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75 lat po tragicznych wydarzeniach  
– my wciąż pamiętamy

To były krwawe dni, o których wciąż pamiętają 
mieszkańcy, którym udało się uniknąć tej 

masakry. To był krzyk i rozpacz, które do dzisiaj 
brzmią w tym szczególnym dla Wiśniowej i Lip-
nika dniu.

75 lat po tragicznych wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w Wiśniowej i Lipniku, pamięć o ofiarach tych 
krwawych dni pozostaje wciąż żywa. Szczególnym 
miejscem, w którym tradycyjnie zainaugurowane 
zostały obchody pacyfikacji tych miejscowości jest 

cmentarz w Wiśniowej, gdzie po uroczystej mszy 
św., przy grobach pomordowanych, oddano im hołd.

Władze samorządowe, przedstawiciele wojska, 
policji, kombatanci wojenni, organizacje pozarzą-
dowe, szkoły i przedszkola, reprezentowane przez 
poczty sztandarowe, a przede wszystkim mieszkańcy,  
w ciszy i skupieniu wysłuchali przejmującego Apelu 
Poległych, zarówno w Wiśniowej, jak i w Dobczycach.

Dobczycki Rynek po raz kolejny wypełniły 
dumnie powiewające biało-czerwone flagi, w uszach 
zadudniły bębny Orkiestry Wojskowej, a obecni 
wspomnieli bohaterów walk o wolność Ojczyzny. 
Jak podkreślił burmistrz Tomasz Suś 

– Żyjemy dziś w wolnym kraju, bądźmy za to 

wdzięczni tym, którzy kiedyś stanęli do walki. 
Zwrócił się również do młodych, by korzystali  
z obecności tych, którzy historię tę jeszcze znają  
i pamiętają, aby czerpać wiedzę i naukę z tych 
przeżyć. 

Szczególnym nauczycielem tejże jest Ludwik 
Dziewoński - Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej, 
który wspólnie z Kazimierzem Bubulą w 1982 roku 
zainicjował Sztafetę Szlakiem Walk Partyzantów 
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. 

W tym roku 
Sztafeta wystarto-
wała po raz 36. a jej 
uczestnicy pokonali 
trasę z Wiśniowej 
do Dobczyc. 

W biegu wystar-
towało 20 drużyn 
oraz 5. indywidual-
nych biegaczy, którzy 
pokonali całą dłu-
gość trasy. Łącznie 
na trasie zmierzyło 
się 350 zawodników. 

Najlepszy czas 
osiągnął Adam Czer-
wiński, drużynowo 
w klasach młodszych  
i starszych zwycię-
żyli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej 
nr 2. Nagrodę Puł-
kownika Krzysztofa 
Miękiny oraz Puchar 

ufundowany przez MGOKiS Dobczyce dla najmłodszej 
drużyny otrzymali biegacze ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Dobczycach – drużyna Acrogym (I-III klasa). 

W kat. szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył 
Zespół Szkół w Dobczycach, natomiast w kat. 
innych organizacji zwycięską drużyną okazała się 
jednostka OSP Poznachowice Dolne, grupa starsza.

Coroczna sztafeta stała się wyrazem pamięci  
o tragicznych wydarzeniach w wioskach u podnóży 
Kamiennika, Łysiny, Grodziska i Cietnia, ale też 
żywą lekcją historii. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął 
marszałek Witold Kozłowski.

Tekst i fot. jota
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Seniorzy współpracują ze sobą już 10 lat
Seniorzy z Klubu Dochodcov  

z Šarišskich Michaľan i Dobczyc-
kiego Stowarzyszenia Emerytów  
i Rencistów obchodzili 14 września 
swój okrągły jubileusz. Minęło 
bowiem 10 lat od podpisania umowy 
o współpracy. 

Oficjalne obchody rozpoczęły się 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
oraz drogowskazu z liczbą kilome-
trów dzielącą Dobczyce i Šarišske 
Michaľany, na Skwerze Przyjaźni 

w parku miejskim w Dobczycach. 
W tym miejscu o początkach tej 
współpracy, założeniu stowarzy-
szenia, padło wiele ciepłych słów.  

- Kiedy rozpoczynaliśmy współpra-
cę w 2009 roku, mieliśmy przed 
oczami obywateli, dzieci, seniorów, 
myśleliśmy i wymianę turystów, 
uczniów szkół – mówił Stefan Liptak 
słowacki lider, założyciel i pierwszy 
prezes klubu seniorów w Šarišskich 
Michaľanach. - Tak widzieliśmy ten 
rozwój z ówczesnym burmistrzem 
Marcinem Pawlakiem - dodał.  

Podczas uroczystości obecni 
byli burmistrz Tomasz Suś oraz 
Starosta Sarisskich Michalan Jozef 
Maco, którzy podkreślili znaczenie 
działań prowadzonych na rzecz 
seniorów i jednocześnie obiecali, 
że podobnie jak poprzedni włoda-
rze, będą wspierać tę współpracę  
w kolejnych latach. 

Dla podkreślenia wagi inaugu-
racji polskiego i słowackiego stowa-
rzyszenia, burmistrz Suś wręczył 

podziękowania prezes Dobczyckiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów, Józefie Baran oraz Stefanowi 
Liptakowi, pierwszemu prezesowi 
Klubu Dohodcov w Sarisskich 
Michalanach. 

Nie wszyscy wiedzą, że dobczyc-
kie stowarzyszenie powstało później 
niż michalańskie, a przyczynił się 
do tego właśnie sam Stefan Liptak, 
za którego namową uregulowano 
wszelkie formalności.

Słowaccy przyjaciele nie przyje-
chali z pustymi rękami. Przywieźli dla 

klubu sportowego „Raba” specjalny 
prezent - tablicę elektroniczną do 
prezentacji wyników meczów.

Finał obchodów jubileuszowych 
miał miejsce w Sierakowie. Poprze-
dziła go msza święta w kościele pw. 
Macierzyństwa NMP w Dziekano-
wicach. Na początku uroczystości, 
historię współpracy przedstawiła była 
radna Stanisława Majda-Gulgow-
ska, było również wiele wspomnień  
i podziękowań ze strony słowackiej  

i polskiej. Tego wieczoru Mikulas 
Bibko obecny prezes Klubu Dohod-
cov z Michalan, otrzymał specjalny 
prezent od burmistrza Tomasza Susia, 
nie zabrakło też innych podziękowań, 
m.in. od Małgorzaty Jakubowskiej, 
przewodniczącej Rady Miejskiej 
oraz jej zastępcy Marka Kaczora. Po 
części oficjalnej przyszedł czas na 
część artystyczną. Wystąpił Janusz 
Gajec, który zagrał na niespotykanym 
instrumencie Fletni Pana, relaksując 
a jednocześnie poruszając głębią 
utworów. Popisowe arie operowe  

i operetkowe przepięknie wykonały 
sopranistka Wiktoria Bisztyga oraz 
mezzosopranistka - Lidia Puchacz. 
Towarzyszyli im pianista i akorde-
onista. Stanisław Bisztyga – były 
senator, obecny radny Sejmiku 
Małopolskiego, rozbawił wszystkich 
skocznymi piosenkami, akompaniu-
jąc sobie jednocześnie na gitarze.

Dobczyckie Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów przygotowało dla 
Przyjaciół ze Słowacji bogaty program. 
W piątek zwiedzali Klasztor Ojców 
Cystersów w Szczyrzycu, uczestniczyli 
w koncercie przygotowanym przez 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce,  
a w sobotę zwiedzali zamek i skansen, 
po którym oprowadzała dyrektor 
Oddziału PTTK Maria Topa. 

W niedzielę goście i seniorzy 
wzięli udział w rejsie po Jeziorze 
Dobczyckim. Zajrzeli też na plac 
budowy parku miejskiego w dawnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Jubileusz 10-lecia współpracy 
seniorów pozostanie w pamięci na 
długo, jako serdeczne, pełne ciepła 
i braterstwa spotkanie przyjaciół. 

Tekst i fot. mag

Dobczyckie Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów zrzesza 
aktywnych seniorów, którzy orga-
nizują wiele ciekawych inicjatyw  
i wyjazdów integracyjnych, w tym 
coroczne przygraniczne spotkania ze 
Słowakami, wycieczki turystyczne, 
w tym do miejsc kultu religijnego. 

Jeśli macie ochotę na rozpoczęcie 
przygody i spotkanie z ciekawymi 
ludźmi, stowarzyszenie jest otwarte 
na nowych członków. Wystarczy 
skontaktować się z prezes Józefą 
Baran tel. 502-480-386 lub przyjść 
na spotkanie w budynku daw-
nej biblioteki przy ul. Kilińskiego,  
w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

- od października do marca o godz. 
17:00, a od kwietnia do września  
o godz. 18:00.
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Inwestycje drogowe na tere-
nie Gminy

Trwa modernizacja drogi gminnej 
Stadniki-Brzeziny. Odcinek drogi  
o długości ponad 300 m jest remon-
towany przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego.  
W czerwcu Gminie Dobczyce prze-
kazana została promesa w ramach 
środków budżetu województwa 
związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych. 

Całkowity koszt prac moder-
nizacyjnych w obrębie drogi  
w Stadnikach wynosi 155 782,96 zł.

Modernizacja polepszy warunki 
dojazdu mieszkańców do domostw, 
pól i gospodarstw. 

W ramach Zagospodarowania 
Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
zmodernizowana została ul. Tury-
styczna prowadząca z ul. Mostowej 
do dawnego OSiR, na którym wciąż 
prowadzone są prace mające na 
celu utworzenie parku miejskiego 
z infrastrukturą rekreacyjną. 

Droga prowadzi do nowopow-
stałego parkingu, który służyć ma 
odwiedzającym przyszły park.

Prace modernizacyjne trwają 
również na drodze łączącej ul. Witosa 
z ul. Szkolną. To ważna inwestycja 
mająca na celu poprawę jakości 
komunikacji na głównej drodze 
przebiegającej przez os. Jagielloń-
skie. Dodatkowo, w ramach inwe-
stycji wykonana zostanie z kostki 
brukowej nawierzchnia parkingu 
zlokalizowanego przy połączeniu 
z ul. Szkolną. Koszt modernizacji 
wynosi ponad 190 tys. zł.

Inwestycje z dofinansowa-
niem Ministerstwa Infra-
struktury

Prawie 2-kilometrowy odcinek 
drogi gminnej Winiary – Rudnik 
w miejscowości Rudnik zostanie 
przebudowany. Zadanie zgłoszone 
przez Gminę Dobczyce w marcu 
tego roku, znalazło się na liście 
objętej dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych  
w 2019 r. - programu Ministerstwa 
Infrastruktury. 

Wartość przebudowy drogi 
gminnej Winiary – Rudnik wynosi 
4 288 512,56 zł (koszty kwalifiko-
wane), z czego 2 144 256 zł, czyli 
50 proc., stanowi dofinansowanie 
ze środków Funduszu. Dodatkowo 
18 074 zł stanowią koszty niekwa-
lifikowane projektu.

Jest to kolejna inwestycja  
w poprawę komfortu i bezpieczeń-
stwa na drogach lokalnych w naszej 
gminie, długo wyczekiwana przez 
mieszkańców Rudnika i kierowców, 
którzy na co dzień korzystają z tego 
odcinka.

Przebudowa drogi w Rudniku nie 
jest jedynym zadaniem, które reali-
zowane będzie w gminie Dobczyce 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dofinansowanie otrzymał również 
wniosek złożony przez Powiat 
Myślenicki obejmujący remont drogi 
powiatowej – ul. Jagiellońskiej w 
Dobczycach. Całkowity koszt zada-
nia oszacowano na 1 796 110,06 zł, 
przy dofinansowaniu w wysokości 
60 proc. tj. 1 077 666 zł.

Tekst i fot: ugim

Święto plonów to piękna, polska 
tradycja, którą obchodzi się 

każdego roku od połowy sierp-
nia. Po dożynkach parafialnych 
przyszła pora na te z udziałem 
reprezentacji wszystkich gmin 
powiatu myślenickiego. 

Dożynki te odbyły się w Ten-
czynie 1 września. Nie zabrakło 
na nich również reprezentacji  
z gminy Dobczyce. W Powiatowym 

Konkursie Wieńca Dożynkowego 
Grupa Dożynkowa z Sierakowa 
zmierzyła się z ośmioma grupami: 
Zespołem Regionalnym „Toporza-
nie” z Tenczyna, KG „Dworzanki”  
z Krzyszkowic, KGW z Trzebuni, 
Grupą Dożynkową z Gminy Siepraw, 
KGW z Czasławia, Stowarzyszeniem 
Gospodyń „Cis” w Harbutowicach, 
Stowarzyszeniem „Tokarzanki”  
z Tokarni i KGW z Lipnika. 

Dwunastoosobowa grupa dożyn-
kowa z Sierakowa ubrana w stroje 
regionalne wraz z zespołem muzyków 
zaprezentowała swój niepowtarzalny 
występ folklorystyczny. 

Na scenie towarzyszył naszej 
grupie burmistrz Tomasz Suś,  
a wśród występujących nie zabrakło: 
Małgorzaty Jakubowskiej, przewod-
niczącej Rady Miejskiej, prezesa 
OSP Sieraków Kazimierza Płatka 
i sołtys Sierakowa, Zofii Misior. 

Zgodnie z decyzją jury każdej  
z grup dożynkowych przyznano kwotę 
1000 zł oraz kosze ze słodyczami 

KGW z Sierakowa i Skrzynki  
w gościnie

ufundowane przez firmę Wawel 
wraz z bonami zakupowymi od 
Marketu JAN. Dodatkowo Grupa 
Dożynkowa z Sierakowa otrzymała 
od przedstawicieli KRUS torbę 
medyczną. 

To nie koniec dożynkowych 
wojaży Sierakowa. W kolejny week-
end wyjechali oni do słowackiego 
miasteczka Vitanová na Słowacji. 
Grupa dożynkowa z Sierakowa 

swoim przygotowaniem i oprawą 
muzyczną mile zaskoczyła gospodarzy, 
którzy w podziękowaniu podaro-
wali słowacki wieniec i zaprosili do 
odwiedzin w kolejnym roku. Grupa 
Dożynkowa z Sierakowa nie była 
dłużna przekazując gospodarzom 
w darze tegoroczny wieniec i świeży 
bochen chleba.

Festiwal „Turystyczna Siódemka” 
to kolejne ludowe wydarzenie, które 
odbyło się 15 września w Krze-
sławicach (gmina Raciechowice). 
Tym razem stoisko z tradycyjnymi 
przysmakami, ciastami i nalewka-
mi przygotowało Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Skrzynki.

Dziękujemy wszystkim członkom 
kół za zaangażowanie, staranne 
przygotowania do występów i prezen-
tacji stoisk, za smakowite produkty, 
które znalazły się na stołach oraz 
za poświęcony czas i reprezentację 
gminy Dobczyce poza jej granicami.

BP
Fot. Dziennik Polski

KKK zaprasza na mecz 
18. października

150 osób obejrzało z Klu-
bem Kulturalnego Kibica der-
bowy mecz Wisły z Cracovią.  
W październiku KKK zapra-
sza na mecz Wisły z Piastem 
Gliwice. Mecz odbędzie się 18 
październiak w piątek o godz. 
20:30. Zapisy do wtorku 15.10 
w bibliotece.
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„Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie Twojemu pragnieniu” - cytat z książki „Alchemik” Paulo Coleho  
świetnie charakteryzuje drogę do sukcesu naszego rozmówcy, którym jest Maciej Koźbiał, Osobowość 2018 Roku, kandydat szerokiego spektrum 

prodemokratycznych ugrupowań politycznych, społecznych i organizacji pozarządowych do Senatu RP.

Jaka jest Pana recepta na sukces?

Przede wszystkim trzeba mieć w życiu 
cel. Bardzo ważne jest również to, aby 
nie zmieniać obranego kierunku, nie roz-
mieniać się na drobne. I co najważniejsze, 
musimy lubić to, co robimy. Działalność 
prowadzona od niechcenia nie przynosi 
sukcesu. Potrzebna jest również wytrwa-
łość, do sukcesu dochodzi się drobnymi 
krokami.

Prowadzi Pan stację paliw oraz 
rozwija firmę w branży transportu 
towarowego. A jednocześnie zajmuje 
się Pan rolnictwem oraz hodowlą  
ryb. Jak Pan to wszystko pogodzi?

Moje życie od młodych lat naznaczone było 
pracą. Nigdy pracy nie unikałem, podej-
mowałem wyzwania i je realizowałem. Z 
czasem nauczyłem się też dobrej organizacji, 
od której wiele zależy. Ważne dla nie jest 
również to, że stawiam na ludzi i mam do 
nich zaufanie. 

Co, albo kto skłonił Pana do ubiega-
nia się o fotel Senatora RP?

Oprócz aktywności gospodarczej, zawsze 
dla mnie była i jest ważna wrażliwość na 
sprawy społeczne. Pozwala mi to dostrzegać 
problemy zwykłych ludzi, których na co 
dzień spotykam, z którymi współpracuję, 
rozwiązuję z nimi lokalne problemy. To 
wszystko ukierunkowało mnie nie tyle 
na politykę, co na działalność społeczną 
i samorządową. Mając doświadczenie 
gospodarcze oraz społeczne i samorządowe, 
z poparciem wielu organizacji prodemokra-
tycznych zdecydowałem się kandydować 
do Senatu RP. Nobilitujące jest dla mnie 
nie tyko poparcie organizacji politycznych, 
takich jak m.in.: Koalicja Obywatelska, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica, 
Polskie Stronnictwo Ludowe, ale rów-
nież poparcie bardzo wielu organizacji 
społecznych.

Ma Pan już bogate doświadczenie 
gospodarcze. Co mógłby Pan dora-
dzić przedsiębiorcom, jak mógłby 
im Pan pomóc?

My Polacy jesteśmy narodem bardzo pra-
cowitym. To dzięki Nam Polska może się 
rozwijać. Chcę dopilnować, aby Państwo 
wspierało przedsiębiorców oraz ludzi 
pracujących na etacie. Prowadzenie wła-
snej firmy nie jest łatwe, dlatego zadbam  
o pomoc dla nowo powstałych firm oraz  

Wywiad z Maciejem Koźbiałem
- kandydatem do Senatu RP

Maciej KOŹBIAŁ - żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek, absolwent Wydziału 
Marketingu i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przedsiębiorca, 
prowadzi stację paliw, rozwija również firmę w krajowym i międzynarodowym 
transporcie towarowym. Zajmuje się także rolnictwem i hodowlą ryb. Był radnym 
miasta oraz rady powiatu,  w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bez-
pieczeństwa. W latach 2003 - 2008 z powodzeniem prowadził klub sportowy. Będąc 
lokalnym liderem biznesu bardzo chętnie angażuje się w inicjatywy społeczne oraz 
wspiera akcje charytatywne.

Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni

o podwyższenie pensji dla ludzi aktywnych 
zawodowo. Można to osiągnąć poprzez 
obniżkę podatków oraz składek do ZUS, 
w wyniku czego pracownik będzie zara-
biał więcej, a przedsiębiorca będzie mógł 
rozwijać swoją firmę. Młode pokolenie jest 
naszą siłą napędową, dlatego opowiadam 
się za stworzeniem programu rozwoju  
i wsparcia aktywności zawodowej Młodych 
Polaków.

Jakie problemy, czy bariery widzi 
Pan w rozwoju naszego regionu?

Jako przedsiębiorca często bywam  
w Dobczycach i bacznie obserwuję rosnącą 
strefę ekonomiczną. Wiem też, że Dobczy-
ce potrzebują dalszej budowy obwodnicy. 
Ogromne korki w naszych miastach są naj-
większą zmorą. Często przejazd z jednego 
miejsca do drugiego sprawia nam ogromy 
problem i zajmuje wiele czasu. Deklaruję 
szybkie działania pozwalające na budo-
wę obwodnic miast oraz dróg szybkiego 
ruchu, które poprawią bezpieczeństwo 

oraz usprawnią ruch samochodowy  
w naszym regionie.

A jakie jest Pana zdanie na temat 
ważnego dla nas wszystkich pro-
blemu zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza w naszym 
regionie jest jedno z największych w Polsce. 
Co roku z powodu smogu umierają tysiące 
ludzi. Zadbam o to, by wprowadzić program 
POLSKA BEZ SMOGU, w ramach którego 
na dotację będzie przekazywane 10 mld zł. 
rocznie. Te środki zostaną przeznaczone 
na wymiany kotłów, odnawialne źródła 
energii, termomodernizację oraz ulgi 
podatkowe do ekociepła.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję i gorąco zachęcam wszystkich 
uprawnionych mieszkańców do głosowania 
w niedzielę 13 października. Korzystajmy 
z naszych praw obywatelskich. Każdy głos 
jest ważny.
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Wielki Finał Ligii Mistrzów Programowania 
zwieńczył projekt DobczyCe++

Z końcem sierpnia w Regionalnym 
Centrum Oświatowo–Spor-

towym w Dobczycach, odbył się 
Wielki Finał Ligii Mistrzów Pro-
gramowania w ramach kończącego 
się projektu DobczyCe++. 

Gminna Liga Mistrzów była 
zwieńczeniem dwuletniego pro-
jektu, podczas którego uczniowie 
sześciu szkół podstawowych z gminy 
Dobczyce uczestniczyli w zajęciach 
dodatkowych z zakresu technologii 

komputerowych (robotyka, progra-
mowanie, grafika, itp.).

Do udziału w Lidze Mistrzów 
uczniowie mogli zgłaszać dowolne 
prace obrazujące umiejętności, 
jakich nauczyli się w trakcie projektu,  
w trzech kategoriach wiekowych:  
A – klasy I-II, B- klasy IV-VI  
i C- klasy VII, VIII i III Gimnazjum.  

Pierwszy etap – eliminacje 
odbywały się za pomocą Internetu, 
gdzie najlepsze prace wybierali 
Internauci i w ten sposób zostali 
wyłonieni finaliści.

Podczas Wielkiego Finału 
uczestnicy prezentowali swoje 
prace przed jury i publicznością. 
Jury, składające się z przedstawicieli 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, 

nauczycieli, organizatora projek-
tu - firmy Systema Sp. z o.o. oraz 
organizatora konkursu - Fundacji 
Fylion, wybrało trzy najlepsze prace 
w każdej kategorii wiekowej, które 
zostały nagrodzone.

Najlepsi w poszczególnych gru-
pach okazali się:
Grupa A: Igor Banaś, Krystian 
Kabaja, Mikołaj Para. Grupa  
B: Sebastian Skrzypek, Kamila 
Stojek, Kamil Pawłowski. Grupa  

C: Franciszek Karcz, Konrad Weszka, 
Aleksandra Mazur

Poziom prac był bardzo wysoki, 
atmosfera przyjazna i można przy-
puszczać, że zarówno konkurs jak  
i cały projekt znacznie przyczynił się 
do rozwoju kompetencji cyfrowych 
uczestników.

Projekt „DobczyCe++” był reali-
zowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa 
Wiedza i Kompetencje, Działanie 
10.1.3. Edukacja w szkołach pro-
wadzących kształcenie ogólne ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Tekst i foto: ugim

Międzypokoleniowe spotkanie na Granicy

Przy wspólnym stole, śpiewaniu  
i bajaniu biesiadowano niegdyś 

do samego rana po zakończonych 
żniwach. Całymi rodzinami, wspól-
nie z sąsiadami, całą wsią, spotykano 
się by odpocząć i podziękować za 
plony. 

To właśnie do tej tradycji, wspól-
nych, międzypokoleniowych spotkań 
nawiązało spotkanie „na Granicy”, 
gdzie szczególnie podkreślono zna-
czenie chleba – owocu pracy ludzi, 
daru ziemi.

Na suto zastawionych stołach, 
przy których bez końca gawędzo-
no, nie brakło wiejskiego chleba, 
swojskiego smalcu czy wyśmieni-
tych ogórków. Przy Starej Chacie 

„Lenartówce” zebrali się mieszkańcy, 
aby wspólnie powspominać życie na 
wsi, którego cykl dyktowały niegdyś 
pory roku. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zobaczyć, jak wyrabiano tradycyjny, 
swojski chleb, będący nieodłącznym 
symbolem zakończonych żniw. 
Na oczach zebranych zarobiono 
chleb, by następnie pozostawić go 
do wyrośnięcia, a na końcu upiec 
w tradycyjnym piecu, który wciąż 
stoi w izbie kuchennej „Lenartówki”.

Tego dnia „na Granicy” kró-
lowała polskość, i to nie tylko  
w przywołanych zwyczajach czy 

potrawach, ale również w śpiewie. 
W muzyczną, sentymentalną podróż 
zabrała zgromadzonych krakowska 
aktorka Małgorzata Krzysica, która 
wspólnie z prezes Stowarzyszenia 
Granica, Małgorzatą Zbrożek były 
gospodarzami wieczoru. 

Nie zabrakło także niespodzia-
nek. Podczas spotkania było można 
wylosować nagrodę – żywą kaczkę, 
prosto z zagrody Lenartówki, czy 
dorodną dynię, idealną na jesienną 
zupę. 

Wspólne biesiadowanie wskrze-
siło ducha międzypokoleniowych 
spotkań, które jeszcze w ubiegłym 
stuleciu były wpisane w rytm prac 
na roli. 

Starsi mieszkańcy snuli 
anegdoty i opowieści z dawnych 
lat, młodsi z zainteresowaniem,  
a niejednokrotnie również z niedo-
wierzaniem słuchali tych historii. 

Międzypokoleniowe spotkanie 
na Granicy odbywało się w ramach 
projektu „Okruszyna chleba – pro-
mocja kultury, tradycji i zwyczajów 
małopolskiej wsi oraz przypomnie-
nie jej młodemu pokoleniu poprzez 
międzypokoleniowe spotkanie 
na Granicy” realizowanego przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

Tekst i foto: jota
Rodzina Patryka z Koźmic biegła kiedyś dla Patryka z Dobczyc. 

Dziś sama jest w potrzebie. Zjednoczone środowisko biegowe – Adam 
Czerwiński Team oraz Stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce, zapraszają 
rodziny na wydarzenie: „400 metrów dla Patryka”. To dystans osiągalny 
dla każdego. 6 października na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej 
można spróbować sił i porównać się z czasem, jaki na tym dystansie 
uzyskał Adam Czerwiński. Każdy biegacz zobowiązuje się do wpłaty 
określonej kwoty na rzecz pomocy dla Patryka wg tabeli „Biegowe Pomo-
cowe”. Dzieci mogą spróbować sił w biegu na 100 m. W czasie wydarzenia 
przewidujemy konkurs z nagrodami, nagrodzimy także najlepszych  
w swoich kategoriach. Zapraszamy 6 października do Wieliczki!

Ci, którzy nie są w stanie dotrzeć na stadion mogą pomóc przez wir-
tualne bieganie. Wystarczy wysłać organizatorom potwierdzenie wpłaty 
na rzecz pomocy dla Patryka (FUNDACJA ,,Agenor”, numer konta PKO 
BP 03 1020 2892 0000 5702 0577 5632 Tytułem Darowizna dla Patryka) 
oraz podać swój wynik, ewentualnie przesłać zdjęcie.

Uczestnikom „wirtualnym” wysłany będzie elektroniczny certyfikat 
pomocy Patrykowi. Rejestracja dostępna na fanpage Rozbieganych lub 
na rozbiegane.dobczyce.pl 
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Jeśli należysz do grona młodych 
odkrywców, jesteś dociekliwym 

detektywem, to zainteresuje Cię  
z pewnością konkurs plastyczny 
pt. „Przyjazna Strefa”. 

Jesteśmy bardzo ciekawi jak 
najmłodsi i młodzi mieszkańcy 
postrzegają dobczycką strefę przemy-
słową, co o niej myślą. Czy jest tylko 
miejscem pracy dla ich rodziców, czy 
może też odpoczynku i rekreacji? 

Zatem wybierzcie się 
rodzinnie na spacer do Stre-
fy Przemysłowej w Dobczycach  
i sprawdźcie, „co w trawie piszczy”, 
a potem uwiecznijcie to na kartce. 

Prace, w formacie A3,  

Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce zwraca się z apelem do 

Przedsiębiorców prowadzących 
swoją działalność gospodarczą na 
terenie Gminy i Miasta Dobczyce. 

 Zgodnie z Ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz 
Regulaminem utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce, do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przyjmowane są selektywnie zebrane 
odpady komunalne pochodzące z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Dobczyce, z przeznaczeniem 
do odzysku lub unieszkodliwiania. 
W PSZOK nie będą przyjmowane: 
odpady pochodzące z nieruchomo-
ści, dla których nie została złożona 
deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (również z budowy nowych 
budynków, nawet, kiedy właściciele 
budów posiadają aktualnie złożoną 
deklarację z innego adresu), odpady 
budowlane zawierające azbest, papę, 
smołę, części samochodowe (w tym 
szyby, zderzaki), odpady w ilościach 
wskazujących na pochodzenie  
z innego źródła niż gospodarstwo 
domowe.

Właściciele firm świadczących 
usługi, z branży budowlanej zobo-
wiązani są zagospodarować odpady 
we własnym zakresie, nie korzystając 
przy tym z PSZOK. Każda osoba 
prowadząca własną działalność 
gospodarczą jest zobowiązana 
do posiadania aktualnie obowią-
zującej umowy z przedsiębiorcą 
posiadającym wpis do rejestru 
działalności regulowanej Gminy 
Dobczyce, na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów pochodzących  
z działalności gospodarczej. Odpady, 
które zostaną wytworzone podczas 
prac, nawet na nieruchomościach 
zamieszkałych, o budowach nie 
wspominając,  nie są własnością 
osób, na terenie których prace są 
wykonywane, a stają się własno-
ścią właścicieli firm świadczących 
takie usługi. Nieprawdą jest zatem 
stwierdzenie często cytowane przez 
przedsiębiorców, że „działalność 
gospodarcza prowadzona przez 
nich nie generuje powstawania 
odpadów”. Każdy rodzaj działalności 
gospodarczej, od sklepu po firmę 
budowlaną generuje odpady, które 
nie mogą być zagospodarowane w 
ramach systemu organizowanego 
przez Urząd. Zatem nie jest zgodne 
z prawem dostarczenie takich odpa-
dów do PSZOK, czy też wrzucenie 
ich do koszy ulicznych. Nie można 
również tłumaczyć się tym, że tych 
odpadów jest tak mało, że przecież 
nic się nie stanie jak trafią one do puli 
śmieci oddawanych z domu. Firm 
zarejestrowanych na terenie gminy 

Dobczyce jest około 1400, jeżeli tę 
liczbę pomnożymy przez „niewielkie 
ilości” – czyli około 120 litrów to 
otrzymujemy ilości śmieci liczone 
w tonach. Nie prawdą jest również 
stwierdzenie: „ja nie mam gdzie 
ustawić pojemnika przy sklepie, lub 
na budowie”. Kilku przedsiębiorców 
z branży gastronomicznej prowadzą-
cych swoją działalność na terenie 
dobczyckiego rynku udowodniło, 
że przy dobrej woli i minimalnym 
nadzorze nad pojemnikiem można 
go bez kłopotu ustawić w pobliżu 
miejsca prowadzenia swojej dzia-
łalności. W przypadku budowlanki 
częstą praktyką jest podstawienie 
pojemnika w siedzibie przedsiębiorcy 
i oddawanie odpadów właśnie z tego 
miejsca. Praktyką często zauważaną 
jest również przywożenie przez 
przedsiębiorców śmieci do PSZOK, 
które teoretycznie pochodzą od 
mieszkańców Gminy Dobczyce.  
W rzeczywistości do PSZOK tra-
fiają również odpady, które zostały 
wytworzone przez przedsiębiorcę 
poza terenem Gminy Dobczyce.  
W oparciu o nagrania z monitoringu 
PSZOK w najbliższym czasie zostaną 
skierowane zapytania do przed-
siębiorców często odwiedzających 
PSZOK, czy posiadają aktualnie 
obowiązujące umowy na odbiór  
i zagospodarowanie śmieci ze swojej 
działalności. Za nieprzestrzeganie 
regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce grożą sankcje w postaci 
grzywny w myśl Kodeksu postępo-
wania w sprawach o wykroczenia.

Przedsiębiorca powinien zatem: 
Posiadać aktualnie obowiązu-

jącą umowę na odbiór odpadów ze 
swojej działalności,

Jeżeli jego działalność polega 
na świadczeniu usług budowlanych, 
wszystkie resztki materiałów, worki 
po zaprawie itp. należą do przed-
siębiorcy i to on musi zadbać, aby 
trafiły do firmy, która zajmie się ich 
zagospodarowaniem. Nieważne jest 
czy usługa świadczona jest z wła-
snych materiałów, czy zakupionych 
przez klienta.

Właściciele sklepów powinni 
ustawić przy nim lub w jego pobliżu 
pojemnik na odpady. 

Jeżeli działalność jest na tyle 
specyficzna, że nie ma możliwości 
ustawienia w miejscu jej prowadzenia 
pojemnika na odpady z niej pocho-
dzące, należy ustawić go w miejscu 
swojego zamieszkania, które często 
jest siedzibą firmy.

Grzywny, które będą wymierzane 
za „obchodzenie prawa” często będą 
znacznie dotkliwsze, niż comiesięczna 
opłata za „śmieci z firmy”.

Przedsiębiorcy, którzy nie posia-
dają umów na odbiór odpadów, 
powinni ją niezwłocznie zawrzeć.

ugim

Przyjazna Jedyneczka wita przedszkolaki

Rozpoczęcie edukacji przed-
szkolnej jest momentem prze-

łomowym w życiu dziecka. Często 
to jego pierwsze zetknięcie się  
z nowym otoczeniem, innymi 
ludźmi, dziećmi. 

Jak co roku w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 1 w Dobczycach 
odbyły się Dni Adaptacyjne dla 
nowych przedszkolaków, aby pomóc 
dzieciom i rodzicom zminimalizo-
wać stres i obawy pierwszych dni 
pobytu w tym wyjątkowym miejscu. 

W tym roku dni te odbyły się 28 
i 29 sierpnia. Uczestniczyli w nich 
rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja, 
kadra pedagogiczna oraz personel 
pomocniczy.

Dyrektor Elżbieta Dąbrowska 
przywitała wszystkich bardzo ser-
decznie i życzyła udanej zabawy  

i miłego pobytu w przedszkolu.
W sali na dzieci czekały zabawki 

oraz panie, które przygotowały wiele 
ciekawych zabaw integracyjnych, 
plastycznych itp.

Dzieci wspólnie z rodzicami 

mogły zwiedzić przedszkole: sale, 
do których będą chodzić, szatnię, 
łazienki oraz inne pomieszczenia.

Dużo radości przyniósł dzieciom 
czas spędzony na przedszkolnym 
placu zabaw i w ogrodzie, pod czuj-
nym okiem rodziców i nauczycieli.

Dni Adaptacyjne w bardzo 
licznym gronie przebiegły w miłej, 
wesołej i przyjaznej atmosferze. 
Pozwoliły dzieciom przezwyciężyć 
strach oraz nieśmiałość i odważniej 
wkroczyć w nowy etap swojego życia.

JA
fot. ze zbiorów Przedszkola

Apel do przedsiębiorców

w formie płaskiej lub przestrzennej,  
w dowolnej technice można składać 
w Biurze Promocji UGiM Dobczyce 
w pokoju 218 do 30 października. 

Najlepsza praca plastyczna 
posłuży do przygotowania projektu 
baneru, który zostanie umieszczony 
przy wjeździe do Strefy Przemysłowej. 

Serdecznie zachęcamy do udziału 
przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Dobczyce. Na młodych artystów 
czekają atrakcyjne nagrody. 

Konkurs jest organizowany 
pod patronatem Burmistrza Gminy  
i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.

BP
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Żadnych  pożegnalnych, smutnych słów. Jubileusz dwudziestolecia Gimnazjum w Dobczycach
W tym roku, we wrześniu 

po raz pierwszy od 20 lat,  
w budynkach szkolnych nie ma 
gimnazjalistów. Historia powojen-
nych gimnazjów dobiegła końca. 

To nie była nagła czy niespo-
dziewana zmiana, to było stopniowe 

„wygaszanie”, jednego z etapów 
edukacji – tego, który od zawsze 
był najtrudniejszy, czyli szkoły dla 
nastolatków od 13 do 16 roku życia. 

Te zmiany miały charakter ogólno-
polski – coraz uboższa była oferta 
podręcznikowa dla gimnazjalistów, 
coraz mniej dyskutowano formułę 
egzaminu gimnazjalnego, ale też  
i lokalny – sprzed budynku RCOS 
zniknęła tabliczka informująca  
o tym, że działa tu Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, potem przestał istnieć 
gimnazjalny sztandar, znacznej 
transformacji uległo grono peda-
gogiczne, w końcu odeszli ostatni 
uczniowie. Zmiany, zarówno te 
nieodwracalne, egzystencjalne, 
związane z przemijaniem, jak i te, 
które są dziełem człowieka i jego 
nieustanną potrzebą kształtowa-
nia rzeczywistości, skłaniają do 
refleksji i zawsze towarzyszy im 
nutka nostalgii. 
Dobczycki jubileusz

Gdy grupa nauczycieli z gim-
nazjum wpadła na pomysł zorgani-
zowania jubileuszu 20 gimnazjum 
w Dobczycach, chcieli oni przede 
wszystkim podsumować swoje 
zawodowe doświadczenia i przywołać 
te chwile, które integrowały gimna-
zjalną społeczność, były sukcesem 
uczniów i nauczycieli. Kiedy pomysł 
ten przedstawiono uczniom – to oni 
przejęli pałeczkę. Chcieli pokazać, 
jak ważne i dlaczego ważne były 
dla nich gimnazjalne lata. 

- Nie jesteśmy żadnym projektem 
edukacyjnym – mówili gimnazja-
liści – ani eksperymentem, ani 

edukacyjną pomyłką. Jesteśmy 
ludźmi, którzy wspólnie tworzyli 
historię dobczyckiego gimnazjum 
i byli razem na dobre i na złe.

Ta wspólna idea gimnazjalistów 
i nauczycieli przekonała burmistrza, 
Tomasza Susia, który dał imprezie 

„zielone światło” i wspomógł orga-
nizatorów finansowo i praktycznie, 
pozwalając pracownikom UGiM  

– zarówno dawnym gimnazjalistom 

jak i rodzicom gimnazjalistów -  włą-
czyć się do przygotowań jubileuszu. 
Miał tylko jedną uwagę: to nie ma 
być ponura, łzawa uroczystość.
Od projektu do koncertu

Ruszyły przygotowania, ter-
min jubileuszu został ustalony 
na 6 czerwca, zaraz po ostatnim 
egzaminie gimnazjalnym, trzeba 
było znowu się „sprężyć” i wziąć do 
roboty. Autorami i wykonawcami 
całego projektu byli uczniowie klasy 
III D, z rozszerzonym programem 
języka niemieckiego. Wychowawczyni 
klasy, Elżbieta Klimek-Piwowarczyk  
wspólnie  ze swoimi podopiecznymi 
wybrała tych, którzy chcieli wystąpić 
na scenie i tych, którzy obsługiwali 

„zaplecze” całego przedsięwzięcia. 
Program jubileuszowej imprezy: 
konferansjerkę, prezentacje, konkursy, 
wystawy, występy wokalne i taneczne 
oraz koncert w wykonaniu uczniów 
i absolwentów, przygotował zespół 
nauczycieli: Lucyna Sławińska-Tar-
gosz, Elżbieta Klimek-Piwowarczyk, 
Krystyna Kowal-Guchała, Anna 
Stożek, Lucyna Sikora, Bożena Gunia,  
Maria Dąbrowska-Piwowarczyk, 
Renata Starmach, Ewa Tkaczyk  
i Beata Strumidło-Wszołek.
Wystawa absolwentów

Pierwszym eventem jubileuszu 
był wernisaż prac plastycznych 
uczniów oraz absolwentów naszej 
szkoły. Goście mogli podziwiać prace 
utrzymane w różnych konwencjach, 

wykonane rozmaitymi technikami, 
o różnorodnej tematyce: obrazy 
olejne, pastele, rysunki, projekty 
architektoniczne, graficzne, a także 
te związane z modą, ikony, fotografie, 
mozaiki i płaskorzeźby. Swoje prace 
wystawili: Natalia Pałys, Angelika 
Góra, Iga Piechowska, Weronika 
Wiekierak, Angelika Mróz, Izabella 
Kaczmarczyk, Piotr Grochal, Kamil 
Bochenek, Kaja Bochenek, Domi-

nika Targosz, Ewelina Maj, Ewa 
Budzowska-Czilling, Agnieszka 
Ranosz. Na wystawie można było 
podziwiać nie tylko osiągnięcia 
absolwentów naszego gimnazjum, 
ale również prace uczniów ostatniego 
gimnazjalnego rocznika i ósmokla-
sistów: Weroniki Antusiak, Filipa 
Molendysa, Macieja Sroki, Darii 
Wylęgały, Weroniki Drzyzgi, Elizy 
Salawy, Julii Wolak, Julii Wrony, 
Kamila Żaby, Zuzanny Węgrzyn, 
Julii Piwowarczyk, Kingi Raczniak 
i Agnieszki Wojtanowskiej.
Polonezem do finału

Uroczystość oficjalna rozpo-
częła się polonezem integracyjnym,  
w którym tańczyli  razem uczniowie 
i nauczyciele gimnazjum, potem 
gości powitał dyrektor Aleksander 
Płoskonka. Nikola Kasprzyk i Karol 
Piwowarczyk, nasi konferansjerzy, 
poprowadzili program w sposób 
bardzo profesjonalny z wrodzoną 
swobodą i naturalnym wdziękiem. 
Pierwsza część imprezy, zainaugu-
rowana przez energetyczną grupę 
Jamajka była poświęcona spor-
towi: Sara Chrast przedstawiła 
prezentację ukazującą sukcesy 
sportowe, medale i trofea naszych 
absolwentów: Michała Gierlacha, 
Jarka Trojana, Kuby Piwowarskiego, 
Agnieszki Szwarnóg, Sebastiana 
Kasprzyka, Pauliny Szczecińskiej 
i Natalii Linczowskiej. Prezentacji 
towarzyszył evergreen Freddiego 

We are the champions.
Wspomnienia, wspomnienia

Kolejną część programu roz-
począł tekst Dezyderaty. Recytacja 
Wiktorii Starmach, której towarzy-
szył, jako pianista Maciek Szewczyk, 
wprowadziła nas we wspomnienio-
wy klimat. Tyle się przecież działo  
w naszym gimnazjum i do tych 
wspomnień odnosili się ludzie 
różnych pokoleń, bo jak mówi 
Dezyderata każdy człowiek ma 
swoją opowieść, której warto wysłu-
chać. Następnie Natalia Świebocka  
i Karol Piwowarczyk przedstawili 
prezentację Historia gimnazjum 
w pigułce, gdzie na wesoło wróci-
liśmy do ważnych, historycznych 
już wydarzeń z życia naszej szkoły: 
początki gimnazjum, wybór imie-
nia dla szkoły, zbieranie cegiełek 
na zakup sztandaru, pielgrzymki 
do Watykanu, do naszego patrona, 
wycieczki szkolne, bale gimnazjalne, 
konkursy i zawody. Potem mogliśmy 
zobaczyć zrealizowany przez absol-
wenta dobczyckiego gimnazjum, 
Krystiana Wesołowskiego, film 
nakręcony w konwencji wywiadu. 
Przedstawił, jak zapisało się nasze 
gimnazjum w pamięci uczniów, 
absolwentów, rodziców i nauczy-
cieli – było i zabawnie i poważnie 
i wzruszająco. Wywiadów w filmie 
udzielali: burmistrz Tomasz Suś, 
rodzice dawnych gimnazjalistów 
zaangażowani w prace na rzecz 
szkoły: Zofia Dusza-Płonka i Ewa 
Kołacz – długoletnie działaczki 
Rady Rodziców, Zofia Kozielska  

– ściśle współpracująca z gimnazjum  
z ramienia UGiM, nauczyciele: dyrek-
tor Aleksander Płoskonka, Donata 
Kniaziowska, Tomasz Trojan i Beata 
Strumidło-Wszołek, absolwenci: 
Justyna Szawara, Joasia Murzyn, 
Agnieszka Stasik, Mateusz Klimek, 
uczniowie ostatniego rocznika: 
Wiktoria Starmach, Mariola Kęsek 
i Kamila Burnos, nawet uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 2: Julita 
Jarząbek i Nadia Hyży. 
Przy okazji chcieliśmy 
podziękować Krystianowi 
za jego pracę – ten film to 
piękny prezent dla całej 
społeczności gimnazjum, 
a także Joannie Tala-
dze i Pawłowi Stochowi  

– naszym absolwentom, 
za pomoc w organizacji 
Jubileuszu. Tej części pro-
gramu towarzyszyły także 
występy artystyczne: etiu-
dy taneczne w wykonaniu 
Zuzi Zbożeń, Ani Błasz-
czyk i Julki Klimek oraz 
nostalgiczna, ale pogodna 
piosenka Czas nas uczy 
pogody zaśpiewana przez 
duet - Wiktorię Starmach  
i Eryka Dziewońskiego. 
W końcu, jak to w szkole, 
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w kręgu kultury

Żadnych  pożegnalnych, smutnych słów. Jubileusz dwudziestolecia Gimnazjum w Dobczycach Płyta na Stulecie

Koncert promujący najnowszą 
płytę zwieńczył obchody Jubi-

leuszu 100-lecia istnienia Orkiestry 
Dętej „Dobczyce”. 

W piątkowy, wrześniowy wieczór 
rozbrzmiała składanka znanych  
i lubianych utworów, zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych, a prze-

strzeń auli widowiskowej wypełniło 
wyraziste brzmienie instrumentów 
dętych. Ponad trzydziestu muzyków, 
pod batutą kapelmistrz Józefa 
Manieckiego, dało niezapomniany 
koncert, przeplatany zabawnymi 
anegdotami i ciekawym quizem,  
w którym nagrodą był jubileuszowy 
krążek.  Koncert wokalnie ubogacili, 
na stałe związani z Orkiestrą: Monika 
Maniecka, Małgorzata Szklarz oraz 
Piotr Skóra.

Najnowsza płyta dobczyckiej 
„stulatki” jest szóstą w historii zespołu. 
W sumie na dwóch krążkach znaleźć 
można 23 utwory z kanonu muzyki 
rozrywkowej, a także specjalnie 
wydaną mini publikację opisującą 
historię Orkiestry. Nie brakuje  
w niej archiwalnych i współczesnych 
fotografii, a także składu blisko 
50-osobowej grupy. 

Podczas koncertu słowa uznania 
i podziękowania za kultywowa-
nie tradycji i promowanie Gminy 
Dobczyce płynęły w stronę prezesa 
Orkiestry Leszka Kośmidra oraz 
kapelmistrza Józefa Manieckiego. 

Sam koncert był częścią projek-
tu „Obchody Jubileuszu 100-Lecia 
Orkiestry Dętej Dobczyce”. W ramach 
projektu, dzięki darowiźnie, otrzy-
manej od Fundacji ORLEN Dar 
Serca zakupiono instrumenty dęte, 
elementy umundurowania dla 
członków orkiestry oraz wydano 

płytę jubileuszową.
Orkiestra Dęta „Dobczyce” prze-

trwała 100 lat przemian dziejowych, 
w tym czasy II Wojny Światowe, 
stan wojenny oraz inne „wichry 
czasu” i istnieje do dziś, ciesząc 
ucho mieszkańców. 

Przez jej szeregi przewinęły się 
setki muzyków i muzyków-amato-
rów. Dzisiejsza Orkiestra to blisko 
50-osobowa grupa osób, w wieku od 
10 do 70+ lat, które łączy wspólna 
pasja do muzyki. 

Grają w niej dzieci, ojcowie, 
dziadkowie. Orkiestra działa przy 
Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury  
i Sportu w Dobczycach i jest wizytów-
ką miasta. Zespół kultywuje wielo-
pokoleniowe tradycje muzykowania, 
uświetnia swoją gra uroczystości 
państwowe, gminne, patriotyczne, 
religijne, wydaje płyty, a także bierze 
udział w przeglądach i festiwalach 
orkiestr dętych, odnosząc duże 
sukcesy. Orkiestra ma na swoim 
koncie tysiące występów w Polsce 
i poza jej granicami. 

Tekst i foto: jota

przyszedł czas na sprawdzenie 
wiadomości. W Quizie Wiedzy  
o Gimnazjum w Dobczycach mogli 
wziąć wszyscy uczestnicy imprezy, 
a nagrody książkowe i słodko-
ści przygotował dla zwycięzców 
dyrektor Płoskonka wraz z  szefową 
szkolnej biblioteki, Ewą Tkaczyk. 
Quiz przeprowadzili surowo, ale 
sprawiedliwie: Weronika Ćwierz, 
Ola Nykiel i Michał Gniadek,  
a pomagał im rządzący cukierka-
mi i zadający dodatkowe pytania 
Kacper Kęsek. Pierwszą nagrodę 
otrzymała, ta osoba, która zapamię-
tała najwięcej z dwudziestoletniej 
historii gimnazjum, czyli Julita 
Szewczyk z klasy V a. Czy to znaczy, 
że pamięć o gimnazjum przetrwa 
wśród młodszego pokolenia?

Podczas przerwy w występach 
wszyscy uczestnicy i goście imprezy 
mogli spotkać się w foyer i przy 
kawie oraz imponującym torcie 
zasponsorowanym przez matkę 
trójki gimnazjalistów, Sylwii, Kamila 
i Soni, Wiesławę Murzyn, tworzącą 
pyszne wypieki W Domu Weselnym 
Arkadia. Tort był ogromny, więc każ-
dy mógł spróbować, a że smakował 
fantastycznie, więc wspomnieniom 
nie było końca…
Dosięgnąć gwiazd...

Ostatnią i pewniej najbardziej 
oczekiwaną częścią jubileuszu był 
koncert. Rolę konferansjerów pełnili 
tym razem Oliwia Płachta i Karol 
Piwowarczyk. Każdemu z wyko-
nawców zadawali to samo pytanie: 
jak byłeś związany z dobczyckim 
gimnazjum? Jako pierwszy wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce,  
a potem Piotrek Skóra wraz z cór-
ką, Julką, Justyna Szawara, Kinga 
Sędzik, Beata Stoch, Alan Michalik, 
Rafał Żaba, Krzysztof Leśniak  
z kolegami, Anka Stożek. To był 
prawdziwy koncert gwiazd (taką 
zresztą miał nazwę - Dosięgnąć 
gwiazd) wykonanie utworów było 
mistrzowskie, a repertuar dobrany 

bardzo starannie, tak żeby współ-
grać z tematem całej imprezy trochę 
optymizmu i łagodnej nostalgii, 
trochę buntu, szczypta smutku, ale 
też i żywiołowej radości. Wysłucha-
liśmy między innymi:  Modlitwy 
Bułata Okudżawy, piosenki ze 
sławnego musicalu Błyskoszczęki, 
kultowego Imagine Johna Lennona 
i rubasznego Gdybym był bogaty ze 
znanego na całym świecie musicalu 
Skrzypek na dachu. Serca wszyst-
kich słuchaczy poruszyła Maja 
Kowalska i Piotrek Skóra, którzy 
wykonali piosenkę dedykowaną 
naszym gimnazjalistom, których 
nie ma już wśród nas, bo odeszli, 
ale wierzymy, że duchem są ciągle 
z nami. Oprócz występów wokal-
nych były także układy taneczne: 
Natalia Świebocka w układzie solo, 
gimnazjalne cheerleaderki, walc  
w wykonaniu reprezentacyjnej gru-
py gimnazjalnej czy Kaja Kolińska  
i Maciek Szewczyk w romantycznej 
etiudzie. I wszyscy ci wykonawcy byli 
związani z dobczyckim gimnazjum  

– tworzyli jego historię. Podziękowa-
nia za wspaniałą inicjatywę, jaką był 
ten koncert, od uczniów i kolegów 
otrzymała Beata Strumidło-Wszołek 

– z dedykacją muzyczną: piosenka 
ci nie da zapomnieć.

W Polsce aż do czerwca 2019 
działały 6483 gimnazja. Gimnazjum 
w Dobczycach ukończyło w ciągu 20 
lat 3668 uczniów. W całym naszym 
kraju 6 milionów młodych ludzi 
uczyło się w gimnazjum. Ci ludzie 
tworzą pokolenie gimnazjalistów  
a są wśród nich naukowcy i nauczy-
ciele, lekarze i sportowcy, prawnicy 
i ludzie biznesu, aktorzy i dzienni-
karze, celebryci i samorządowcy. 
Najmłodsi mają 16 lat, najstarsi 33 
i przyszłość należy do nich. To od 
ich aktywności, wyborów i działań 
będzie zależeć pomyślność naszego 
kraju. Nadszedł ich czas…

Komitet Organizacyjny
Fot. Krystian Flak
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ze szkolnej ławy

Dobczycki „Tischner” – dobry wybór!
Nowy rok szkolny w dobczyckim 

Zespole Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera to przede wszystkim 

„podwójny“ rocznik w klasach 
pierwszych (absolwenci gimnazjum 
i szkoły podstawowej). 

Podczas uroczystości inau-

gurującej, w której wzięli udział 
m.in. wicestarosta Rafał Kudas, 
przedstawiciele lokalnych firm  
i zakładów, przedstawiciele służb 
mundurowych oraz LOK-u, a także 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Irena Stawicka, dyrektor „Tisch-
nera”, Bogusław Lichoń, zwracając 
się do młodzieży, życzył osiągnięć 
i sukcesów w nadchodzącym roku.

Wyraził również wdzięczność 
Starostwu za troskę i zaangażowa-
nie w modernizację i rozwój bazy 
sanitarnej, sportowej i dydaktycznej 
naszego Zespołu, słowa podziękowa-
nia skierował także ku wspierającym 
szkołę przedsiębiorcom i  Radzie 
Rodziców.
 – Jesteśmy w pełni gotowi do obecne-
go roku szkolnego – mówił. – Mając 
na uwadze zwiększony nabór do klas 
pierwszych, przygotowywaliśmy się 
co najmniej od dwóch lat, tak pod 
kątem lokalowym, jak i wyposaże-
nia szkoły w pomoce dydaktyczne, 
specjalistyczne pracownie oraz 
koncepcję pracy szkoły w nowych 
warunkach z nową podstawą 

programową. Rozbudowaliśmy 
liczbę pracowni zawodowych, m.in. 
budowlanej, elektromechanicznej 
na kwotę ok. 200 tys. zł. Firma Pul-
sar ufundowała nową pracownię 
elektryczną. W całej szkole mamy 
nowoczesne sanitariaty. Obecnie 

został złożony projekt doposażenia 
pracowni elektrycznej, elektronicz-
nej i mechatronicznej z Funduszy 
Europejskich na kwotę ok. 2 mln zł. 
Aby sprostać tej liczbie uczniów, do 
Zespołu Szkół przyjęliśmy 20 nowych 
nauczycieli, którzy wzmocnią siłę 
dydaktyczną placówki.

Również w trakcie uroczysto-
ści dyrektor Lichoń oraz Komen-
dant Powiatowy Policji, inspektor 
Maciej Kubiak zawarli porozumienie, 

dotyczące współdziałania Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach 
z Zespołem Szkół w Dobczycach  
w zakresie edukacji na rzecz bezpie-
czeństwa publicznego i funkcjonowa-
nia Policji.  Zostały wręczone również 
odznaki LOK dla dyrektora ZS  
i kierownika warsztatów szkolnych 
Pawła Kniaziowskiego.

W rozpoczętym dopiero co roku 
szkolnym w naszej placówce szkol-
nej funkcjonują 3 szkoły: I Liceum 
Ogólnokształcące (klasa mundurowa, 
klasa policyjna, klasa ratownicza 
i klasa strażacka), Technikum Nr 
1 (technik informatyk, technik 
mechatronik, technik elektronik, 
technik elektryk, technik budow-
nictwa, technik fryzjer, technik 
żywienia i usług gastronomicznych 
oraz technik technologii żywności) 
oraz Branżowa Szkoła I Stopnia 
Nr 1 (kucharz, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz klasa wielo-
zawodowa).

 Do Zespołu Szkół w tym roku 
szkolnym dołączyło około 500 
uczniów, którzy podejmą naukę 
w 17. oddziałach klas pierwszych. 
Łącznie bieżący rok szkolny roz-
pocznie w naszym ZS 1070 uczniów 
w 38 oddziałach.

(bd)
Fot. Marian Górka

Ognisko Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej  

w Dobczycach zaprasza na wspólne 
świętowanie jubileuszu 60. lecia  

Ognisko istnieje już 62 lata ale 
właśnie 27 października zaprasza 
na Galę do swojej siedziby przy 
Podgórskiej 2 na godz. 16. 

W programie uroczystości m.in. 
wspomnienia Władysława Pazdura 
oraz Ludwika Dziewońskiego, pre-
zentacja starych fotografii, prze-
mówienia zaproszonych gości oraz 
gospodarzy, prezentacja Monografii 
Ogniska autorstwa Andrzeja Doma-
galskiego, wręczenie pamiątkowych 
dyplomów, medali i odznaczeń dla 
zasłużonych dla stowarzyszenia.  

Wieczór uświetnią znani wszyst-
kim Zespół „Werdebusy” oraz Piotr 
Skóra z Sekcją Wokalną MGOKiS.  
W przerwach organizatorzy zapra-
szają na poczęstunek. 

Gala 60. lecia Ogniska finan-
sowana jest z programu:

„Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”. GRANT pn.: „Impreza 
z okazji 60-lecia Ogniska TKKF w 
Dobczycach (Gala)” REALIZOWANY 
W ZAKRESIE:  promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów  lub 
usług lokalnych w ramach projektu 
grantowego pt. „Organizacja imprez 
z zakresu sportu oraz kultury i tra-
dycji w celu wypromowania obszaru 
LGD Turystyczna Podkowa” współ-
finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020”.

Krzysztof Filutowski
wiceprezes TKKF

60 lat Ogniska TKKF
Dobczyce

Klub Nowych Technologii zaprasza na spotkania, w których uczestnicy 
będą stawiać pierwsze kroki w programowaniu, z użyciem robota Photon, 
w oparciu o dostępne aplikacje na tablecie.  Będą to zajęcia interaktywne, 
gdzie podczas nauki i zabawy, dzieci będą się uczyć się m.in. logicznego 
myślenia, przewidywania i konstruowania prostych programów. 

Nowością w tym roku, będą zajęcia, na których będziemy prezen-
tować nowe aplikacje. Będzie to praca z tabletem, z wykorzystaniem np. 
okularów 3 D, VR. Dla urozmaicenia zajęć będziemy też wprowadzać 
zabawy, w których dzieci będą mogły wykazać się swoją kreatywnością.

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i będą się odbywały co dwa 
tygodnie, w dwóch grupach wiekowych, od 23 i 25 października do  
4 i 6 marca. Do Klubu zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat (gr. młodsza) 
oraz 7 i 8 lat (gr. starsza), które nie uczestniczyły w zajęciach z robotami 
Photon. Ilość miejsc ograniczona (max. do 14 osób w grupie). Zgłoszenia 
przyjmujemy w bibliotece, należy również wypełnić zgodę na przetwa-
rzanie danych i wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia podczas zajęć).  
Koszt za jedne zajęcia 5 zł (całość za wszystkie zajęcia 50 zł).
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (4)

Ciasteczka imbirowe
15 dkg masła, 
15 dkg mąki, 
10 dkg cukru pudru, 
2 żółtka, 
pół łyzeczki utartego imbiru, 
skórka cytrynowa do smaku

Masło utrzeć z cukrem, kolejno 
dodając żółtka, przesianą mąkę, 
imbir i startą skórkę cytrynową. 
Zagnieść ciasto.

Ciasto rozwałkować na gru-
bość ok. 1/3 cm, wykrawać ciastka 
dowolną foremką i ułożyć na blaszce, 
pozostawiając odstępy, następnie 
umieścić na 2 godziny w chłodnym 
miejscu. Ciasteczka upiec w gorącym 
piekarniku.

Smacznego oraz pogodnej jesieni
życzy Teściowa

Porada: Surówki warzywne prze-
chowujemy krótko, z pomidorów 

- zjadamy od razu, z cykorią do 2. 
godzin, a z kiszoną kapustą - do 6 
godzin. Wtedy są one najzdrowsze!

Z przepisów Teściowej

Sławny matematyk Dawid Hil-
bert, w czasie jednego ze swoich 
wykładów powiedział:

- Każdy człowiek ma pewien okre-
ślony horyzont myślowy. Kiedy ten 
się zwęża i staje się nieskończenie 
mały, zmienia się w punkt. Wtedy 
człowiek mówi: To jest mój punkt 
widzenia.

Wielcy uczeni bywają często 
roztargnieni. Takim tez człowiekiem 
był Albert Einstein. 

Zdarzyło mu się, że nie mógł 
znaleźć okularów. Odnalazła mu 
je dziewczynka.

- Dziękuję ci, moje dziecko – ucieszył 
się genialny fizyk – jak się nazywasz?

- Klara Einstein, tatusiu.

Alfred Nobel znany był ze swego 
roztargnienia. Pewnego razu zgubił 
gdzieś ulubione rękawiczki i wyzna-
czył nagrodę za ich odnalezienie. 
Wieczorem ogrodnik znalazł je  
w altanie i przyniósł uczonemu, za 
co otrzymał obiecaną nagrodę pie-
niężną. Po kilku latach ogrodnikowi 
przewróciło się w głowie:

- To ja jestem pierwszym na świecie 
laureatem Nagrody Nobla – twierdził.

Samuel Morse, zanim zbudował 
telegraf elektromagnetyczny oraz 
stworzył dla niego alfabet, zajmował 
się malowaniem. Pewnego razu 
namalował obraz przedstawiający 
chorego człowieka. Pokazał go 
swojemu przyjacielowi, z zawodu 
lekarzowi, pytając o ocenę:

- Jakie jest twoje zdanie?
- Moim zdaniem to malaria  

– odparł przyjaciel. 
                                                                                                              C.F.

Malarstwo Gabrieli Pazdur zadebiutowało 
w Ispinie

Tak jak August Poniatowski 
umiłował sobie czwartki, tak 

Stowarzyszenie Ispina wybrało 
wtorki na kulturalne spotkania 
przy sztuce i poezji. 

Nie inaczej było w pewien wrze-

śniowy wtorek w Galerii Ispiny, gdzie 
zainaugurowano wystawę.

Ispina po raz kolejny znalazła 
prawdziwą perełkę – młodą, rodzi-
mą artystkę, Gabrielę Pazdur, którą 
do współpracy zaprosiła Cecylia 
Frajtag. Malarstwo Gabrieli do 
końca września zdobiło przytulne 
wnętrza kameralnej galerii.

Artystka pochodzi z Czasławia, 
wiele czasu spędziła jednak w Dob-
czycach, gdzie uczęszczała do szkoły 
oraz na zajęcia plastyczne prowa-
dzone przez Marię Grzybek-Kosior 
w tutejszym ośrodku kultury. 

Jak sama przyznaje, to właśnie 
ta aktywność pozalekcyjna ugrun-
towała jej drogę rozwoju. Obecnie 

Z Dobczycami jestem związana 
od dzieciństwa i od czterdzie-

stu paru lat mieszkam tu na stałe. 
Tutaj wyszłam za mąż i założyłam 
rodzinę – jak się to mówi „zapu-
ściłam korzenie”. 

Od prawie siedmiu lat jestem na 
emeryturze, ale siedzenie w domu 
i oglądanie seriali nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Chciałam zająć się 
czymś, co dawałoby mi satysfakcję, 
widoczne efekty, a co najważniejsze 

pozwalało być w towarzystwie innych 
osób, które też to lubią.  Znalazłam 
ogłoszenie  o „Warsztatach Pisania 
Ikon” zorganizowanych przez „Ispinę”, 
a ponieważ lubiłam kiedyś rysować, 
to chętnie się zapisałam. Zajęcia 

prowadziły panie Cecylia Frajtag  
i, dzisiaj już niestety nieżyjąca, Anna 
Bugaj. Panią Anię zawsze będziemy 
nosić w sercu.  

Obie panie wprowadzały uczest-
ników w tajniki tworzenia ikon  

Ludzie z Pasją: Krystyna Drożdż i pomagały nam w pracy. Stworzyła 
się spora grupa pasjonatów i zajęcia 
z roku na rok trwają dłużej. Biorą 
w nich udział zarówno emeryci, 
osoby młode, pracujące, jak i dzieci. 
Darzymy się sympatią. Z czasem 
pani Frajtag zaproponowała nam 
abyśmy oprócz ikon spróbowali 
swoich sił w malarstwie olejnym. 
Rozwijamy się więc i poszerzamy 
swoje umiejętności. Pomagamy 
sobie wzajemnie, dzielimy radami 
i spostrzeżeniami. Organizujemy 
wystawy swoich prac. 

Jestem bardzo zadowolona  
z tego, że mogłam nauczyć się pisać 
ikony i malować obrazy farbami 
olejnymi, niezależnie od efektów.

Jestem również uczestnikiem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
działającego w naszych Dobczy-
cach. Muszę powiedzieć, że jest to 
wspaniała rzecz, wszyscy seniorzy 
powinni należeć do UTW i poszerzać 
swoje horyzonty. Lubię również czy-
tać książki, zwłaszcza historyczne, 
więc odwiedzam naszą Bibliotekę. 
Tak dużo dzieje się w Dobczycach, 
każdy może być pasjonatem w tym 
co lubi, we własnym kierunku, tylko 
zechciejcie wyjść z domu. 

jest studentką czwartego roku na 
krakowskiej ASP i z tą właśnie 
uczelnią wiąże swoją dalszą karierę 
zawodową.

Obrazy Gabrieli, które zawisły  
w Galerii są swojego rodzaju podróżą 

przez poszczególne etapy jej twór-
czości i nauki. Młodej artystce nie 
można odmówić uroku osobistego, ale 
też odwagi. Nie boi się podejmować 
trudnych tematów i przedstawiać 
świata w odważnej formie. 

Inspiracją dla malarki jest m.in. 
świat współczesny, wśród zbioru 
dzieł uwagę każdego przykuje portret 
rosyjskich Żydów, których zdjęcie 
pojawiło się na łamach znanego 
czasopisma. Dzięki uprzejmości 
Gabrieli, obraz ten już na stałe zagości 
w Galerii Ispiny, a jak wspomniała 
prezes Stowarzyszenia Elżbieta 
Kautsch, idealnie wpisuje się on  
w kolejny, planowany projekt.

Tekst i foto: jota

Wyjątkowe spotkanie

Cóż to było za popołudnie... 
Jeszcze do dzisiaj jesteśmy 

pod wrażeniem twórczości Anny 
Pituch-Noworolskiej. 

Na początku września odbyło 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
spotkanie autorskie z tą niezwykłą 
poetką. Pani Anna na co dzień pracuje 
jako pediatra, lekarz immunolog. 

Autorka uwielbia okres średnio-
wiecza. Interesuje się fotografią. 
Podczas spotkania opowiedziała 
skąd czerpie inspiracje do tworzenia. 
Czytała swoje wiersze oraz frag-
menty historii Beatrice i Dantego 
pochodzące z tomiku „Gobeliny”. 

Anna Pituch- Noworolska maluje 
obrazy słowami i wprowadza czytel-
nika w inny świat. Jej twórczość jest 
pełna nostalgii, a niekiedy pozostaje 
w żartobliwym tonie. 

Całość spotkania przeplatał 
śpiew Małgorzaty Molendys oraz 
Marka Cieślaka. Ten mini koncert 
idealnie wypełniał klimat wpro-
wadzony przez poezję pani Anny. 

Na koniec autorka odpowiadała 
na pytania prowadzącej - Justyny 
Szawary. Pisarka weszła w interakcję 
z publicznością poznając twórczość 
naszych lokalnych poetów. 

Nie zabrakło krótkich rozmów 
i podpisów. W bibliotece można 
zakupić tomiki Anny Pituch-No-
worolskiej. 

Spotkanie zorganizowała dob-
czycka biblioteka wspólnie z Radą 
Społeczną.

MBP
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w kręgu kultury

Początek września jest zawsze 
niezwykle pracowity dla dob-

czyckiego Stowarzyszenia KAT. To 
nie tylko początek szkoły, ale przede 
wszystkim finał ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czytania, której 
organizatorem w Dobczycach jest 
właśnie KAT.

W tym roku zaproszeni do czy-
tania goście zmierzyli się z tekstami 
ośmiu nowel, które wybrane zostały 
jako lektury wiodące: „Dobrą panią” 
Elizy Orzeszkowej, „Dymem” Marii 
Konopnickiej, „Katarynką” Bole-
sława Prusa, nowelą „Mój ojciec 
wstępuje do strażaków” ze zbioru 

„Sanatorium pod Klepsydrą” Bru-
nona Schulza, „Orką” Władysława 
Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, 
wrony…” Stefana Żeromskiego, 

„Sachemem” Henryka Sienkiewicza, 
„Sawą” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) 
Henryka Rzewuskiego. 

W tym roku wybór fragmentów 

należał do czytających – podzieleni 
zostali na klasy, a to było niejako 
ich zadaniem domowym.

W szkolnych ławach, w klasie 
Pani Profesor Justyny Dudzik, zasie-
dli: z klasy a (Stowarzyszenie KAT 
Dobczyce): Zbigniew Dudzik, Anka 
Stożek, Izabela Wyroba, Wioletta 

Wyroba; w klasie b (Miejska Biblio-
teka Publiczna) – Dorota Mistarz, 
Małgorzata Molendys, Paweł Piwo-
warczyk, Justyna Szawara; w klasie 
c (UGiM Dobczyce): Marek Mitko, 
Antonina Trojan; w klasie d (ZS  
w Dobczycach): Iwona Puchała, 
Andrzej Pudlik; w klasie e (SP1 Dob-
czyce): Katarzyna Nawracaj, Urszula 
Rokosz; w klasie f (SP 2 Dobczyce): 
Piotrek Skóra, Beata Ślęczka; w klasie 
g (Rada Społeczna Miejskiej Biblioteki 
Publicznej): Iwona Rybiec; w klasie 
h (Stowarzyszenie Gościniec Kor-
natka): Maria Dudzik, Jola Ziemba;  
w klasie i (Stowarzyszenie Ispina): 

Narodowe Czytanie w szkolnej ławie
Katarzyna Materek-Reszka, Iwona 
Urbaniak; w klasie j (Mieszkańcy 
Gminy Dobczyce): Ewelina Bartnik, 
Ewa Kołacz, Wiesław Szymoniak.

Jak to w Dobczycach bywa, 
Narodowe Czytanie i w tym roku 
było niebanalne. Nie zabrakło 
dobrego humoru i piosenek, które 

już po raz drugi ubarwiają spotkania  
z książką. Oprócz znanych przebojów, 
publiczność mogła wysłuchać, a nawet 
spróbować zaśpiewać, specjalnie 
na tę okazję napisanego tekstu: 

„Narodowe Czytanie” do muzyki 
z przeboju Alvaro Solera „Sofia”.

Na tym nie koniec niespodzia-
nek. Z okazji Narodowego Czytania 
ogłoszony został konkurs plastycz-
ny, w którym wzięły udział dzieci  
z gminy Dobczyce.

Konkurs rozstrzygnięty został 
w dwóch kategoriach: prace wiel-
koformatowe i prace A4.

W kategorii wielkich formatów 

pierwsze miejsce przyznano Kor-
nelii Klimek i Natalii Koral, dru-
gie – Dominice Klimek, trzecie 
Gabrieli Palonek – wszystkie z SP1 
w Dobczycach.

W kategorii prac A4 pierwsze 
miejsce przyznano Zosi Policht  
z SP2 w Dobczycach, drugie – Oli 
Matule, trzecie – Marysi Sternal: 
obie z SP w Stadnikach.

Wyróżnienia otrzymali: Joanna 
Matoga, Agata Jeż, Amelia Szcze-
pańska, Filip Sykała, Piotr Stasik, 
Karol Zborowski – wszyscy z SP1 
w Dobczycach; Lena Krupa z SP2 
w Dobczycach.

W spotkaniu w RCOS wzięli 
także udział uczniowie Zespołu 
Szkół z klas: 2TG, 3TG, 4TG, którym 
taka forma czytania lektur bardzo 
się spodobała. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji tego 
wydarzenia – naszym wspaniałym 
przyjaciołom, z którymi organizu-
jemy niejedno wydarzenie w gmi-
nie: Stowarzyszeniu Sympatyków  
i Absolwentów ZS w Dobczycach, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach. 

Dziękujemy Urzędowi Gminy za 
ufundowanie nagród, MGOKiS Dob-
czyce za udostępnienie pomieszczeń i 
wypożyczenie sprzętu nagłaśniające-
go, Łukaszowi Piwowarczykowi – za 
obsługę nagłośnienia. Dziękujemy 
Dyrekcji SP nr 2 w Dobczycach za 
użyczenie ławek i krzeseł do naszej 

„szkolnej klasy”.
Akcja Narodowe Czytanie jest 

akcją ogólnopolską. Jej inicjatorem 
w 2012 roku był Prezydent Broni-
sław Komorowski. Dobczyce do 
Narodowego Czytania dołączyły 
w 2014 roku mierząc się z Trylogią 
Henryka Sienkiewicza.

Już dzisiaj zapraszamy do Czy-
tania za rok – a tekst przed nami 
wyjątkowy: „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego. 

Stowarzyszenie KAT
Fot. Anka Stożek

Zlot na Suchej Polanie
Tradycyjnie na początku września 

odbył się Zlot Szlakami Walk 
Partyzanckich, upamiętniający 
wydarzenia krwawych lat II wojny 
światowej.

Małopolski Zlot Szlakami Walk 
Partyzanckich odbył się w Paśmie 
Lubomira i Łysiny – na Suchej 
Polanie. Tegoroczny zlot odbył 
się z okazji 75 rocznicy bitwy pod 
Łysiną, utworzenia „Rzeczpospolitej 
Raciechowickiej”, oraz pacyfikacji 
Wiśniowej i Lipnika. 

Organizatorem imprezy był 
Zarząd Oddziału PTTK „Lubomir”  
w Myślenicach. W zlocie wzięły 
udział delegacje i poczty sztandaro-
we z okolicznych szkół i organizacji 
pozarządowych, samorządowcy, 

przedstawiciele służb mundurowych, 
kombatanci, harcerze, oraz miesz-
kańcy okolicznych miejscowości. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą przy ołtarzu polowym,  
a następnie odczytano apel poległych 
i złożono wieńce pod pomnikiem 
partyzantów. Po oficjalnych uro-
czystościach goście udali się na 
poczęstunek przy ognisku i kuchni 
polowej, a następnie wysłuchano 
występów artystycznych i wykładu 
o działalności partyzantów Armii 
Krajowej operujących w masywie 
Łysiny i Kudłonia w czasie II wojny 
światowej. 

Oficjalne uroczystości zakończyła 
inscenizacja pacyfikacji wsi przez 
oddziały niemieckie w wykonaniu 

grupy rekonstrukcyjnej. Podczas 
imprezy można było odwiedzić 
stoisko Nadleśnictwa Myślenice, 
gdzie dzieci i młodzież mogli się 
sprawdzić ze znajomości przyrody 
oraz stoisko myślenickiego oddziału 
PTTK. 

Nad bezpieczeństwem uczest-
ników czuwali strażacy OSP  
z okolicznych miejscowości i Gru-
py Poszukiwawczo- Ratowniczej  
z Myślenic. 

Jacek Kozubek
Fot. Jacek Kozubek
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Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
może zaliczyć wrzesień do 

miesiąca sukcesów.
W sobotę, 14 września, trzy pary 

ZPiT wzięły udział w I Ogólnopol-
skim Turnieju Tańców Polskich 

„Złoty Parowóz”. Nasi tancerze 
spisali się na medal, a dokładnie na 
trzy medale. Adam Miąsko i Julita 
Szewczyk wytańczyli złoty medal 
w kategorii II Open,

Maciej Szewczyk i Kaja Kolińska 
wytańczyli złoty medal w kategorii 
III Open,

Janusz Kozień i Lucyna Sła-
wińska-Targosz wytańczyli srebrny 
medal w kategorii VII w klasie 

mistrzowskiej A.
W sobotę 21 września, trzy pary 

Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
wzięły udział w V Ogólnopolskim 
Turnieju Tańców Polskich „O Bursz-
tynowy Żagiel” i wytańczyły wysokie 

miejsca. 
Drugie  miejsce w kategorii III 

w klasie mistrzowskiej A - Maciej 
Szewczyk i Kaja Kolińska; czwarte 
miejsce w kategorii II w klasie 
mistrzowskiej A - Adam Miąsko  
i Julita Szewczyk, siódme miejsce 
w kategorii VII w klasie mistrzow-
skiej A - Janusz Kozień i Lucyna 
Sławińska-Targosz

Tekst i foto ZPiT

Wytańczyli medale Z kijkami na trasie (cz.II)

Małopolskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking powstało  

w 2017r. na bazie siedmioosobowej 
grupy nieformalnej. 

Przed założeniem stowarzysze-
nia, grupa pasjonatów spotykała 
się regularnie kilka razy w tygo-
dniu ćwicząc i doskonaląc technikę 
nordic walking. Spotkania miały 
charakter darmowych treningów 
otwartych, które prowadził instruk-
tor Polskiego Stowarzyszenia NW. 
Na treningi zapraszano chętnych 
poprzez prywatne profile na Face-
booku. W tym czasie zorganizowano 
dwa marsze rekreacyjne. Pierwszy  
z nich „W poszukiwaniu Mikołaja” 
odbył się w grudniu 2016r. Drugi 

„Marzanna na kiju” w marcu 2017r. 
zapoczątkował sezon wiosennych 
spotkań pod hasłem „Z wiosną 
energetycznie”. 

Głównym celem Małopolskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking jest 
popularyzacja NW jako najprostszej 
aktywności fizycznej, promowanie 
i popularyzowanie aktywnego stylu 
życia, a szczególnie NW, krzewienie 
zamiłowania do regularnego upra-
wiania rekreacji ruchowej. 

Nordic walking jest dyscypliną 
sportową, którą mogą uprawiać 
ludzie w każdym wieku. Oferta 
stowarzyszenia skierowana jest 
więc zarówno do rodzin z dziećmi, 
do osób starszych jak i do młodzieży.

W chwili założenia stowarzy-
szenia wśród jego członków był 
jeden Instruktor NW. Aktualnie  
w szeregach stowarzyszenia jest już 
pięciu instruktorów, którzy mogą 
samodzielnie prowadzić zajęcia. 
Prowadzone przez stowarzyszenie 
otwarte treningi oraz organizowane 
marsze, cieszą się dużym powodze-
niem, szczególnie w czasie wakacji. 

Wakacje 2017 roku przebiegały 
pod hasłem „Odkrywanie Małej 
Ojczyzny”. Zgodnie z założeniami tego 
projektu zaprosiliśmy mieszkańców 
gminy Dobczyce na dwa nordicwal-
kingowe marsze rekreacyjne. 

Pierwszy „Odkrywamy Nieza-
pominajkę” przebiegał po leśnej 
ścieżce spacerowej. W trakcie marszu 
poznawano miejsce ciekawe krajo-
brazowo i przyrodniczo. 

Drugi – „3 x K czyli dwa kije  
i krzesło” to marsz nordic walking, 
którego celem było „Krzesło” Kantora 
w Hucisku obok Wieliczki. 

Rozszerzając działalność sto-
warzyszenia sięgnięto po środki 
zewnętrzne, dzięki czemu organizo-
wane przez MSNW imprezy zyskały 
na atrakcyjności. Realizowany 
jesienią 2017r. projekt pn. „Pod stopą  
i wokół kija” finansowany był przez 
fundację Eko Unia z Wrocławia. 
Polegał na tym, że podczas wędró-
wek z kijami fotografowane były 
zioła i rośliny, na które zwykle nie 
zwraca się uwagi, a które posiadają 

właściwości zdrowotne. 
W ramach projektu odbyły 

się też spotkania ze specjalista-
mi, którzy wprowadzili kijkarzy  
w zaczarowany zielarski świat, dzieląc 
się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w tym zakresie. 

Rok 2017 członkowie stowarzy-
szenia i jego sympatycy pożegnali na 
Marszu Sylwestrowym. W marszu, 
obok mieszkańców gminy Dobczy-
ce, wzięli udział goście z Myślenic  
i z Krakowa. 

W 2018r. działalność stowa-
rzyszenia nabrała rozpędu. Przy 
wsparciu finansowym Gminy  
i Miasta Dobczyce zrealizowano 
kolejne zadanie „Chodźmy razem 
ku zdrowiu, aktywności i radości”. 

Celem tego projektu było zaofe-
rowanie ciekawego, aktywnego 
i bezpiecznego spędzania czasu 
mieszkańcom Dobczyc. W ramach 
projektu zorganizowano regularne 
treningi nordic walking oraz marsz  
z Mistrzem Polski w NW, Krzysztofem 
Człapskim. Impreza miała charakter 
otwarty i dostępny również dla osób 
nie będących uczestnikami projektu. 

Atmosfera na marszu była 
wyjątkowa także dlatego, że była 
to impreza towarzysząca organi-
zowanemu przez Stowarzyszenie 
Konstruktorzy Marzeń Świętu 
Flotylli Pińskiej. W marszu wzięli 
udział ubrani w marynarskie mun-
dury rekonstruktorzy z Białorusi. 
Za udział w „Marynarskim marszu  
w górach” każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal. Realizacja tego 
projektu stała się też początkiem 
nowego pomysłu na nordic walking. 

Zauważono, że NW jest jedną 
z najbardziej towarzyskich form 
uprawiania sportu, w trakcie mar-
szu możemy swobodnie rozmawiać. 
Dzięki temu tworzą się olbrzymie 
możliwości integracji zarówno 
środowisk lokalnych grup, ale 
również odnowienia więzi mię-
dzypokoleniowych. Stwarza się też 
możliwość poznawania „mijanego 
świata”, obserwacji go. Chodzenie 
z kijami stwarza olbrzymie moż-
liwości integracji, daje również 
możliwość połączenia aktywności 
z działalnością poznawczą i edu-
kacyjną. Temu służyć miał kolejny  
z projektów stowarzyszenia  

- „Z kijkami na szlaku architektury 
sakralnej Powiatu Myślenickiego”. 
Tym razem do udziału w projekcie 
zaproszono mieszkańców powiatu, 
a finansowe wsparcie zapewniło 
Starostwo Powiatowe. Maszerowano 
przez gminy: Tokarnia, Raciechowice, 
Myślenice. Łącznie we wszystkich 
marszach wzięło udział około stu 
osób. Na koniec każdego marszu 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, które zostały wykonane  
z wykorzystaniem logo powiatu.

Anna Opałek-Bassara

Wyprawki czytelnicze czekają!
Zapraszamy dzieci w wieku  

3 do 6 lat z całej gminy do biblioteki, 
gdzie odbiorą specjalne wyprawki 
czytelnicze. Każde dziecko otrzyma 
książkę i kartę czytelniczą. 

Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Biblioteka rozda 
420 takich zestawów dla dzieci. 

Nikt nie zaprzeczy, że czytanie 
książek zarówno przez dzieci jak 
i dorosłych, to wachlarz korzy-
ści. Badania wykazują, że dzieci 
wychowywane pośród książek, są 
bardziej pewne siebie, mają większy 
niż rówieśnicy zasób słownictwa  
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 

Pożytki z czytania mają także 
konkretny wymiar materialny: 
czytające dzieci osiągają sukcesy  
i zarabiają więcej od tych, które nie 
czytają. Akcja organizowana jest 
przez Instytut Książki i przystąpiła do 
niego nasza biblioteka. Zapraszamy 
po wyjątkowe wyprawki.
Mali filmowcy w bibliotece

W sobotę, 21 września odbyły się 
warsztaty dla małych „filmowców”. 
Dzieci, pod okiem reżysera filmo-
wego Szymona Adamskiego oraz 
Marty Chwałek, tworzyły animację 
do legendy o Bazyliszku. Nie było to 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej
łatwe zadanie! Grupa miała okazję 
przekonać się, jak dużym wyzwaniem 
jest stworzenie krótkiej animacji, 
ile wysiłku i serca trzeba włożyć  
w pracę na planie filmowym, który 
jest szalenie interesujący, ale bywa 
nudny, żmudny i wymaga sporo 
cierpliwości od twórców. 

Efekty tej pracy będzie można 
obejrzeć na 26. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym @Etiuda&Ani-
ma, który odbędzie się w listopadzie. 

Uczestnicy warsztatów dostali 
darmowe zaproszenie na ten dzień, 
aby wspólnie z rodzicami i znajomy-
mi zasiąść w festiwalowych lożach  
i obejrzeć efekty swojej pracy.
Pisarze kontra Piłkarze

Takiego połączenia jeszcze nie 
było! Ze stadionu do biblioteki, ze 
sportu do literatury! Zapraszamy 
dzieci i młodzież do udziału w sesji 
zdjęciowej na stadionie, warsztatach 
teatralnych oraz konkursach. Dla 
uczestników atrakcyjne nagro-
dy i gadżety sportowo-literackie. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy 
w bibliotece.

Projekt dofinansowano kwotą 
11 tys. zł, ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury,  dzięki wygranemu przez 
bibliotekę konkursowi.

MBP
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Świetlica Środowiskowa w Kędzie-
rzynce istnieje od 2007 roku, 

jako jednostka budżetowa, ale już 
od kilkudziesięciu lat była miejscem 
spotkań lokalnej społeczności. 
Świetlica Środowiskowa mieści 
się w budynku OSP Kędzierzynka.

Świetlica od wielu lat może 
liczyć na wsparcie instytucji i ludzi 
dobrej woli. To 
zapewnia dzie-
ciom ciekawe 
spędzanie wol-
nego czasu. 

J e s z c z e  
w zimie, kiedy 
ferie były w peł-
ni, Zofia Koziel-
ska, pełnomoc-
nik Burmistrza 
ds. Uzależnień, 
pr z ek a z a ł a  
z programu pro-
filaktyki bilety, 
dzięki którym dzieci mogły korzystać 
z lodowiska. 

Świetlica zawsze może liczyć 
na wsparcie strażaków z prezesem 
OSP Janem Szczecińskim na czele: 
począwszy od lekcji musztry, udziału 
w zawodach, uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych, pokazach 
dla dzieci.

Sołtys Kędzierzynki - Bogu-
miła Surma - zaprosiła na wiosnę 
młodzież do akcji sprzątania świata, 
w której wzięli udział pracownicy, 
wolontariusze i dzieci. 

Obecnie udział w zajęciach  
w świetlicy zadeklarowało 30. dzieci  
młodzieży. 

Aby uatrakcyjnić ofertę świetlicy, 
jej kierownik Monika Nowak-Woj-
narowska, ściśle współpracuje  
z lokalnymi organizacjami. Dzięki 
współtworzeniu projektów z człon-
kami Stowarzyszenia Communi-
care uczestnicy mogą korzystać  
z dodatkowo finansowanych form 
spędzania wolnego czasu. 

Od 3 lat z powodzeniem obywają 
się tutaj zajęcia Dziecięcej Dru-
żyny Pożarniczej. Jej działalność 
została sfinansowana ze środków 

Stowarzyszenia i Gminy i Miasta 
Dobczyce. Dzięki temu dzieci mogły 
skorzystać z dwóch wycieczek do 
parku linowego oraz parku rozrywki 
i miniatur w Inwałdzie. Pomysło-
dawcami pierwszego projektu były 
Małgorzata Dzierwa i Aleksandra 
Irzyk. Tegoroczny projekt napisany 
przez Małgorzatę Dzierwę, Barbarę 

Musiał-Łaczek, Tomasza Leśniaka  
i Monikę Nowak-Wojnarowską, 
trwa z powodzeniem od kilku mie-
sięcy. Dzieci spotykają się w środy  
i doskonalą musztrę, którą prowadzi 
wolontariusz, strażak Filip Szewczyk. 
Od 3 lat certyfikowani Instrukto-
rzy Pierwszej Pomocy, a zarazem 
Ratownicy KPP, wolontarystycznie 
kontynuują szkolenie w udzielaniu 
pierwszej pomocy. 

Uczestnicy świetlicy i DDP 
brali również udział w wycieczce 
do Dobczyc, gdzie poznali historię 
naszego miasta, szukając kózek  
w grze terenowej na kozim szlaku. 

Fakt, że w miejscowości prężnie 
działa Koło Gospodyń Wiejskich, 
pozwala dzieciom i młodzieży na 
poznawanie tradycji regionalnych.

W sierpniu wystartował także 
kolejny projekt Stowarzyszenia 
Communicare „Taniec Łączy Poko-
lenia”. We wtorki dzieci, młodzież 
i seniorzy będą mogli doskonalić 
swoje taneczne umiejętności. Na 
taneczny projekt Stowarzyszenie 
otrzymało środki z Działaj Lokalnie 
Fundacji Arts, Fundacji Filantropii 
i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

 Świetlica współpracuje również 
z Fundacją Dobczyckie Centrum 
Wsparcia, która ufundowała sprzęt 
sportowy oraz pozyskała środki na 
realizację projektu „Senior w Inter-
necie”. Projekt jest współfinanso-
wany przez Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach ze środków z budżetu 
Powiatu Myślenickiego w ramach 
tzw. małych grantów. 

W październiku Fundacja prze-
prowadzi dla dzieci zajęcia z pro-
gramowania robotów Lego z okazji 
Europejskiego Tygodnia Kodowania. 
Środki na jego realizację pozyskane 
zostały z projektu Meet And Code, 
dzięki SAP i Fundacji TechSoup 
Polska.

Tekst i foto: MNW

Roztańczona świetlica
Speedballiści na podium

IV Mistrzostwa Polski w Speed-
-ballu w Chełmie na Lubelszczyźnie 
przyniosły dwa medale zawodnikom 
Speed-ball Dobczyce. Sekcję Spe-
ed-ball Dobczyce reprezentowało 
5 zawodników (w sumie 14 z ziemi 
myślenickiej). 

Młodzi speed-ball’iści z gminy 
Dobczyce wywalczyli dwa trzecie 
miejsca i brązowe krążki: Błażej 
Płachno z Kornatki, który startował 
w konkurencji super-solo w kategorii 

wiekowej U14, Adam Urbaniak  
z Dobczyc za grę singlową w kate-
gorii U18.
Puchar Wisełki

W turnieju o „Puchar Wisełki”  
w kategoriach młodzieżowych 
wzięło udział aż 75 zawodników. 
Emilia Bajer w kategorii dziewcząt 
(rocznik 2004-2005) zajęła 1 miejsce 
, a Jakub Nowak i Grzegorz Bajer” 
w kategorii 2006-2007 kolejno  
1 i 2 miejsce.

PP

Najszybszy bibliotekarz mieszka  
w Dobczycach

Paweł Piwowarczyk – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Dobczycach i nasz redakcyjny 
kolega, wygrał bieg na trasie pół-
maratonu i przywiózł do Dobczyc 
tytuł Mistrza Polski pracowników 
bibliotek. 

Zawody odbyły się w Zbąszy-
niu, leżącym nad malowniczym 
Jeziorem Błędno. Zawodnicy mieli 
do pokonania trasę półmaratonu.

 Mistrzostwa po raz  trzeci odbyły 
się w wielkopolskim Zbąszyniu na 
dystansie półmaratonu podczas 32. 

Biegu Zbąskich. Paweł Piwowarczyk 
wyprzedził reprezentantów biblioteki 
ze Szczecina i Cieszyna. 

Bieganie to prawdziwa pasja 
dobczyckiego dyrektora. Przenosi 
je także na grunt zawodowy, zachę-
cając dzieci i młodzież nie tylko 

do czytania, ale także do biegania  
i do Kulturalnego Kibicowania. Jest 
także członkiem Stowarzyszenia 
Rozbiegane Dobczyce.

Serdecznie gratulujemy. 
Red.

Fot. ze zbiorów prywatnych
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