzie wyło-
nienie laureata stypendium przyznanego 
w ramach Funduszu Stypendialnego. 
O możliwości zgłoszenia kandydatów 
można przeczytać na fejsbooku Kalej-
doskopu Partnerstwa.

Sporo miejsca poświęcono również 
MORSO - Marszałkowskim Ośrodkom 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Członków organizacji pozarządowych 
po szczegóły zapraszamy na stronę 
www.arts-fun.pl 

W ramach tego projektu w Myśle-
nicach uzyskać można kompleksową 
pomoc prawną, księgową oraz cenne 
porady dotyczące działania organizacji 
i realizacji projektów. 

Kalejdoskop partnerstwa powstał 
dzięki osobom społecznie zaangażo-
wanym, które postanowiły zrealizować 
projekt, którego celem było nawiązanie 
współpracy pomiędzy organizacjami 
społecznymi i grupami nieformalny-
mi, które działają na rzecz lokalnych 
społeczności.

BP
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„Mała książka - wielki człowiek” – zapraszamy 
trzylatki do biblioteki!

Dzięki zakwalifikowaniu się 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Dobczycach do projektu „Mała 
książka - wielki człowiek” w siedzibie 
placówki trzylatki (dzieci urodzone 

w 2015 r.) wraz z rodzicami mogą 
odbierać specjalnie przygotowane 
wyprawki.

 Warunkiem odbioru wyjątkowej 
książki dla dziecka, broszury oraz spe-
cjalnej karty z miejscem na zbieranie 
naklejek, jest zapisanie trzylatka do 
biblioteki. Zapraszamy do biblioteki 
przy ul. Szkolnej 43 w godzinach otwar-
cia. Wspaniała przygoda z czytaniem 
czeka na najmłodszych. Niezależnie od 
projektu trzylatki, a także wszystkie 
inne dzieci będą mogły już w drugiej 
połowie października przystąpić do  
V edycji akcji Zostań Super Czytelnikiem, 
która w tym roku szkolnym nabierze 
szczególnego charakteru. Wkrótce 
będziemy informować o szczegółach 
akcji. Na razie zapraszamy trzylatki 
do wyjątkowej akcji „Mała książka 

–wielki człowiek”.
Po wielkich sukcesach projektu 

bookstartowego na oddziałach położni-
czych w całej Polsce, Instytut Książki 
rozpoczyna nową odsłonę ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki 
Czytelnicze otrzymają trzylatki, które 
odwiedzą biblioteki biorące udział 
w akcji.

Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, 
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice. 

„Książką połączeni, czyli o roli czytania  
w życiu dziecka” to broszura informa-
cyjna, przypominająca o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, skąd czerpać 

nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki 
akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci 
wychowywane pośród książek są 
bardziej pewne siebie, mają większy 
niż rówieśnicy zasób słownictwa  
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożyt-
ki z czytania mają także konkretny 
wymiar materialny: czytające dzieci 
osiągają sukcesy i zarabiają więcej od 
tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania 
dzieciom w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica/opiekuna, który 
nie tylko wciela się w książkowych 
bohaterów, ale staje się przewodnikiem 
w nowej przygodzie przeżywanej 
wspólnie z dzieckiem, budując tym 
samym relacje, które z całą pewnością 
zaowocują w przyszłości.

Więcej informacji oraz lista bibliotek 
biorących udział w projekcie znajduje 
się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

Kampania społeczna „Mała książ-
ka – wielki człowiek” przypomina  
o korzyściach wynikających ze wspól-
nego, rodzinnego czytania już od 
pierwszych miesięcy życia dziecka. 
Projekt nawiązuje do kampanii pro-
czytelniczych realizowanych na całym 
świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. 
przez brytyjską fundację BookTrust. Jest 
finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik 

Praw Dziecka Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, 

Fundacja Metropolia Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, Czas-

Dzieci.pl
Paweł Piwowarczyk

Fot. Paweł Piwowarczyk

Zostań Super Czytelnikiem – 
to już piąta edycja programu

Już 22. października rusza  
V Edycja Akcji Zostań Super Czytelni-
kiem. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Dobczycach przygotowała dla swoich 
czytelników coś wyjątkowego. 

W tym roku uczestnicy Akcji będą 
zbierać i układać puzzle, do których 
będą dołączone biblioteczne ciekawostki 
lub zadania do wykonania. 

Na Super Czytelników czeka mała 
podróż w czasie, ponieważ biblioteka 
w przyszłym roku obchodzi swoje 70 
lecie. Więcej informacji już niebawem. 
Zapraszamy!

Lekcje biblioteczne w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej

Nasza biblioteka to CIEKAWE 

Zapraszamy do Biblioteki

MIEJSCE CIEKAWYCH LUDZI. Od 
początku września gościliśmy wiele 
klas i grup dzieci chętnych, by zobaczyć 
lub przypomnieć sobie jak funkcjonuje 
Miejska Biblioteka Publiczna. 

Po bibliotecznych spacerach i kon-
kurencjach czytelniczych, pojawiały 
się także krótkie pokazy Robotów 
Photon. Nasza placówka znalazła się 
również na trasie gry, którą odbywali 
uczniowie klas pierwszych z technikum 
w Dobczycach. 

Tradycyjnie MBP odwiedziła Pani 
Jesień, która przypomniała maluchom 
jakie dary z sobą przynosi. Wszystkich 
głodnych wiedzy i bibliotecznych przy-
gód zapraszamy na lekcje biblioteczne 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach!

MBP

Biesiada na Granicy
dla dzieci, muzyka – to wszystko 
zbudowało niepowtarzalny, swojski 
klimat. Piknik zorganizowany został 
na zakończenie projektu „Mozaika  
z książkę w tle”, realizowanego wspólnie 
przez Radę Społeczną przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, Małopolskie 
Stowarzyszenie Nordic Walking oraz 
Stowarzyszenie „Granica”. Wydarzenie 
było okazją do podsumowania projektu, 

w którym uczestnicy trenowali nordic 
walking, poprawiali dykcję, wzięli udział  
w warsztatach fotograficznych czy 
turnieju gier planszowych. 

Gospodyni pikniku, Małgorzata 
Zbrożek opowiedziała również o innych 
realizowanych przez stowarzyszenie 
projektach, które udało się zrealizować.

W czasie pikniku najmłodsi uczest-
nicy mogli uczestniczyć w zabawach z 

harcerzami, skorzystać z propozycji 
malowania ozdób na twarzy i rękach. 
Nie zabrakło muzyki, przy której 
świetnie bawili się wszyscy goście. 

Organizatorzy wydarzenia pra-
gnęli również wesprzeć mieszkańców 
gminy w walce z ciężką chorobą  
i w zbiórce pieniędzy na kosztowne 
leczenie. Podczas pikniku udało się 
zebrać 320 zł dla Konrada Haber-
kiewicza oraz 467,66 zł dla Edyty 
Benarczyk. Uczestnicy zabawy spisali 
się na medal i pokazali, jak wielkie 
mają serce.

Projekt „Mozaika z książką w tle” 
został zrealizowany przy wsparciu 
Kalejdoskopu Partnerstwa i Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

JoTa
Fot. Joanna Talaga
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Na początku sierpnia zawodnicy 
Klubu Sportowego Futbol Brzą-

czowice z roczników 2006-2009 oraz 
dwóch chłopców z rocznika 2010 
uczestniczyło w obozie piłkarskich 
w Maniowym koło Nowego Targu. 

Wyjazd na obóz w części był 

dofinansowany przez Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce. 

Zawodnicy odbyli sześć dwu-
godzinnych jednostek treningowych 
oraz pokonali prawie 10 km biegając 
po okolicy. 

Grupa chłopców z rocznika 2009 

i młodsi rozegrała również sparing  
z rówieśnikami Akademii Kmity 
Zabierzów, którzy byli na swoim obozie 
w pobliskim ośrodku. 

Ciężką pracę małych uczestników 
obozu urozmaicił wyjazd na Termy 
Chochołowskie, grill oraz zabawy  
w ogrodzie. 

Ośrodek DW Kazik zapewnił 

zawodnikom i trenerom świetne warunki. 
Każdy z pokoi był wyposażony w tv  
i łazienkę a zaplecze kulinarne było na 
najwyższym poziomie. Korzystaliśmy 
z boiska naturalnego i orlika - chłopcy 
rozegrali również turniej w Fifę. 

Wszyscy cali i zdrowi wrócili do 
swoich domów.

Futbol Brzączowice

Futbolowy obóz piłkarski
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różnorodności

Zamiast typowej lekcji języka 
polskiego, nauczycielki Zespołu 

Szkół w Dobczycach – Wioletta Wyro-
ba i Justyna Dudzik, zaproponowały 
swoim uczniom grę terenową. 

Nie była to jednak rzecz pro-
sta. Młodzież musiała wykazać się 
pomysłowością, przedsiębiorczością  

Lekcja w terenie
i zaangażowaniem. Na początku zabawy, 
każda z grup otrzymała zaszyfrowaną 
wiadomość, dotyczącą miejsca spotkania, 
w którym czekało pierwsze zadanie. Po 
jego rozwiązaniu, uczniowie wybrali 
się na spacer ulicami miasta, gdzie  
w różnych miejscach czekały na nich 
wskazówki dotyczące trasy i dalsze 
informacje. 

W ten sposób, docierając powoli na 
wzgórze zamkowe, zdobywali wiado-
mości dotyczące epoki średniowiecza 
oraz historii i kultury Dobczyc.

Finał gry miał miejsce na dziedzińcu 
zamkowym, co jeszcze bardziej pozwo-
liło odczuć klimat poznawanej epoki. 

- Taka zabawa, przypominająca har-
cerski bieg patrolowy, jest nie tylko 
alternatywą dla tradycyjnych metod 
nauczania, ale doskonale przyczynia 
się do kształtowania kompetencji klu-
czowych dla rozwoju współczesnego 
młodego człowieka – twierdzą zgodnie 
polonistki, które dostrzegają pozytywny 
wpływ takich nietuzinkowych lekcji 
na motywacje uczniów do nauki.

JD
Fot. ze zbiorów ZS

O muzyce i spełnionych marzeniach

Gościem specjalnym, podczas 
odbywającej się we wrześniu 

uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zespole Szkół 
w Dobczycach, był Andrzej Gromala.

To znany i lubiany Dj Gromee, polski 

producent muzyczny, remikser, autor 
tekstów, DJ i malarz, tworzący głównie 
muzykę klubową, reprezentant Polski 
na 63. Konkursie Piosenki Eurowizji 
w 2018 r. Spotkanie z tischnerowską 
młodzieżą miało miejsce w auli ZS,  
a poprowadziły je Kinga Kowalczyk 
i Dominika Małecka.

Gromee wspominał m.in. lata 
szkolne, mówił o swojej pracy, muzy-
ce i najważniejszych wartościach  
w swoim życiu. 

- Moje największe marzenie, by zajmować 
się muzyką, spełniło się – opowiadał 
Andrzej Gromala - a najcenniejszymi 
dla mnie utworami są te magiczne, 
przygotowywane wspólnie z żoną. Cieszy 
mnie popularność moich utworów na 
całym świecie, lubię spotkania z ludźmi 
i bezpośredni kontakt z nimi. 

Magia grania na żywo sprawia mu 

radość, jednakże praca w studio – spo-
kój, tworzenie, wyciszenie – również 
jest dla niego fascynująca. W czasie 
spotkania Gromee podzielił się również 
z publicznością swoimi refleksjami, 
związanymi z konkursem Eurowizji. 

– Bardzo 
pozytywnie 
o d b i e r a m 
pobyt w Lizbo-
nie, konkurs 
postrzegam 
jako okazję 
do spotkania 
się z ludźmi  
z całego świa-
ta, których, 
pomimo rywa-
lizacji, muzy-
ka łączy, a nie 
dzieli, co jest 
bezcenne. 

W s p o -
mniał również o projekcie ORCHESTON: 

- Stanowi on niezwykłe połączenie 
dwóch gatunków muzycznych, nad tym 
projektem  pracowałem i  marzyłem  
o nim  kilka lat. Już w grudniu  
w Centrum Kongresowym ICE Kraków 
na jednym koncercie spotkają się dwa 
muzyczne światy: muzyki elektronicznej 
oraz muzyki klasycznej. 

Gromee razem z Orkiestrą Akade-
mii Beethovenowskiej zagrają historię 
muzyki elektronicznej, największe 
hity elektroniki, m.in. takich twórców 
jak Daft Punk, Kraftwerk czy Avicii. 

Na zakończenie sympatycznego, 
przebiegającego w przyjaznej atmos-
ferze spotkania w Zespole Szkół , nie 
zabrakło pamiątkowych zdjęć z artystą 
i autografów.

(bd)
Fot. ze zbiorów ZS

Pod koniec września w Zespole 
Szkół w Dobczycach odbyło 

się oficjalne otwarcie i poświęcenie 
wielofunkcyjnego boiska sportowego, 
które użytkowane będzie jako: boisko 
do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej 
oraz boisko do tenisa.

Na uroczystość otwarcia nowego 
obiektu sportowego, która odbyła się 

z udziałem społeczności szkolnej 
przybyli również zaproszeni goście, 
m.in. władze samorządowe, oświato-
we, przedstawiciele firm, z którymi 
placówka szkolna współpracuje oraz 
projektant, wykonawca i inspektor 
nadzoru budowlanego. 

Dyrektor ZS Bogusław Lichoń, 
zwracając się do zgromadzonych, 
podziękował przedstawicielom Woje-
wództwa Małopolskiego i Starostwa 
Powiatowego, osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do powstania 
obiektu.

Z pieniędzy województwa (Urzędu 
Marszałkowskiego) na boisko przeka-
zano kwotę blisko 195 tys. zł, natomiast  
z budżetu powiatu myślenickiego  

– kwotę 265 tys. zł. 
Rada Rodziców ZS zakupiła sprzęt, 

którym doposażone zostało boisko, za 
kwotę 5 tys. zł.

Po głównej uroczystości odbywały 

się imprezy towarzyszące, m.in. mecze 
towarzyskie uczniów i absolwentów 
naszej szkoły oraz nauczycieli, zawo-
dy i turnieje dla młodzieży, zajęcia 
Klubu Sportowego Raba i zabawa  
w dmuchanych kulach.

Nowo otwarte boisko wielofunk-
cyjne jest dopełnieniem szkolnego 
kompleksu sportowego. Będzie dawało 
większe możliwości do uprawiania 
różnych gier zespołowych - nie tylko 
uczniom szkoły. 

ZS Dobczyce
Fot. ze zbiorów ZS

Nowe zaplecze sportowe w Dobczycach

W ostatnich dniach sierpnia  
w Przedszkolu Samorządowy 

Nr 1 w Dobczycach odbyły się dni 
adaptacyjne dla nowych przedszkola-
ków. Zajęcia i zabawy zorganizowano 
w dwóch grupach. 

Dzieci radośnie bawiły się razem 
z rodzicami i nauczycielami. Chętni 
mieli możliwość zwiedzenia całego 
przedszkola. Myślimy, że cały rok 
upłynie w miłej atmosferze, a dnia ada-
ptacyjne pomogą dzieciom i rodzicom 

zminimalizować stres i obawy pierw-
szych dni pobytu w przedszkolu.

Ł.K.
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Ze starego albumu kapelusikach, które mówiły poprawnie 
po polsku (z naleciałościami gwaro-
wymi) po kilkudziesięciu latach na 
emigracji; one – na nasze zacofanie 
cywilizacyjne: wychodki – wygódki, 
szary szorstki papier toaletowy, kuch-
nie na węgiel i drewno, prymitywne 
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 moc-
no 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 zdjęcia-
mi) o losach emigrantów z Waszych 
rodzin. Ze starej Polonii i obecnej,  
z różnych zakątków świata. Przecież 
to nasi bracia! Pamiętajmy o nich tak, 
jak oni pamiętają o swoim dobczyckim 
rodowodzie.

Elżbieta Kautsch

Ameryka to dzisiaj bardzo żywy 
temat w mediach, a my przypo-

minamy artykuł o naszych krajanach, 
którzy w tym dalekim kraju znaleźli 
dom.

Wyemigrowali tam jeszcze w XIX 
w. - najczęściej za chlebem. Niektórzy 
wrócili, niektórzy zostali za oceanem 
na stałe. Założyli tam rodziny, znaleźli 
swoje miejsce na ziemi - ale zawsze, 
w głębi serca słyszą ukochane dźwię-
ki Mazurka Dąbrowskiego i widzą, 
oczyma wyobraźni, małe ojczyzny 
swoich ojców i matek. Tekst ukazał 

się w Tapecie w lutym 2014 roku (nr 
2/129/2014).

Ameryka to kraj emigrantów.  
Z ziem polskich wyjazdy za ocean roz-
poczęły 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 naj-
młodszego syna Franciszka, zabrał 
za ocean najmłodszą córkę Magda-
lenę, 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 nawet przywitać ze 
wszystkimi, bo po trzech dniach zmarł 
na zakaźną chorobę.

Sporo dobczyckich rodzin mia-
ło dobrych wujów w Chicago. Ci,  
w większości, nie zapominali o uboż-
szych krewnych, przysyłali im z trudem 
zarobione dolary, wspierali społeczne 
akcje: budowali kościół, szkołę, pomagali 
restaurować zamek. Wielce zasłużona 

była na przykład Eleonora Żarno-
wiecka, którą znam tylko z nazwiska, 
ale o jej hojności słyszę od lat. 

Nasi krajanie, skupiając się  
w Klubie Miasta Dobczyce w Chicago, 
przez całe lata przesyłali zebrane fun-
dusze na społeczne potrzeby rodaków. 
Zza oceanu dostałam stare zdjęcie 
(tableau) – członków Klubu – wszyscy 
ze znajomymi nazwiskami.

Trudno było utrzymać przez dzie-
siątki 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 – Eugenia Wątorek-

-Wątorska na zebraniu mieszkańców 
powiedziała, że o wsparcie powinniśmy 
zwrócić się do „naszych braci zza 
oceanu”, straciła stanowisko i pracę.

Dopiero po tzw. październikowej 
odwilży z roku 1956 moż-
liwe były odwiedziny zza 

„żelaznej kurtyny”. Byłam 
nastolatką, kiedy miałam 
szansę poznać siostrę mojej 
matki. Tę, która przysyłała 
do babci listy pełne tęsknoty 
za rodziną. I do których 
dołączony był banknot 
z Waszyngtonem (jeden 
dolar), czasami nylonowe 
pończochy lub chusteczka 
na głowę („tybetka”).

Latem 1957 roku do 
Dobczyc przyjechała pierw-
sza grupa polonusów. Rodzi-
ny gościły ich serdecznie 
i na zasadzie „zastaw się 
i postaw się”. Patrzyliśmy 
na siebie z ciekawością  
i zdziwieniem: my na star-
sze panie w dziwacznych 

Kura w majonezowym 
sosie

kura, 
włoszczyzna bez kapusty, 
sos majonezowy, 
5 pomidorków koktajlowych, 
plasterki cytryny, 
natka pietruszki, 
sałata zielona, 
jajko gotowane, 
sól, pieprz

Kurę zalać wrzącą, osoloną wodą. 
Ugotować pod przykryciem. Warzywa 
oczyścić, dodać na koniec gotowania 
do kury. Miękką kurę wyjąć  na pół-
misek, podzielić na porcje usuwając 
częściowo kości. Zalać doprawionym 
sosem majonezowym, udekorować. 

Smacznego życzy Teściowa
Porada: chcąc uniknąć nocnego chra-
pania – schudnij, nie pij wieczorem 
alkoholu (w nadmiarze), sypiaj na boku

Zdrowego snu życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Zdjęcie z roku 1957 – Kraków – Wawel Od lewej: Jan Kulma, Bronisława Płonkowa, jej siostra 
Wiktoria Goncarz z Chicago, Alojzy Lichoń, Stanisław Płoskonka z Chicago, Wiktoria Lichoniowa, 
NN z Chicago, Franciszek Kudlik, Magdalena Płoskonka z Chicago, Władysław Kudlik

Do Redakcji naszego miesięcz-
nika wpłynęła prośba o pomoc  

w poszukiwaniu informacji o przodku.
Nasz Czytelnik zwraca się z prośbą 

do osób, które mogą mieć informacje na 
temat jego dziadka, Józefa Piwowarczyka, 
urodzonego w 1893 roku, mieszkańca 
Kornatki (z domu Dobrówka).

Pan Józef był żołnierzem, brał 
udział w I wojnie światowej, w czasie 
której został ranny. Wynikiem tego był 
brak lewego oka. 

Każdy, kto może udzielić jakich-
kolwiek informacji, proszony jest  
o kontakt pod nr. tel: 608 483 720.

(Red.)
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z życia gminy

Sympatyków dwóch kółek na trasie

Ponad setka uśmiechniętych rowe-
rzystów, w tym 47. dzieci, dobre 

nastawienie i zapał, a przede wszystkim 
świetna pogoda. Mimo iż zrobiło się 
chłodniej, to na czas IV Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego o Puchar Burmi-
strza Dobczyc Pawła Machnickiego 

wyszło słońce i odsłoniły się wszystkie 
okoliczne widoki.

Tak wyglądał tegoroczny Rajd, który 
można zaliczyć do bardzo udanych. Rajd 
miał charakter nie tylko sportowy, ale 
także charytatywny, bowiem zbierane 
były pieniądze na pomoc w leczeniu 
pani Edyty z Brzączowic. Bardzo cie-
szymy się, że udało się zebrać 1915 zł! 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Puchar Burmistrza powędrował 
do Helenki Dyrdał z Sierakowa, co 
wywołało niesamowity wybuch radości 
całej rodziny, biorącej udział w rajdzie. 
Puchar dla najmłodszego uczestnika 
zgarnął 16-miesięczny Oliwier Łatas. 
Najstarszym uczestnikiem, choć chyba 
tylko w dowodzie, po raz kolejny oka-
zał się pan Włodzimierz Walas, który 
kondycją nie ustępował młodszym 
uczestnikom. Najliczniejsze rodziny, 
tym razem było ich pięć, zgodziły się, 
by puchar w geście sympatii przekazać 
pani Edycie.

Zanim jednak doszło do losowa-
nia pucharów i upominków, trzeba 
było pokonać trasę rajdu. Rowerzyści 
wystartowali na błoniach przy RCOS 
w Dobczycach, a potem drogami i 
dróżkami Stojowic, Bieńkowic, Nowej 
Wsi, Sierakowa i Dobczyc przejechali 
prawie 24 kilometry główną trasą 
rajdu, zamykając pętlę z powrotem 
na błoniach. Przygotowane zostały 
też dwie alternatywne, nieco krótsze 

trasy (ok. 10 i 15 km), prowadzące 
drogami skrótowymi.

Uczestnicy mieli za zadanie zali-
czyć punkty kontrolne, minimum 3,  
a maksymalnie 5: na nowej ścież-
ce obok starego mostu, na koronie 
zapory, obok strażnicy OSP Nowa 

Wieś, na skrzyżowaniu dróg Gorzków 
- Bieńkowice - Nowa Wieś, w chacie 
Lenartówka na Granicy.

Lenartówka gościła uczestników 
rajdu po raz drugi i tym razem wszyscy 
byli zachwyceni jej klimatem. Było 
ciasto, owoce i inne pyszności, a każdy 
mógł zobaczyć wnętrze starej chaty, 
gdzie pani Małgosia i Stowarzyszenie 

„Granica” zgromadzili dawne sprzęty. 
Na uczestników, którzy dotarli na metę, 
czekał ciepły posiłek i napój, a na końcu 
rozdanie upominków i pucharów.

Biuro Rajdu zorganizowano obok 
budynku RCOS dzięki uprzejmości 
dyrektora MGOKiS Dobczyce Andrzeja 
Topy, który czynnie pomagał przy 
organizacji imprezy. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwali dzielni 
druhowie strażacy z OSP Bieńkowice, 
których wspierał Marcin Adamski  

– prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
Oddziału Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w rajdzie i zapraszamy na 
kolejną edycję w przyszłym roku. Stra-
żakom, wolontariuszom, przyjaciołom 
i wszystkim tym, którzy pomogli nam 
przygotować i bezpiecznie przepro-
wadzić imprezę składamy serdeczne 
podziękowanie i wyrazy szacunku. 
Do zobaczenia za rok!

Dobczycki Portal Informacyjny DPI
Fot. ugim

Małopolski Tele-Anioł

Trwa rekrutacja do projektu Mało-
polski Tele-Anioł. Oprócz osób 

niesamodzielnych, które będą mogły 
otrzymać za darmo tzw. opaskę bezpie-
czeństwa, Województwo Małopolskie 
szuka też opiekunów oraz wolontariuszy. 
To osoby, które w ramach projektu będą 
pomagać schorowanym i starszym  
w ich własnym domu.

Małopolski Tele-Anioł to nie tylko 
opaska bezpieczeństwa i Centrum 
Teleopieki. Przez cały okres trwania 
projektu przewidziano również, że 
część z jego uczestników (ok. 3216 osób) 
będzie miała możliwość skorzystania ze 
specjalnych usług opiekuńczych, które 
będą świadczone w ich domu – zarów-
no przez fachowców, jak i w ramach 
pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc 
w zabiegach higienicznych, ale także 
wsparcie w codziennych obowiązkach 

– zakupach, przygotowaniu posiłków, 
drobnych porządkach, załatwieniu 
urzędowych formalności czy dotarciu 
na wizytę u lekarza. Czasem może być 
potrzebna tylko krótka rozmowa czy 
zwyczajny spacer.
Szukamy opiekunów i wolontariuszy

Dlatego oprócz osób niesamodziel-
nych, Małopolska szuka opiekunów. 
Chodzi przede wszystkim o tych, 
którzy mają kwalifikacje do wykony-
wania jednego z poniższych zawodów: 
opiekun środowiskowy, asystent osoby 
niesamodzielnej, pielęgniarz, opiekun 
osoby starszej, opiekun medyczny czy 
opiekun kwalifikowany w domu pomocy 
społecznej. Z osobami, które podejmą 
współpracę, zostanie podpisana umowa 
na świadczenie usług opiekuńczych  
w ramach projektu.

Do współpracy przy projekcie 
Tele-Anioła Małopolska zachęca także 
osoby, które nie posiadają wykształcenia 
medycznego, ale chcą poświęcić swój 
czas i nieść pomoc seniorom, osobom 
niesamodzielnym i niepełnospraw-
nym w codziennych czynnościach.  

W zamian będą mogli bezpłatnie wziąć 
udział w 80-godzinnym szkoleniu  
z usług opiekuńczych i 8-godzinnym 

– z usług sąsiedzkich.
Do udziału w projekcie zaproszeni 

są również wolontariusze. Zdobyte 
doświadczenie zawodowe z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości.

Szczegółowych informacji nt. 
rekrutacji opiekunów udzielają: Caritas 
Diecezji Kieleckiej – jeden z partnerów 
projektu Małopolski Tele-Anioł Zespół 
Placówek Caritas w Proszowicach), ul. 
Kolejowa 4, 32-100 Proszowice tel. 883 
316 158; email: teleaniol@caritas.pl 
lub pracownicy zespołu ds. Teleopie-
ki Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, telefon 
kontaktowy: 12 61-60-611.
Jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła?

Rekrutacja do projektu Tele-Anioł 
trwa cały czas - nabór do I tury projektu 
potrwa do końca października lub do 
wyczerpania miejsc. Przypomnijmy 

– w I naborze do projektu zostanie 
zakwalifikowanych 5 tys. osób nie-
samodzielnych, z których dodatkowo 
usługami opiekuńczymi w miejscu 
zamieszkania zostanie objętych 1608. 
Drugi nabór – na taką samą liczbę 
osób – jest planowany od 1 sierpnia 
2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Kandydaci, którzy chcą być objęci 
opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na 
terenie województwa małopolskiego oraz 
być osobami niesamodzielnymi, które 
ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki 
lub wsparcia, w związku z niemoż-
nością samodzielnego wykonywania 
co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. Spełnie-
nie tych dwóch kryteriów już pozwala 
im wziąć udział w projekcie. Więcej 
informacji można znaleźć tu: www.
malopolska.pl/teleaniol

Źródło: malopolska.pl

Radosną biesiadą uczczono zakoń-
czenie pierwszego etapu moderni-

zacji Domu Ludowego w Stadnikach. 
Symboliczna wiecha zawisła na 
budynku. Towarzyszyła temu radość 
i wspólna zabawa. 

W ramach prowadzonych prac nie 
tylko wymieniono pokrycie dachowe, 
ale wykonano nowy strop nad aulą 
widowiskową, którego efektem jest 
m.in. wygospodarowanie nowego 
pomieszczenia na piętrze.

Dom Ludowy to miejsce bardzo 
ważne i potrzebne całej społecz-
ności Stadnik, stąd mieszkańców  

i społeczników nie zabrakło na sobot-
nim spotkaniu. 

To swoiste centrum życia kul-
turalnego wsi czekają kolejne prace 
remontowe. Przebudowane zostaną 
pomieszczenia oraz instalacje sanitarna 
i elektryczna. Powstanie miejsce sprzy-
jające dalszemu rozwojowi aktywności 
i kulturalnych inicjatyw, których  
w Stadnikach nie brakuje.

Piknik był wspaniałą okazją do 
spotkania i zabawy. Niezawodne 
KGW serwowały pyszne smakołyki, 
był grill i muzyka.

BP

Wiecha na Domu Ludowym w Stadnikach

Strażacy stanęli do 
zawodów

Druhowie z powiatu wzięli udział  
w Powiatowych Zawodach Sporto-

wo-Pożarniczych Oldbojów. Dziewięć 
drużyn stanęło do rywalizacji, a polem 
rozgrywek były błonia RCOS. 

Wygrana przypadła OSP z Głogo-
czowa. Dalej na podium uplasowały 
się kolejno: OSP Zawada oraz OSP 

Myślenice Dolne Przedmieście.
W Zawodach uczestniczyło dzie-

więć drużyn z powiatu myślenickiego. 
Dolna granica wieku dla oldbojów 
to 50 lat, ale w szranki stanęli także 
druhowie, którzy nad swoimi kolega-
mi mają przewagę całego pokolenia. 
Najstarszy z zawodników – Jan Liszka  
z Głogoczowa liczy sobie 84. lata.

Tekst i foto: BP
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W dzisiejszym nowoczesnym 
i cyfrowym świecie wciąż 

spotkać można miejsca, w których 
czas się zatrzymał, a życie toczy się 
w rytm pór roku. 

Skanseny, często niedoceniane 
obiekty, w których niejednokrotnie  
w ostatniej chwili udało się zatrzymać to, 

co już wkrótce przeminie bezpowrotnie. 
Budynki, wnętrza, życie codzienne  
i rytuały uratowane od zapomnienia. 
Czas jednak mija nieubłaganie, odci-
skając piętno na sędziwych obiektach. 

W trosce o ochronę dziedzictwa 
małopolskich wsi realizowany jest 
projekt Skansenova, dzięki któremu 
ponad 100 obiektów zyska nowy blask. 
Wspólnie z Gminą Dobczyce projekt 
realizuje ośmiu partnerów, a miejsca 
które reprezentują są wyjątkowe. 
Wybierzmy się w krótką podróż przez 
Małopolskę, gdzie właśnie pięknieją 
muzea na wolnym powietrzu.

Oddalona o niespełna 80 km od 
Dobczyc jest jedna z najpopularniejszych 
polskich wsi. Zalipie, wieś malowana, 
słynie z pięknie zdobionych ścian 
domów. Ta unikatowa sztuka ludowa, 
która zrodziła się za sprawą wybitnej 
malarki Felicji Curyło, jest znakiem 
rozpoznawczym tej miejscowości. Dziś, 
w ramach projektu Skansenova, remont 
prowadzony jest m.in. w zachowanym 
domu malarki, a cała zagroda odmalo-
wana została przez wnuczkę artystki, 
Wandę Racię. Bogato zdobione są nie 
tylko zewnętrzne ściany, ale również 
wnętrza, w tym kuchenny piec.

Na dłużej można by zostać w tym 
malowniczym skrawku Małopolski, 
bo i wiele tam jeszcze do zobaczenia, 
jednak tuż po drugiej stronie Dunajca 
jest równie pięknie. We wsi Dołęga, 
w otoczeniu sielskiego parku, wznosi 
się klasyczny XIX w. szlachecki dwór 
będący świadkiem burzliwej historii. 
W ramach projektu przechodzi on 
obecnie gruntowny remont. Jednym 
z przeprowadzonych w nim zabiegów 
było ozonowanie, które pozwoliło na 
usunięcie zapachu ksylamitu zastoso-
wanego we wcześniejszej konserwacji. 
Tuż obok dworu odnowiony zostanie 
spichlerz, a jego przestrzeń wykorzystana 

zostanie do prowadzenia warsztatów.
Swoje oblicze zmieniają również 

skanseny południowo-zachodniej 
Małopolski. U podnóża Babiej Góry 
życie dawnych mieszkańców Orawy 
poznać można odwiedzając Zubrzycę 
Górną. Tam, na olbrzymiej powierzchni, 
jaką zajmuje Orawski Park Etnogra-

ficzny, zetknąć można się z rzemiosłem  
i zamierzchłym przemysłem. W ramach 
projektu Skansenova m.in. wymienio-
no 18 pokryć dachowych o łącznej 
powierzchni 5660 m2, na których 
wykonanie zużyte zostało ok. 340 
tys. gontów. Już niedługo, w ramach 
prowadzonego równolegle projektu, 
zacznie funkcjonować magiel kieratowy 
i farbiarnia. Uprawianie farbiarstwa 
było bowiem fenomenem na Orawie. 

Po sąsiedzku zaglądnąć można 
do urokliwej Sidziny. Tam sielskość 
krajobrazu i naturalną swojskość 
odważono się zestawić z nowoczesnymi 
multimediami. Gaździna, za pomocą 
holografu, opowiada o skuteczności 
ziół, które zresztą gospodarze skanse-
nu chętnie tam uprawiają. Za pomocą 
nowinek technicznych można też poznać 
historię wsi, czy proces obróbki lnu i 
wełny. Ci, którzy chcą odpocząć od 
codzienności, przysiąść mogą nad 
strumieniem i wsłuchać się w rytm 
pracy młyńskiego koła. 

Opuszczając Beskidy i przenosząc 
się nieco bardziej na północ docieramy 
do Wygiełzowa. To miejsce jest nam 
szczególnie bliskie, w tutejszym skan-
senie znajduje się bowiem odtworzony 
dwór z Drogini, który przez trzy stulecia 
stał w miejscu obecnie zalanym wodami 
Jeziora Dobczyckiego. Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie 
to ponadto wiele sędziwych chałup, 
kościół z Ryczowa, czy piękny zamek 
Lipowiec. Podczas realizacji projektu 
Skansenova konserwacji poddano 
m.in. dachy budynków, a największym 
problem okazało się znalezienie firmy 
zajmującej się „szyciem” dachów, czyli 
pokryciem ich strzechą. 

Oddalony o ponad 100 km od 
Wygiełzowa Sądecki Park Etnogra-
ficzny to istna mozaika kulturowa 
i wyznaniowa, charakterystyczna 

Z Tapetą na szlaku dla przedwojennej Sądecczyzny. Na 
terenie skansenu zobaczyć można 
m.in. świątynie trzech wyznań: kościół 
ewangelicki ze Stadeł, w którym  
w ramach projektu Skansenova odtwo-
rzone zostały malowidła, kościół 
rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej 
i cerkiew grekokatolicka z Czarnego. 
Dodatkowo, w ramach prowadzonego 
równolegle projektu, sądecki skansen 
rozbudowany zostanie o sektor prze-
mysłu ludowego, wybudowane zostaną 
w nim takie obiekty jak: dwa tartaki, 
folusz i młyny.

Na wschód od Nowego Sącza, 
prawie na granicy z Beskidem Niskim, 
zlokalizowane są dwa ostatnie muzea 
będące naszymi partnerami. Pierwszym 
z nich jest Skansen Wsi Pogórzańskiej 
im. Profesora Romana Reinfussa  
w Szymbarku. Każdy odwiedzający to 
miejsce z całą pewnością nie przejdzie 
obojętnie obok wiatraku, których nie-
gdyś na terenie samej Ropy było kilka-
dziesiąt. Pierwszy wiatrak zbudowany 
został przez miejscowego konstruktora  
w 1932 r. i służył do mielenia zboża. 
Był to niegdyś charakterystyczny ele-
ment krajobrazu Pogórza, dziś pamięć  
o tradycji budowania wiatraków pie-
lęgnowana jest w skansenie. 

Niedaleko Szymbarku, kilka kilo-
metrów od malowniczego Jeziora 
Klimkówka, odwiedzić można Zagrodę 
Maziarską w Łosiu. Niegdyś niepozorna 
łemkowska wieś, wraz z narodzeniem 
się przemysłu naftowego w XIXw.. 
zaczęła się dynamicznie rozwijać  
i bogacić. Jej mieszkańcy, zwani mazia-
rami, wyrabiali dziegieć drzewny i maź 
służące w gospodarstwach domowych 
i medycynie ludowej. Swymi wozami, 
które zobaczyć można w skansenie, 
wybierali się w dalekie podróże han-
dlowe, docierając m.in. do Rygi czy 
Brna. W ramach projektu Skansenova, 
w maziarskiej zagrodzie powstanie 
m.in. nowa przestrzeń warsztatowa i 
kulturalno-edukacyjna. 

Tę krótką podróż przez skanseny 
Małopolski kończymy w Dobczycach. 
Tutaj możemy cieszyć się już odnowio-
nymi obiektami w naszym małym, ale 
jakże wyjątkowym i malowniczym 
skansenie. Nowe ogrodzenie, oświe-
tlenie, wybrukowany dziedziniec, 
czy powiększoną przestrzeń dostrzec 
możemy na pierwszy rzut oka. Jest 
jednak duża część pracy, której efekty 
są mniej widoczne, a równie istotne. To 
przede wszystkim prace konserwator-
skie i zabezpieczające, które pozwolą 
cieszyć się tym zamkniętym w drewnie 
dziedzictwem na dłużej. Ciekawostką 
może być, że w dobczyckim skansenie 
użyto 4,5 tys. l środków dezynfekują-
co-impregnujących. Aktualnie, z wielką 
pieczołowitością, konserwowane są 
eksponaty, które wypełnią przestrzeń 
nowej ekspozycji.

Zachęcamy do wyruszenia na 
szlaki małopolskich skansenów, które 
z dnia na dzień stają się piękniejsze. 
Do czasów, w których matka ziemia 
dyktowała rytm dnia, nieliczni wrócą  

z sentymentem, inni z niedowierzaniem. 
Jak wiele tradycji i rytuałów minęło 
bezpowrotnie zda sobie sprawę ten, 
kto odwiedzi choć jedno z tych miejsc.

Projekt Skansenova dofinansowa-
ny jest ze środków Unii Europejskiej. 
koszt projektu dla Gminy Dobczyce 
to 1 004 295 zł, z czego wkład własny 
Gminy to 308 124 zł. 

Tekst i foto: JoTa

„ W tym co przeszłe szukaj ognia, 
nie popiołu”

Nauka bez barier 
w Dobczycach

Od września Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Dobczycach jest drugą 

publiczną szkołą w Polsce, w której 
powstał oddział dla uczniów ze Spe-
cjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 
Nowo powstała klasa stworzona  
i wyposażona została z myślą  
o uczniach autystycznych.

Jest to wielki krok i wyzwanie 
dla dyrekcji szkoły oraz pedagogów, 
a także samorządu Gminy Dobczyce, 
którzy wspólnie pragną wypracować 
możliwie najlepsze warunki do edukacji 
dzieci z autyzmem.

Kluczowa była wizyta studyjna, 
którą w czerwcu odbyła delegacja 
z Dobczyc. W Gdańsku odbyło się 
spotkanie z pracownikiem Instytu-
tu Wspomagania Rozwoju Dziecka, 
specjalizującym się we wspieraniu 
rozwoju, wychowaniu i nauczaniu 
dzieci autystycznych. Było ono źródłem 
wiedzy i motywacji oraz inspiracją do 
realizacji nowych pomysłów.

Na rozpoczęcie nauki przez uczniów 
czekała wyspecjalizowana kadra, odma-
lowana i odpowiednio wyposażona 
sala, która stworzyć ma komfortowe 
i przyjazne warunki do pracy i nauki 
dla dzieci autystycznych.

Podjęcie takiej inicjatywy jest 
ogromną szansą na właściwy rozwój 
dzieci, a zarazem wsparciem i pomocą 
dla rodziców. Wprowadzone rozwiązania 
będą wciąż rozwijane i udoskonalane, 
tak aby uczniowie czuli się dobrze  
i swobodnie.

JoTa

Po wakacyjnej przerwie wracają 
zajęcia w dobczyckim TKKF  Sekcja 
Szachowa przy Ognisku TTKF przy-
gotowała ciekawa ofertę na szachową 
jesień. Atrakcje zaczynają się od  Grand 
Prix Dobczyc 12 października o godz. 
16.30 w siedzibie TKKF Dobczyce.

Dzień później 13.10 rozegrane zosta-
ną Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego 
TKKF w szachach o Krakowskiego 
Lajkonika, w sali TKKF od godziny 9.30. 

Dla chcących podnosić swoje umie-
jętności odbywają się zajęcia przez cały 
tydzień w czterech zróżnicowanych 
grupach. Odbywają się obecnie zapisy.

W każdy piątek wolny od turnie-
jów w godz. od 17.00-20.00 będziemy 
prowadzić zajęcia na które zapraszamy 
całymi rodzinami. Bliższe informacje 
można uzyskać na stronie www.face-
book.com/TKKFDobczyce

M.W.



15TAPETA 9(185)/2018 

ze sportu

Mobilna Akademia Mło-
dych Orłów trenowała przy  
Podgórskiej! 

W wrześniowe, wtorkowe popo-
łudnie na obiekcie KS Raba Dobczyce 

zameldowała się Mobilna Akademia 
Młodych Orłów. Jest to ogólnopolski 
projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
który skierowany jest do zawodników 
z roczników 2006 i młodszych. Za nim 
jednak młodzi chłopcy mogli potre-
nować pod okiem trenera Krystiana 
Pacia, odbyło się szkolenie dla trenerów  
z Podokręgu Myślenice. Później nato-
miast był trening pokazowy chłopców 
z rocznika 2006 i 2007. 

Na murawie zaprezentowali się 
chłopcy z Raby (Piotr Bętkowski, 
Jakub Szczepański, Mateusz Majka, 
Paweł Piechnik, Michał Chramiec oraz 
Maksymilian Wałek) a także z takich 
klubów Podokręgu jak: Dalin Myślenice, 
Karpaty Siepraw, Dziecanovia, UKS 
Topór Tenczyn. W młodszej kategorii 
(r.2009) powołanie na grę szkoleniową 
otrzymali Oliver Ogiela i Radosław 
Krasek a oprócz nich byli młodzi 
piłkarze z Dalinu, Orlików Myślenice, 
Futbolu Brzączowice, Karpat Siepraw 
i Topora Tenczyn. Kolejne szkolenie 
MAMO już niebawem.

BP
Ewa Majer wygrywa w Krynicy

Ewa Majer wygrała wśród kobiet. 
100 kilometrowy Bieg 7 Dolin w Krynicy 
Zdroju. Sto kilometrów biegu - prawie 

4000 metrów w pionie przebiegła w 10 
godzin 21 minut i 37 sekund. To było 
jej 3. zwycięstwo w Biegu 7 Dolin. 
Nadal niepokonany jest jej rekordowy 
wynik (9:41:52). 
Sebastian Kasprzyk Mistrzem 
Polski

Sebastian Kasprzyk ze Stojowic 
został Mistrzem Polski w biegach 

OCR na dystansie 5km. Obecnie 
zawodnik przygotowuje się do startu 
w Mistrzostwach Europy w Brentwood 
(OCR World Championships) 19-21 

października. 
Zaproszenie na Run Salt Cup
Miłośników biegania – zarówno 

dzieci, jak i dorosłych zapraszamy  
6 października do Wieliczki. Impreza 
RUN SALT CUP to prawdziwe świę-
to biegowe na Małopolskiej Arenie 
Lekkoatletycznej. W skład Run Salt 
Cup zaliczać się będą Mistrzostwa 
Polski Amatorów na 1000 metrów 
 i Puchar Polski Dzieci na dystan-
sach 60m/300m/500m/1000m 
oraz sztafety rodzinne na 400 m.  
Szczegóły znajdziecie Państwo  
w regulaminach. Na www.RUNSalt-
CUP.pl. To impreza, która umożliwia 
amatorom poczuć się jak prawdziwi 
zawodnicy. Start na bieżni to zupełnie 
inne bieganie niż biegi uliczne, ma swój 
niepowtarzalny klimat, którego każdy 
biegacz powinien zasmakować. Uczest-
nicy będą rywalizować na Małopolskiej 
Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce. 
Nad przebiegiem rywalizacji będą 
czuwać sędziowie z PZLA , a zawody 
będą transmitowane na żywo. Będą też 
dostępne zapisy video poszczególnych 
startów. Prócz samego wyścigu o podium, 

uczestnicy będą 
mieli szansę zapi-
sać się w kartach 
historii, gdyż 
nasze wydarze-
nie będzie miało 
rangę Mistrzostw 
Polski Amatorów 
jako pierwsze  
w Polsce na 1000 
metrów. 
Aktywni Roz-
biegani

Aktywny dzień na Festiwalu Biego-
wym w Krynicy przeżyli reprezentanci 
Rozbieganych Dobczyc. Na uwagę 
zasługuje start Kamila Sajaka w biegu 

Młodzi łucznicy rywalizo-
wali w Dobczycach

Na początku września, na błoniach 
Regionalnego Centrum Oświa-

towo-Sportowego w Dobczycach, 
rozegrane zostały XII Mistrzostwa 
Małopolski Dzieci i Młodzików  
w Łucznictwie. W zawodach rywalizo-
wało 66. zawodników z 9 małopolskich 
klubów łuczniczych.

Na zaproszenie MGOKiS-u, do 
Dobczyc zjechali przedstawiciele 

Osiemnastu zawodników z Kra-
kowa, Niepołomic, Dobczyc, 

Sieprawia, Świątnik Górnych, Gdowa, 
Szczyrzyca i Stadnik wzięło udział  
w czwartym już Turnieju Dobczy-
ce Open rozegranym na kortach  
w Sieprawiu. 

Dwudniowe rozgrywki w grze 
pojedynczej mężczyzn, prowadzone 
systemem pucharowym, zakończył na  
1. miejscu – Marcin Stępak (Niepołomice), 

Dobczyce na II miejscu  
w Turnieju Tenisowym

na 100-km (na tym samym dystanisie 
wśród kobiet wygrała Ewa Majer),  
a także debiut w ultramaratonie na 
dystansie 64-km Sławomira Bryla  
i Anny Drzyzgi Błaszczyk. Z trasą na 
34km spotkała się Agnieszka Paszt  
i Radosław Budzowski. Były też starty 
na krótszych dystansach np. 10 km 
(Ewa Wojtan, Kinga Wojtyca, Bożena 
Włódyka, Łukasz Franiek, Ireneusz 
Wojtan). Swój debiut w „RD” zaliczył 
ze świetnym czasem w półmaratonie 
Jacek . Rewelacyjne 6 miejsce w bie-
gu na kilometr zajął Tomasz Kupiec, 
był też start Jakuba Wojtana na 600 
metrów (również świetne 6 miejsce 
przy olbrzymiej konkurencji). Bieganie 
Rozbiegani łączyli także ze świetną 
zabawą np. w Biegu w Krawacie, czy 
Biegu dla Kobiet.

Oprócz startu w Krynicy Rozbie-
ganych można było spotkać w Wię-
cławicach, Krakowie (Bieg o Puchar 
Prezesa DB Schenker, IV Nowohucki 
Bieg Wokół Zalewu), Niepołomi-
cach Salco 4Rest Run 2018), a także  
w Berlinie (maraton). Biegowa jesień 
dopiero się rozpoczęła!

Oprac. Paweł Piwowarczyk
Fot. Bartek Polończyk, ze zbiorów Ewy 

Majer i Sebastiana Kasprzyka

na 2.  – Janusz Dudek (Dobczyce), na 
3.  – Krzysztof Durasiewicz (Siepraw). 
Tuż za podium znalazł się członek DKT 
Top Spin Marek Koszut. Turniej pocie-
szenia zorganizowany dla zawodników, 
którzy rozegrali tylko jeden mecz  
w głównym turnieju, wygrał Mateusz 
Stańczyk. Organizatorem turnieju był 
Dobczycki Klub Tenisowy Top Spin. 
Podziękowania dla gości i zawodników 
za udział w turnieju, wspaniały doping 
i serdeczną atmosferę.

Tekst i foto: DKT TOP SPIN

następujących klubów: ŁTS „Zamek 
Suski” z Suchej Beskidzkiej, UKS 

„Łucznicza Dąbrovia” z Dąbrowy 
Tarnowskiej, Stowarzyszenie Niezależ-
nych Inicjatyw Społecznych „Błękit” 
z Gruszowca, ULKS „Sokole Oko”  
z Zawadki, ULKS „Grot” z Zabie-
rzowa, UKS „Diana” z Wolbromia, 
KS „Płaszowianka” z Krakowa, UKS 

„Ósemka” z Krakowa.
Wśród łuczników nie mogło zabrak-

nąć zawodników Sekcji Łuczniczej 
MGOKiS Dobczyce. Nad przebie-
giem zawodów czuwała komisja: Ewa 
Wołkowicka, Beata Chmielewska, 
Katarzyna Skowron.

Wśród nagrodzonych zawodników 
Sekcji Łuczniczej MGOKiS Dobczy-
ce znaleźli się: Aleksandra Mazur  

– I miejsce w kategorii Młodziczki 
Starsze – Dziewczęta; Gabriela Kica 

– II miejsce w kategorii Dzieci Starsze  
– Dziewczęta; Wiktor Kaczmarczyk – IX 
miejsce w kategorii Młodzicy – Chłop-
cy; Piotr Gabryszewski – X miejsce 
w kategorii Młodzicy – Dziewczęta

MGOKiS Dobczyce
Fot. ze zbiorów MGOKiS
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W imieniu organizato-
rów zapraszamy na 

WARSZTATY MALARSKIE 
(pisanie ikon oraz malarstwo 
olejne). 

Zapisy i informacje 
dostępne w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dobczycach. 

Pierwsze spotkanie już 
5 października o godzinie 17 
w sali plastycznej MGOKiS 
Dobczyce. Zachęcamy do 
udziału. Projekt dofinanso-
wano ze środków Programu 

„Działaj Lokalnie IX” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ze środków 
gminy Dobczyce.

Red.


