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Debiut reaktywowanego teatru przywitany owacjami

P
o 47 latach do Dobczyc powrócił teatr 
amatorski. Premierową „Zemstą” Alek-

sandra Fredry otworzył się nowy rozdział 
w historii, a Teatr pod Zamkiem Dobczyce 
zadebiutował na deskach dobczyckiej sceny. 

Za reżyserskimi sterami stanęła krakow-
ska aktorka, animatorka życia kulturalnego 
Magdalena Sokołowska-Gawrońska. „Zemsta”, 
zagrana niegdyś przez grupę teatralną 
skupioną pod skrzydłami PTTK Dobczyce, 
powróciła na lokalną scenę po 73 latach, 
by bawić widzów. A tych na premierze nie 
brakowało, co tylko potwierdza ogromne 
zainteresowanie mieszkańców powrotem 

działalności teatru w Dobczycach.
W bohaterów ponadczasowej „Zemsty” 

wcielili się mieszkańcy Dobczyc, których 
sceniczny debiut zwieńczony został długimi 
owacjami. W sztuce wystąpili: Piotr Skóra 
(Cześnik), Adam Ruta (Rejent), Paweł Stoch 
(Papkin), Julia Piwowarczyk (Klara), Paweł 
Piwowarczyk (Wacław), Katarzyna Matoga 
(Podstolina), Arkadiusz Koliński (Dyndalski) 
oraz Marek Cieślak (Murarz). Pracę grupy 
koordynowała Danuta Kasprzyk, za sceno-
grafię odpowiadała Anita Werner, o oprawę 
techniczną zadbał Michał Rozwadowski.

Pierwotnie w roli Cześnika obsadzo-
no Stanisława Żuławińskiego, który już  
w młodości związany był z dobczycką ama-
torską sceną teatralną, a do roli w „Zemście” 
przygotowywał się wiele miesięcy. Niestety, 
odszedł niespodziewanie w maju tego roku, 
nie doczekawszy premiery. Tego dnia był 
jednak obecny w myślach i sercach aktorów 
oraz lokalnej społeczności. 

Sztuka spotkała się z entuzjastycznym 
przyjęciem. Gratulacje i słowa podzię-
kowania popłynęły w stronę reżyserki, 
aktorów i wszystkich zaangażowanych; od 
samorządowców, przedstawicieli instytucji 
kultury i organizacji, sympatyków, a przede 

wszystkim mieszkańców. Jak podkreślał 
burmistrz Tomasz Suś, inicjator reakty-
wacji teatru, całemu zespołowi należą się 
podziękowania za zaangażowanie, trud  
i ciężką pracę, a także serce, które włożył  
w to przedsięwzięcie. 

- Wierzę, że Teatr pod Zamkiem Dobczyce 
zajmie ważne miejsce na dobczyckiej sce-
nie, a nam dane będzie zobaczyć kolejne 
wspaniałe spektakle - mówił. Dalszemu 
rozwojowi grupy z całą pewnością pomoże 
Stowarzyszenie Teatr pod Zamkiem Dob-
czyce, którego powstanie zbiegło się z datą 
premiery.

Wydarzenie było także okazją do wspo-
mnienia zasłużonych dla miasta braci – Wła-
dysława i Kazimierza Kowalskich, którzy  
z dużym zaangażowaniem działali przed laty 
w amatorskim teatrze. Pamięci Kazimierza 
Kowalskiego poświęcona została, wydana  
z okazji reaktywacji teatru, książka autorstwa 
Katarzyny Dominik i Marka Stoszka „Kazi-
mierz Kowalski. Aktor Ziemi Dobczyckiej”.

Premierowy wieczór zwieńczył bankiet, 
podczas którego goście i mieszkańcy mogli 
osobiście pogratulować aktorom, czy zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie na specjalnie do 
tego celu przygotowanej ściance. W trakcie 
wieczoru oglądać było można również pro-
mocyjne filmy autorstwa Karola Kudlika, 
które towarzyszyły promocji projektu. 

Nieocenionym wsparciem służyła także 
Małgorzata Molendys, która przygotowała 
dedykowaną teatrowi grafikę.

Przez ponad 25 lat działalności, amatorski 
teatr skupiał wielu wybitnych i zaangażo-
wanych działaczy i sympatyków. Niezwykłą 
pamiątką jest tablo ze zdjęciami grupy 
teatralnej, które zdobi ścianę w siedzibie 
PTTK Dobczyce przy ul. Podgórskiej czy 
kronika prowadzona przez Władysława 
Kowalskiego, której kopię znaleźć można  

w Bibliotece Publicznej w Dobczycach.
Wydarzenie zorganizowane zostało pod 

Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce Tomasza Susia przez Teatr 
pod Zamkiem Dobczyce, Gminę Dobczyce 
oraz MGOKiS w Dobczycach.

jota

fot. Paweł Stożek
Wskrzeszając prastare, bo jeszcze 

przedwojenne tradycje teatralne Dobczyc 
znana artystka scen krakowskich Mag-
da Sokołowska-Gawrońska sięgnęła po 
Zemstę o mur graniczny  (tak brzmi pełny 
tytuł nieśmiertelnej komedii Aleksandra 

Fredry). Trudno o bardziej słuszny wybór: 
Dobczyce to serce Małopolski, problemy  
i charaktery ich mieszkańców są polskie aż 
do bólu. Dziadek Fredro pisał swą komedię 
zainspirowany sporem dwu współwła-
ścicieli zamku w galicyjskim Odrzykoniu, 
ale myślę, że równie dobrze mogły to być 
przecież uzbrojone w zamek Dobczyce. Tu 
także, bywało, toczono między sobą zaciekłe 
spory, ale i tu w końcu, niczym u Fredry, 
padały słowa: Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy 
rękę poda!

Zemsta w wykonaniu samych obywa-
teli Dobczyc będzie więc  przysłowiową 
mickiewiczowską Arką Przymierza między 
dawnymi a nowymi laty. Porywczego, ale 
skłonnego do pokojowych refleksji Cześnika, 
czy snującego na chłodno przemyślne intrygi 
imć pana rejenta Milczka (że nie wspomnę 
już o tłumie pięknych Klar), zobaczyć moż-
na na co dzień i tu, na dobczyckich ulicach 
czy na spacerach pod Zamkiem. Nasi ci 
oni! Nasi!

Tak więc, by spotkać samych siebie, 
chodźmy do naszego własnego, odrodzo-
nego, nadrabczańskiego teatru.

Leszek Mazan

 Kornatka, jesień A.D. 2021
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Gmina Dobczyce po raz kolejny liderem

G
mina Dobczyce na wysokim 24. miejscu 
w corocznym ogólnopolskim rankingu 

wydatków inwestycyjnych samorządów 
pisma „Wspólnota”! 

Przygotowujący ranking wzięli pod uwagę 
całość wydatków majątkowych poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat (2018-2020). 
Wydatki te zostały uśrednione i podzielone 
przez liczbę mieszkańców, wydatki na osobę 
są więc podstawą zestawienia i decydują o 
miejscu na liście.

Dobczyce, sklasyfikowane w kategorii 
„miast innych” uplasowały się na 24. miejscu 
z wynikiem 1850,90 zł na osobę w latach 
2018-2020. W sumie kategoria ta objęła 610 
samorządów z całej Polski. 

Podkreślić należy ogromny awans naszego 
samorządu, w poprzednich trzech rankin-
gach Dobczyce zajmowały kolejno 203. i 47. 
pozycję. W najnowszym rankingu w swojej 
kategorii Dobczyce zajęły 24. pozycję w woje-
wództwie, ustępując jedynie Muszynie (14.) 

i Niepołomicom (23.). W tej samej kategorii 
z powiatu myślenickiego sklasyfikowane 
zostały także Sułkowice, które zajęły 587. 
miejsce (281,13 zł na osobę).

Klasyfikacja rankingowa przebiegała  
w następujących kategoriach: miasta na pra-
wach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, 
miasta inne oraz gminy wiejskie. 

Ile w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca wydają na inwestycje pozostałe gminy  
w powiecie myślenickim? W kategorii miast 
powiatowych na 182. pozycji sklasyfikowa-
ne zostały sąsiednie Myślenice z wynikiem 
599,01 zł. Pozostałe gminy powiatu sklasy-
fikowane zostały w kategorii gmin wiejskich 
i były to kolejno: Wiśniowa – 181. miejsce 
(1476,26 zł), Siepraw – 970. miejsce (721,75 
zł), Raciechowice – 1261. miejsce (525,13 zł), 
Lubień – 1375. miejsce (435,28 zł), Pcim 

– 1409. miejsce (401,52 zł) oraz Tokarnia  
– 1414. miejsce (396,27 zł).

ugim

Kornatka w gronie Najpiękniejszych Wsi Małopolski

K
ornatka – sołectwo z gminy Dobczyce, 
otrzymało wyróżnienie w kategorii 

„Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2021”  
i nagrodę w wysokości 10 000 zł w konkursie 
Województwa Małopolskiego „Małopolska 
Wieś 2021” . 

Wręczenie nagród odbyło się w Nadwiślań-
skim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie.

Konkurs przebiegał dwuetapowo.  
W pierwszym etapie sołectwo oceniała 
Kapituła na podstawie wysłanego zgłoszenia, 
w którym należało szeroko opisać charak-
terystykę wsi, zaangażowanie społeczne 
oraz działania podejmowana w ostatnich 
latach w celu ochrony dóbr kultury, wsparcia 
zrównoważonego rozwoju czy aktywizacji 
życia lokalnej społeczności. 

W kolejnym etapie, do którego przeszły 

już tylko wybrane sołectwa, reprezentacja 
wsi spotkała się z Kapitułą w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego, gdzie zaprezentowała film promujący 
Kornatkę oraz odpowiedziała na pytania 
członków Kapituły.

Zwieńczeniem starań mieszkańców wsi 
była uroczystość, podczas której spotkali 
się wspólnie przedstawiciele nagrodzonych  
i wyróżnionych w konkursie sołectw. 

– Na ten sukces pracowaliśmy wspólnie, 
jako społeczność przez wiele lat - podkreśla 
sołtys Kornatki, Jolanta Ziemba. - Z tego 
miejsca pragnę podziękować wszystkim 
mieszkańcom za troskę wkładaną w rozwój 
Kornatki. 

ugim
fot. zbiory ugim

Ślubowanie  
w Szkole Muzycznej

N
owy rok szkolny już w pełnej krasie. Po 
wielkim lockdownie przyszedł czas na 

refleksje, analizy, ale przede wszystkim na 
powrót do normalności. 

Szkoły artystyczne bardzo dotkliwie 
odczuły skutki izolacji. Bezwzględna inge-
rencja w relacje uczeń – mistrz zaburzyła, 
od lat istniejącą, oczywistą synergię ucznia 
z nauczycielem – artystą. 

Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach, 
jak większość szkół artystycznych, bierze 
na swoje barki ogromną odpowiedzialność 
za kształtowanie nowych pokoleń młodych 
adeptów sztuki. Koncerty online, zespoły 

„wirtualne”, to tylko środki zapobiegawcze, 
które miały za zadanie dać szansę przetrwać 
sztuce trudny okres lockdownu.

11 października w Szkole Muzycznej  
I st. w Dobczycach odbyła się uroczystość 
ślubowania pierwszoklasistów. Wydarzenie 
było wielkim świętem dla nowoprzyjętych, 
a także dla całej społeczności szkolnej. 

Podniosłość uroczystości dało się wyczuć 
już od samego rana, gdzie przygotowania 
trwały w pełnym zaangażowaniu nauczycieli 
oraz uczniów szkoły muzycznej. 

Ślubowanie odbyło się tradycyjnie na 
scenie auli RCOS w Dobczycach. Zain-
augurował je brawurowy występ ucznia 

– pianisty Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. im. Fr. Chopina  
w Krakowie. Następnie, po raz pierwszy 
przed szeroką publicznością, zaprezentowali 
się uczniowie klas pierwszych prowadzonych 
przez Karolinę Vogt-Grybisz wykonując 
przygotowaną interpretację ruchową oraz 
piosenkę „Śpiewaj”.

Sam akt pasowania nabrał niezwykłej 
rangi, ponieważ obecny był na niej wizytator 
Centrum Edukacji Artystycznej, Wiesław 
Dziedziński, który osobiście dokonał paso-
wania nowoprzyjętych do szkoły muzycznej.

Słodkie upominki dla pierwszoklasistów 
ufundowała Firma Wawel.

Po ślubowaniu mieliśmy okazję wysłuchać 
występów uczniów Szkoły Muzycznej I st.  
w Dobczycach a na zakończenie usłyszeliśmy 
jeszcze dwie prezentacje uczniów krakow-
skiej szkoły muzycznej. Skrzypaczki oraz 
pianistki, która wykonała dla nas utwór Fr. 
Chopina w nawiązaniu do trwającego Mię-
dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 
w Warszawie.

Uroczystość została podsumowana 
gromkimi brawami licznie zgromadzonej 
publiczności. 

SM w Dobczycach
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M
alowniczo położona nad brzegami 
Jeziora Dobczyckiego, wieś Brzezowa 

jest pięknym zakątkiem gminy Dobczyce. 
Od niedawna o historii wsi, tradycjach  

i zwyczajach lokalnej społeczności, czy miej-
scach już dziś nieistniejących, przeczytać 
możemy w obszernej publikacji autorstwa 
Marii Nowakowskiej „Brzezowa. Zarys 

dziejów.”
Książka, na którą wielu obecnych  

i dawnych mieszkańców wsi czekało z nie-
cierpliwością, wydana została przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Brzezowej, a było 
to możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności, sympatyków i kilku instytucji. 

Jak wspomniała podczas niedzielnego 
spotkania promującego książkę jej autorka, 
pomysł napisania książki o Brzezowej należał 
do jej brata, lecz długo musiał dojrzewać, 
nim ostatecznie Maria Nowakowska podjęła 
się tego wyzwania. 

Praca nad książką trwała ponad dwa 
lata, a do projektu na różnych jego etapach 
włączały się kolejne osoby, w tym także 
rodzina autorki - siostra prof. Irena Adamek 
oraz córka. Jedną z takich osób była także 
Helena Wadyl, pisząca kronikę miejscowości 
na bieżąco i posiadająca w swych zbiorach 
wiele archiwalnych fotografii. Duże zaan-
gażowanie wykazały także panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Brzezowej z prezes 
Lucyną Karlińską na czele.

W książce znaleźć można krótki zarys 
historii od czasu pierwszych pisemnych źródeł 
o istnieniu miejscowości. Spora część zawar-
tej w niej historii opiera się na opracowaniu 
ks. Stanisława Molendysa, dokumentach 
odszukanych w kurii metropolitalnej, czy 
protokołach z posiedzeń gminy Brzezowa, 
które udostępniła Elżbieta Polończyk-Moskal. 

Publikacja to także zbiór osobistych 
wspomnień rodzin, a także kilkadziesiąt zdjęć, 
na których udokumentowano najważniejsze 

Premiera książki „Brzezowa.  
Zarys dziejów”

momenty z życia wsi, zarówno te radosne, 
jak i tragiczne. 

Szczególne gratulacje na ręce wszystkich 
zaangażowanych w wydanie tej publikacji 
złożył burmistrz Tomasz Suś 

- Dokonaliście wspólnie wielkiej rzeczy,  
a to w jaki sposób dzisiaj świętujecie, razem 
i tak licznie, jest tego potwierdzeniem. Ta 

dzisiejsza obecność jest docenieniem pra-
cy osób, dzięki którym to przedsięwzięcie 
się udało – autorki wraz z rodziną, Koła 
Gospodyń Wiejskich i wszystkich zaanga-
żowanych. Cieszę się, że również Gmina 
Dobczyce mogła wesprzeć i pomóc sfina-
lizować ten projekt. 

Wydanie publikacji było możliwe dzię-
ki wsparciu indywidualnych darczyńców  
i instytucji, w tym także Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce. Dodatkowo Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Brzezowej, przy wsparciu 
Cecylii Frajtag, pozyskało środki w ramach 
programu Działaj Lokalnie. 

Niedzielne spotkanie promujące książkę 
umilił muzyczny akcent, na akordeonie zagrał 
Krzysztof Leśniak, a zgromadzeni chętnie 
przyłączyli się do wspólnego śpiewania. 

ugim

Uczniowie ze Stadnik od-
wiedzili Chorwację

U
czniowie z SP w Stadnikach, pod opieką 
nauczycieli, mieli okazję poznać kulturę, 

historię i tradycje Chorwacji. 
Podróż do tego kraju możliwa była 

dzięki realizowanemu przez szkołę projek-
towi: „Ponadnarodowa mobilność uczniów. 
Szukajmy tego, co nas łączy. Szlak tradycji  
i kultury słowiańskiej”.

Podczas kilkudniowego pobytu ucznio-
wie mieli okazję m.in. poznać zabytki 

Dubrownika, posmakować w chorwackich 
daniach, zobaczyć przyrodniczą perełkę jaką 
są wodospady w Parku Narodowym Krka, 
wziąć udział w ciekawych warsztatach czy 
wreszcie – skosztować kąpieli w Adriatyku.

Na zakończenie uczestnicy projektu 
otrzymali certyfikaty potwierdzające zre-
alizowanie założonych w projekcie zadań. 
Owocem wyjazdu jest też prezentacja 
stworzona przez uczestników, która pozwoli 
przybliżyć kulturę Chorwatów pozostałym 
uczniom.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów. Szukajmy tego co nas łączy. Szlak 
tradycji i kultury słowiańskiej.” współfi-
nansowany jest przez Unię Europejską w 
ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego-Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji.

SP Stadniki

I
nformujemy, że miejsce spotkań GRUPY 
AA „ZAPORA” oraz GRUPY KOBIECA 

„RÓŻA” zostało zmienione. 
Od 12 października 2021 r. grupy te 

spotkać będą się w salce katechetycznej przy 
ul. Kościelnej w Dobczycach (za kościołem, 
obok plebanii) w następujących godzinach:

• MITINGI Grupy „ZAPORA”  
W KAŻDY WTOREK O GODZ. 18:00

• MITINGI Grupy „RÓŻA” W KAŻDĄ 
SOBOTĘ O GODZ. 18:00
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C
zyste lasy to wspólne dobro. Dlatego 
społecznicy tak bardzo przywiązują 

wagę do edukacji ekologicznej. Do dobrych 

praktyk zaliczają między innymi akcje 
sprzątania lasów.

Uczniowie szkoły w Kornatce zaplanowali 
sprzątanie lasów w swojej miejscowości na 
21 października. Pomoc w akcji zaoferowały 
Gmina Dobczyce i Urząd Marszałkowski 
oraz Nadleśnictwo Myślenice. 

Sprzątanie kornackich lasów było częścią 

D
anuta Ścibor, właścicielka Gospodar-
stwa Agroturystycznego „Ściborówka” 

w Kędzierzynce, odebrała z rąk kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach, 
Haliny Żak oraz wiceburmistrz Edyty Pod-
mokły nagrodę za udział w XVIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. 

Organizatorem Konkursu była Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pani 
Danuta, była jedną z reprezentantek naszego 
regionu w tych ogólnopolskich zmaganiach. 

Jak sama przyznaje, ponieważ w Ści-
borówce goszczą grupy dzieci i młodzieży, 
bardzo ważna jest dla niej dbałość o bezpie-
czeństwo w prowadzonym gospodarstwie.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” organizowany jest od 2003 r. przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją 
Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizato-
rem jest również Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokra-
jowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu 
jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych.

ugim

Wspólnie posprzątaliśmy las w Kornatce
akcji Sprzątamy Zielone Tereny Małopolski. 
W samo południe do sprzątania ruszyli 
uczniowie wraz z nauczycielami oraz sołtys 

Kornatki – Jolanta 
Ziemba. 

Tego dnia,  w samo 
południe, uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
w Kornatce wraz  
z nauczycielami oraz 
sołtysem i radną Kor-
natki - Jolantą Ziembą 
zebrali się w Kornatce 
aby zadbać o porządek 
w swojej okolicy. 

Każdy  otrzymał 
worki na śmieci i ręka-
wice ochronne. Dzieci 
zostały podzielone na 
dwie grupy i wyruszyły 
wzdłuż malowniczej 
ścieżki Niezapominaj-
ka, aby posprzątać las. 

Piękna pogoda sprawiła, że można 
było podziwiać złotą polską jesień tonącą 
w kolorach. Niestety, jak można było się 
spodziewać, pracy było dużo a worki szybko 
się zapełniały. 

Na koniec każdy z uczestników otrzymał 
ciepły posiłek oraz drobny upominek.

SP Kornatka

Nowe władze  
Gminnego OSP

P
aździernikowy zjazd delegatów gminnych 
jednostek straży pożarnych był okazją do 

podsumowania mijającej kadencji zarządu 
oraz podziękowania za pracę druhom OSP 
z terenu gminy Dobczyce. 

Podczas zjazdu wybrany został nowy 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

OSP w Dobczycach. 
Prezesem Zarządu pozostał na kolejną 

kadencję Marcin Adamski, w pełnieniu 
funkcji komendanta gminnego Kazimierza 
Płatka zastąpił Michał Piwowarczyk.

Skład Zarządu: Marcin Adamski (prezes), 
Kazimierz Płatek, Piotr Dominik (wiceprezesi), 
Michał Piwowarczyk (komendant gminny), 
Mariusz Masełko (zastępca komendanta), 
Dominik Dańda (sekretarz),  Antoni Dyrcz 
(skarbnik); członkowie prezydium: Marek 
Antusiak, Konrad Cielecki; pozostali człon-
kowie zarządu: Tomasz Ślusarczyk, Piotr 
Murzyn, Adam Leśniak, Jan Szczeciński, 
Maksymilian Braś, Jarosław Piech, Zbi-
gniew Woźniak, Daniel Leszczyński, Lucjan 
Miękina, Aleksander Marciniak, Łukasz 
wylegała, Łukasz Sajdak.

W czasie spotkania wręczono odznaczenia 
„Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenic-
kiej”. Z rąk komendanta powiatowego PSP  
w Myślenicach st. bryg. Sławomira Kaganka, 
prezesa ZOP ZOSP Jana Podmokłego oraz 
burmistrza Tomasza Susia otrzymali  je: 
Sławomir Świerk (prezes OSP w Kornatce), 
Marek Dyrcz (skarbnik Zarządu Miejsko-

-Gminnego ZOSP RP), Stefan Jarząbek (były 
prezes OSP w Stojowicach), Aleksander 
Marciniak (prezes OSP w Dziekanowicach, 
były wiceprezes  Zarządu Oddziału Miejsko-

-Gminnego ZOSP RP), Jan Hartabus (były 
prezes OSP w Nowej Wsi), Adam Leśniak 
(wiceprezes OSP w Kędzierzynce), Krzysz-
tof Irzyk (były prezes OSP w Skrzynce), 
Krzysztof Dudzik (przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP), Marian Stefan Dyrdał (naczelnik OSP  
w Sierakowie), Jan Szczeciński (prezes OSP 
w Kędzierzynce), Andrzej Panuś (były pre-
zes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP).

jota

fot. ugim
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z życia gminy

Nauczyciele z Nagrodami Burmistrza
Święto Edukacji Narodowej obchodzone 

jest w Polsce, jako święto wszystkich 
pracowników oświaty.

W całym kraju w tym dniu organizowa-
ne są uroczyści i akademie upamiętniające 
wybitnych pedagogów, patronów szkół czy 
ważne wydarzenia z życia placówki.

To też okazja do tego, by docenić zasłu-
żonych nauczycieli i pracowników oświaty. 
Burmistrz Tomasz Suś spotkał się z peda-
gogami, którzy w ostatnim roku szkolnym 
wyróżniali się swoją pracą. Była to okazja 
do podziękowań i wręczenia nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Podsumowano także działania podejmowane 
w dziedzinie oświaty, służące podniesieniu 
poziomu nauczania, czy to poprzez realizację 
projektów zewnętrznych, czy też inwestycje 
w infrastrukturę.

Miłym akcentem uroczystości był tak-

że występ kwartetu nauczycieli ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach w składzie: 
Magdalena Irzyk (skrzypce), Magdalena 
Siudyszewska-Dumicz (skrzypce), Mag-
dalena Bednarska (altówka) oraz Barbara 
Knapczyk (fortepian).

Wśród nagrodzonych pedagogów zna-
leźli się:
Barbara Czarnik - nauczyciel j. polskiego, 
Elżbieta Janik - nauczyciel matematyki, 
wicedyrektor w SP nr 1 w Dobczycach
Anna Krawczyk, Agnieszka Stasik - nauczy-
cielki wychowania przedszkolnego w PS nr 
1 w Dobczycach     
Alicja Majer - nauczyciel j. polskiego, Ber-
nadetta Kańska - nauczyciel matematyki, 
dyrektor w SP w Stadnikach           
Małgorzata Dziura - logopeda w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach 
Katarzyna Matoga - nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej, Marzena Mikołaj-
czyk - nauczyciel chemii, przyrody, biologii  
i rewalidacji indywidualnej, Łukasz Cha-
nek - nauczyciel informatyki, Piotr Skóra 

- nauczyciel wychowania fizycznego (SP nr 
2 w Dobczycach)
Renata Kopera - nauczyciel geografii w SP 
w Kornatce              
Alicja Hałatek - nauczyciel wychowania 
przedszkolnego w PS nr 3 w Dobczycach          
Kazuko Tsuji - nauczyciel gry na fortepianie 
w Szkole Muzycznej  w Dobczycach              
Wioleta Zając - nauczyciel j. polskiego w SP 
w Dziekanowicach             
Adrianna Krawczyk - nauczyciel współ-
organizujący kształcenie, Monika Jasak-

-Dutkowska - nauczyciel matematyki, p.o. 
dyrektora SP w Brzączowicach; Grażyna 
Kwiecińska - nauczyciel biologii, w roku 
szkolnym 2020/2021 dyrektor SP  w Brzą-
czowicach .

sacy

Dzieci i młodzież z Dobczyce 
odkrywają Małopolskę

W 
szkołach z całej gminy trwają wycieczki 
krajoznawcze i przedmiotowe, które 

organizowane są w ramach projektu „Odkry-
wam Małopolskę”. 

Łącznie zaplanowano dziewięć wycie-
czek. Dzieci zwiedzają małopolskie parki 
narodowe, skamieniałe miasto w Ciężko-
wicach, kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, 
Kraków i Obóz Koncentracyjny i Zagłady 
Auschwitz - Birkenau.

Łączna kwota wycieczek to prawie 50 

000 zł, z tego 25 300 zł to dofinansowanie 
z budżetu Województwa Małopolskiego. 
Pozostałą część kwoty stanowią wpłaty 
rodziców.

Projekt „Odkrywamy Małopolskę”, reali-
zowany przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego, koordynuje, przy 
współpracy z dyrektorami i nauczycielami 
szkół podstawowych z gminy Dobczyce, 
Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce.  

sacy

G
mina Dobczyce pozyskała 4 241 500 zł 
dofinansowania w ramach pierwszego 

naboru rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład”. 

W ramach tych środków dofinansowana 
zostanie długo wyczekiwana inwestycja - 
przebudowa i rozbudowa szkoły w Kornatce 
wraz z rozbudową sali gimnastycznej.

- Jest to kolejna ważna inwestycja w dzie-
dzinie oświaty, którą podejmujemy w tak 
szerokim zakresie. Cieszę się, że potrzeby 
naszej społeczności zostały dostrzeżone  
i pozyskaliśmy tak wysokie dofinansowanie 
by dalej inwestować w rozwój młodego 
pokolenia - mówi burmistrz Tomasz Suś.

W ramach inwestycji przebudowane 
zostaną niektóre pomieszczenia szkolne, 
zmodernizowana zostanie instalacja wewnętrz-
na, budynek rozbudowany zostanie o dwa 
pomieszczenia lekcyjne, stołówkę i świetlicę. 

Rozbudowę przejdzie także sala gimna-
styczna, co umożliwi jednoczesne prowadzenie 
zajęć w dwóch częściach sali rozdzielonych 
kurtyną.

Szkoła w Kornatce jeszcze niedawno 
świętowała oddanie do użytku odnowio-
nego boiska szkolnego. Kolejne inwestycje  
w placówkę to inwestycje w uczniów i odpo-
wiednie warunki do nauki.

ugim

Rozbudowa szkoły  
w Kornatce z pieniędzmi  

z Polskiego Ładu
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Z 
końcem września Dobczyce rozbrzmiewały 
marszowymi melodiami, w rytm których 

przez ulice miasta przeszło 700 muzyków.
Wszyscy pod sztandarami orkiestr 

dętych, które w Dobczycach przystąpiły 
do pierwszego Festiwalu Orkiestr Dętych 
Krakowiacy i Górale. 

Publiczność i turyści, którzy wzięli udział 
w wydarzeniu niejednokrotnie podkreślali, 
że od dawna czekali na takie wydarzenie  
w naszym regionie i cieszą się, że to właśnie 
w powiecie myślenickim zorganizowano tak 

barwne muzycznie wydarzenie. Podczas 
festiwalu, na scenie konkursowej zapre-
zentowało się łącznie 18 orkiestr dętych  
z sześciu powiatów: myślenickiego, bocheń-
skiego, wielickiego, krakowskiego, suskiego 
i wadowickiego. 

Zespoły przez cały dzień prezentowały 
swoje umiejętności, a ich zmagania ocenia-
ło znakomite Jury w składzie: Karol Pyka, 
Mariusz Dziubek oraz Krzysztof Witczak  

– osoby, które w obszarze orkiestr dętych są 
topowymi specjalistami w naszym kraju.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich była 
wielka parada orkiestr ulicami Dobczyc. 
Przez blisko godzinę na trasie ok. 1,5 km 
maszerował barwny pochód orkiestr. To 
pewne – nasz powiat był w tym dniu stolicą 
orkiestr z całej Małopolski.

Najlepsza orkiestra z powiatu bocheńskiego
Po przesłuchaniu 18 orkiestr jury festiwalu 

miało nie lada wyzwanie przyznać nagrody  
i wyłonić najlepsze zespoły. Finalnie werdykt 
nie budził wśród publiczności i zespołów 
zbyt dużego zaskoczenia. Warto podkreślić, 
że starosta Józef Tomal postanowił nagro-
dzić wszystkie orkiestry biorące udział w 
festiwalu nagrodami finansowymi za udział,  
w wysokości 1000zł.

Nagrody główne w festiwalu zdobyli:
Miejsce Pierwsze: Orkiestra Dęta Okulice 
Miejsce Drugie: Reprezentacyjna Orkie-

stra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne 
Miejsce Trzecie: Miejska Orkiestra Dęta 

w Suchej 
Wyróżnienia: Orkiestra Dęta Dobczyce 

oraz Miejska Orkiestra Dęta „Andropol”  

w Andrychowie 
Najlepszym solistą- instrumentalistą 

festiwalu został wybrany Karol Moryc  
– trębacz ze Stowarzyszenia Orkiestra Dęta 
OSP Zasań 

Nagroda specjalna dla najlepszego 
kapelmistrza trafiła w ręce kapelmistrza 
Orkiestry Dętej OSP Jasienica pana Sławo-
mira Pacholskiego.

Organizatorem Festiwalu było: Staro-
stwo Powiatowe w Myślenicach, a głównym 
Partnerem - Gmina i Miasto Dobczyce. 

Wydarzenie wspierali: MGOKiS Dobczyce, 
ZPiT Dobczyce, Malta Służba Medyczna 
oddział Myślenice.

Patroni Medialni Festiwalu: Radio Kraków, 
miasto-info.pl, kmy.pl, miesięcznik Miasta 
i Gminy Dobczyce TAPETA.

Festiwal odbywał się pod Honorowym 
Patronatem Józefa Tomala Starosty Powia-
tu Myślenickiego oraz Burmistrza Gminy  
i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.

tekst i fot: Starostwo Powiatowe

Ponad 700 dęciaków zagrało w Dobczycach Klimatyczny koncert 

dla Iwony

P
oczątek października upłynął w Hotelu 
Dobczyce pod znakiem dobrej muzyki  

i otwartych serc.
Wszystko za sprawą charytatywnego 

koncertu, który dla Iwony Rybiec zorgani-
zowali jej znajomi i osoby, które zupełnie 
bezinteresownie, z potrzeby serca, zaan-
gażowały się w organizację spotkania. Przy 
dobrej muzyce zespołu B.L.U.E. zebrali się  
w hotelu na Jałowcowej przyjaciele, znajomi 
a przede wszystkim rodzina Iwony (mąż, syn 

i synowa). Wieczór upływał w przyjemnej, 
atmosferze, a przyświecał mu nadrzędny 
cel: wesprzeć Iwonę, żeby mogła zapanować 
nad chorobą i jej skutkami. 

- Ten projekt tak naprawdę zrodził się  
z jednej rozmowy – wspominają pomysło-
dawczynie imprezy, Anna Wierciak i Jadwiga 
Daniek-Salawa – która efektem kuli śnieżnej 
rozrosła się do tak dużego spotkania, do 
którego bezinteresownie włączyło się wiele 
osób prywatnych, firm i instytucji.

Ze 105 losów – cegiełek, które rozeszły się 
jak ciepłe bułeczki (wśród osób, które zakupiły 
losy rozlosowany został pobyt w Szczyrku), 
datków do puszki i licytacji, która odbyła się 
po koncercie (zlicytowano między innymi 
trzydniowy pobyt w słonecznej Toskani dla 
6 osób i obraz znanej myślenickiej malarki 
Teresy Kowalczyk) zebrano kwotę: 8405 zł. 
W całości została ona przekazana rodzinie 
Iwony Rybiec.

Red.
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Koncert pamięci Andrzeja Zauchy
J

uż po raz drugi Stowarzyszenie Piramida 
Działań zorganizowało Konkurs Wokalny 

piosenek Andrzeja Zauchy. W tym roku był 
szczególny, ponieważ odbył się w 30 rocznicę 
śmierci artysty.

Konkurs odbył się na chwilę przed kon-
certem, w którym wystąpili muzycy Zaucha 
Projekt oraz Big Band Dobczyce. To była 
prawdziwa muzyczna uczta, z wyjątkowymi 
wokalami, wspaniałą i oryginalną aranżacją.

Nie zabrakło anegdot z życia Zauchy, 
którymi raczył zebraną publiczność Piotrek 

Skóra.
Piotr ma niezwykłą umiejętność gro-

madzenia wokół siebie ludzi, którym chce 
się działać z samej radości działania. To 
często owocuje wyjątkowymi projektami, 
wyjątkowymi koncertami. A jeśli dodamy 

do tego także nazwiska znamienitych muzy-
ków, w tym uznanego w całej Małopolsce 
Big Bandu Dobczyce, mamy gwarancję 
naprawdę doskonałej uczty muzycznej. 
Wokalnie towarzyszyła Piotrowi i muzykom 
Kinga Knapik.

Konkurs oraz wieczorny koncert zorga-
nizowało Stowarzyszenie Piramida Działań 
przy współpracy z MGOKiS Dobczyce oraz 
Big Band Dobczyce. Wydarzenie dofinanso-
wane zostało ze środków Gminy Dobczyce.

Dzień później, w SP nr 2 w Dobczycach, 

uczniowie wzięli udział w niecodziennej 
lekcji muzyki. Poświęcona była twórczości 
Andrzeja Zauchy. I tutaj nie zabrakło anegdot, 
piosenek artysty.

mgokis
fot. Piramida Działań

P
rzepiękne strofy, nastrojowa muzyka  
i ta zawsze rodzinna atmosfera bibliote-

ki w Dobczycach, towarzyszyły spotkaniu  
z poezją Magdaleny Klimek. 

Na wieczór poetycki zaprosiła dobczycka 
książnica. Spotkanie połączone było z pre-
zentacją wierszy z debiutanckiego tomiku 

„Dusza wierszem śpiewa”, który pani Mag-
dalena wydała dzięki ludziom dobrej woli 
i otwartych serc.

Podczas spotkania mogliśmy poznać 
bliżej autorkę i przede wszystkim usłyszeć 

jej przejmującą twórczość. Wiersze pani 
Magdaleny przeczytali członkowie jej rodziny, 
przyjaciele, a także uczniowie ze szkół pod-
stawowych w Brzączowicach i w Grajowie. 

Całość przeplatała piękna muzyka wyko-
nana przez Annę Huszczo wraz z uczniami 
Oskarem Szczurkiem i Kamilem Głąbem ze 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach. 

Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań  
i gratulacji i słodkości przygotowanych przez 
bliskich poetki. 

Autorka otrzymała od nas BIBLIO-
TECZNEGO ANIOŁA za swoje wiel-
kie serce, którym dzieli się z innymi  
w swojej twórczości. 

W bibliotece można podziwiać małą 
wystawę grafik, które znalazły się w tomiku. 
A swoje prace ofiarowali: absolwent grafiki 
na ASP, dr Jan Bosak oraz dr hab. prof. UP 
Marek Batorski - malarz i jazzman, a także 
niespełna trzynastoletni, niepełnosprawny 
Oscar Buttner z Torunia i absolwentka Liceum 
Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem 
Edyta Zubek z Nowego Sącza.

Gratulujemy wszystkim, którzy współ-
tworzyli wydarzenie. Szczególne podzięko-
wania wędrują do Jowity Holik-Kasprzyk, 
która włożyła w nie swoje ogromne serce  
i charyzmę.

MBP

„Postaw na Rodzinę – spędź z nią czas bez używek”

T
o temat przewodni pikniku rodzinnego, 
który odbył się pod koniec września  

w Dobczycach.
Organizatorami pikniku była Rada 

Rodziców oraz Pracownicy Przedszkola 
Samorządowego Nr 1 w Dobczycach. 

Słoneczna pogoda pozwoliła na wspólne 
świętowanie. Dzieci z przedszkola umiliły 
wszystkim gościom czas wspólnymi występami. 
Podczas Pikniku zostały również wręczone 
nagrody w konkursie plastycznym „Postaw 
na rodzinę – spędź z nią czas bez używek”.

L a u r e a c i 
otrzymali atrak-
cyjne nagro-
dy zakupione  
z Gminnego Fun-
duszu Przeciw-
działania Uzależ-
nieniom. 

Podczas Pik-
niku rodziny 
mogły korzystać 
z licznych atrakcji 
takich jak: loteria 
fantowa, zagad-
ki i quizy, roz-
grywki szachowe, 
malowanie twa-
rzy, warkoczyki, 

tatuaże, bańki mydlane, Strefa zabaw, 
pokaz strażacki, konkurencje sportowe, 
Wioska Smerfów, przejazdy zabytkowymi 
motocyklami. Dostępna również była strefa 
gastronomiczna: grill, wiejski stół, wata 
cukrowa, lody, słodkie babeczki oraz napoje. 

Organizatorzy Pikniku wszystkim zaan-
gażowanym w imprezę, sponsorom i darczyń-
com, uczestnikom. Szczególe podziękowania 
kierujemy do sklepu Margaretka.

PS 1 Dobczyce
fot. ze zbiorów Przedszkola

„Dusza wierszem śpiewa”



10

reklama

TAPETA 10(222)/2021 

Kominki, nagrobki, parapety,

 schody marmurowe 
tel. 601 958 378

Kupię stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11
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z kart historii

W 
1979r. sołtysem został wybrany Jan 
Hartabus. To najmłodszy sołtys  

w historii wsi. 
W 1981r. do salki katechetycznej przybyła 

po raz pierwszy grupa osób niepełnospraw-
nych na rekolekcje organizowane przez Kurię 
Krakowską oraz Caritas. Dotychczas rekolek-

cje organizowane były w domu rodzinnym 
księdza Józefa Ślusarczyka w przysiółku 
Grabowa w Nowej Wsi. Mieszkańcy bardzo 
zintegrowali się z uczestnikami rekolekcji  
i ich opiekunami. Uczestniczyli w imprezach 
oraz mszach tu odprawianych. Rolnicy  
z Nowej Wsi i Bieńkowic bezinteresownie 
przekazywali letnikom ziemniaki, warzywa, 
owoce, kwiaty, jajka, mleko i wiele innych 
produktów. Szczególnie w pamięci miesz-
kańców pozostał Tadeusz Nagiel - radosny, 
wesoły ksiądz, chwalący Boga swoim pięk-
nym śpiewem. 

W 1981 roku wprowadzono 5- cio dniowy 
tydzień pracy. 18 XII 1982r. zmarł długoletni 
sołtys wsi Michał Pokrywa. W latach 1981- 
1985 młodzież wiejska aktywnie pracowała 
w „Klubie Rolnika” pod przewodnictwem 
młodego sołtysa. Założono Klub Abstynenta, 
zespół artystyczny. Młodzież organizowała 
dyskoteki, dożynki, spotkania opłatkowe 
dla mieszkańców wsi. Zespół artystyczny 
brał udział w turniejach klubów i festiwa-
lach gminnych, osiągając wiele sukcesów. 
Angażowano się także społecznie, pomagając 
starszym rolnikom w pracach polowych.

W 1983r. po raz drugi przybył do Polski 
Papież Jan Paweł II. Strażacy z Nowej Wsi 
pełnili służbę porządkową na krakowskich 
Błoniach. 1 lutego 1985r. dyrektor szkoły 
Teresa Piotrowska odeszła na emeryturę. 
Jej funkcję objęła Teresa Roślicka z Dobczyc, 
ucząca dotychczas języka polskiego w szkole. 
W 1985r. sołtysem została Helena Mitan. 
W tym czasie wyremontowano świetlicę. 
Zrobiono fundamenty pod przystanki. Dla 
kraju był to trudny okres. Brakowało wielu 
towarów.  Żywność była reglamentowana, 
ograniczano ilość kupowanego towaru, 
a mięso, wędliny, cukier, słodycze, buty 
kupowano na kartki. 

W 1986r. w szkole zmieniono mieszkania 
służbowe na sale oddziału przedszkolnego. 

W listopadzie 1986r., w magazynie nawo-
zów sztucznych na Wielkiej Górze, zrobiono 

Punkt Skupu Mleka podlegający Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Myślenicach. 

W 1988r. redakcja czasopisma „Nowa 
Wieś” zorganizowała w naszej wsi dzie-
sięciolecie wydawania gazety.  W związku  
z tym wydarzeniem odbyły się konkursy  
a ich uczestnicy otrzymali różnorodne nagrody.  

W strażnicy zorganizowano spotkanie redakcji 
„Nowej Wsi” z mieszkańcami naszej wioski. 

1 września 1990r. dyrektorem Szkoły 
została Zofia Suder.  W latach 1991-1992 
zaprowadzono we wsi gaz – początkowo na 
Granicy i Grabowej, następnie na Gaiskach 
i Wielkiej Górze. W 1989r. sołtysem został 
wybrany Michał Czajczyk.

 29 września 1991r. parafia Dzieka-
nowice przeżyła historyczną uroczystość  

– koronację obrazu Matki Bożej Dziekanow-
skiej. Na placu przy kościele przygotowano 
ołtarz polowy i Metropolita Krakowski 
Kardynał Franciszek Macharski ukoronował 
Cudowny Obraz koronami poświęconymi 
przez Papieża Jana Pawła II. 

 W 1992r. przeprowadzono częściowy 
remont szkoły. Urząd Gminy w Dobczycach 
nawiązał współpracę z wolontariuszami 
ze Stanów Zjednoczonych, którzy w szko-
łach gminnych prowadzili zajęcia z języka 
angielskiego. Pierwszą wolontariuszką  
w naszej szkole była Julia Krenzel. 23 IX 
1994r. otwarto przy szkole dwa dodatkowe 
boiska.

Gdy w 1987r. zakończono budowę zapo-
ry w Dobczycach, mieszkańcy okolicznych 
miejscowości założyli komitety budowy 
wodociągu. Do Nowej Wsi wodę ze Zbiornika 
Dobczyckiego doprowadzono w 1994 roku. 
Nastąpiła znaczna poprawa warunków życia 
mieszkańców. Ludzie budowali nowe domy, 
rezygnowali z prowadzenia gospodarstw 
i wiele osób znalazło pracę w Krakowie, 
Wieliczce, Dobczycach. Ci, którzy otrzy-
mali mieszkania w blokach, przenieśli się 
do miast na stałe. W Nowej Wsi mieszkało 
ponad 450 osób.

W 1994r. Jan Hartabus, wraz z rodziną, 
założył Piekarnię „Dom Chleba”. 

W 1995r. zaczęto budowę szatni i sani-
tariatów przy szkole. W 1996 roku przepro-
wadzono  we wsi telefonizację. 

Zofia Suder, SP 
Nowa Wieś

P
oczątek października upłynął w Zespole 
Szkół w Dobczycach pod znakiem turnie-

jów sprawnościowych. Emocji sportowych 
nie brakowało za sprawą zawodów STRONG 
BUILDER NINJA EDITION VOL.2.

Uczestnicy mieli do pokonania tor 
sprawnościowy, który przygotowany został 

przez Józefa Panusia, pracownika szkoły, 
uczestnika popularnego programu Ninja 
Wariors Polska. Do pokonania tego toru 
potrzebne były nie tylko siła czy sprawność, 
ale także pomysłowość.  

Zwycięzcą szkolnego toru ninja, czyli 
„Last Man Standing” został Mateusz Makusek  
z klasy 3L2g (liceum strażackie), na drugim 
miejscu uplasował się Krystian Mika z 2L1p 
(lic. wojskowe), natomiast trzecie miejsce, 
ratując honor klas budowlanych, zajął Tomasz 
Chlebda z 2T3p (technikum budownictwa). 

W drużynowym przeciąganiu liny bez-
konkurencyjni okazali się uczniowie klasy 
3EMg (monter zabudowy i robót wyk.  
w bud.): Kamil Chrast, Szczepan Cielecki, 
Michał Sawski i Kamil Piwowarczyk.

- W tym roku postanowiliśmy nie ogra-
niczać się wyłącznie do zabawy z uczniami 
klas budowlanych i zaprosić do udziału 
wszystkich uczniów ZS, gotowych pod-
jąć wyzwanie. Efekt to 29 uczestników  
a wśród nich 4 dziewczęta, które, podobnie 
jak chłopcy, stanęły na wysokości zadania, 
wykazując się odwagą i kondycją. Ogromne 
podziękowania należą się Józefowi Panusiowi, 
pracownikowi technicznemu naszego ZS, 
uczestnikowi dwóch edycji programu Ninja 
Warrior Polska, który kolejny raz podczas 
szkolnych zawodów przygotował i pierwszy 
przetestował tor ninja (w montażu pomagali 
uczniowie klasy 3T3p). Nagrody ufundo-
wała Rada Rodziców Zespołu Szkół, firma 
Komatsu i anonimowi sponsorzy. Jesteśmy 
szczęśliwi promując sprawność fizyczną  
i sportową rywalizację i już zastanawiamy 
się, czym tu zaskoczyć z okazji kolejnego 
Dnia Budowlańców – podsumowuje Andrzej 
Pudlik, nauczyciel pracowni budowlanej, 
jeden z organizatorów zawodów.

bd
Fot. ze zbiorów ZS

200 lat Nowej Wsi (cz.6)Last Man Standing z 
dobczyckiego ZS
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (27)

Żeberka z kminkiem

ok. 1/2 kg żeberek, 
tłuszcz, cebula, 
mąka, 
sól, pieprz, 
kminek do smaku, wg uznania

Żeberka umyć, osączyć, pokroić na por-
cje, posypać przyprawami, oprószyć mąką 
 i obrumienić na silnie rozgrzanym tłuszczu.

Przełożyć do innego naczynia a na 
pozostałym tłuszczu usmażyć obraną  
i pokrojoną w kostkę cebulę. Cebulę dodać 
do mięsa i skropić wodą. Dusić na małym 
ogniu pod przykryciem.

Gdy sos odparuje, uzupełnić wodą. Pod 
koniec duszenia dodać resztę mąki rozmie-
szanej z wodą. Miękkie żeberka wyjąć a sos 
przetrzeć i doprawić do smaku.

Podawać z ziemniaczkami i kapustą 
zasmażaną.

Smacznego życzy Teściowa

Porada: sałatę rwij palcami, liście krojone 
metalowym nożem szybko więdną, stają się 
gorzkie i tracą witaminy.

Trzymajmy się ciepło.

Z przepisów Teściowej

George Bernard Shaw, wielki kpiarz 
i mistrz paradoksu, miał wielu wrogów 
wśród angielskiej arystokracji. Pewnego 
razu podczas przyjęcia podszedł doń Lord 
Londsale i zapytał:

- Czy to prawda, że pański ojciec był krawcem?
- Tak milordzie.
- Więc czemu pan również nie został krawcem?
- Pański ojciec, milordzie, był dżentelmenem. 
Dlaczego więc pan nim nie został?

W 1882 roku Oscar Wilde po raz pierwszy 
przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Cel-
nik zapytał go, co przewozi przez granicę?

- Nic, oprócz mojego talentu - odpowiedział 
pisarz.

W czasach, gdy Mark Twain nie był 
jeszcze znanym pisarzem i stawiał dopie-
ro pierwsze kroki w literaturze, spotkał 
na ulicy swoją znajomą. Widząc Twaina 
niosącego pod pachą pudełko cygar, pani 
powiedziała:

- Widzę, że zaczyna się panu dobrze powo-
dzić, kupuje pan już cygara…

- Myli się pani.
- A to pudełko?
- Przeprowadzam się. Wewnątrz jest mój 
dobytek.

C.F.                                                                              

Klasycyzm – ramy czasowe
II połowa XVIII - początek XIX wieku
Prekursor: Nicolas Poussin

Główne cechy malarstwa:
Tematyka historyczna, częste motywy 

Skarby malarstwa europejskiego (6)
style, epoki, kierunki

antyczne, mitologiczne i alegoryczne, patos, 
dostojność, statyczność, zdyscyplinowanie, 
klarowność, czytelnie określona forma.

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Jacques-Louis Dawid,
Jean Auguste Ingres

Zawsze pełna serdeczności
W

ciąż nie możemy się przyzwyczaić, że 
mówimy o Niej w czasie przeszłym, 

choć mijają już dwa lata. Wciąż czujemy ten 
brak, pustkę, które trudno jest wypełnić. 

17 października mija druga rocznica 
śmierci Elżbiety Kautsch, ważnej postaci  
w środowisku kulturalnym Dobczyc.

My straciliśmy niezastąpioną prezes 
stowarzyszenia i wielką siłę napędową 
do wszelkich działań twórczych na rzecz 
środowiska. 

Bardzo nam Ciebie brakuje Elu: Twojej 
radości życia, pasji, poczucia humoru, ale jak 
zawsze mawiałaś pozostaje nam być tylko: 

„młodymi, pięknymi i bogatymi”…
W tym nostalgicznym czasie, zbliżają-

cych się dni Wszystkich Świętych z żalem 
i wdzięcznością wspominamy też osoby 
związane z ISPINĄ - Marysię Brożek, Hanię 
Bugaj, Grażynę Materek, prof. Stanisławę 
Stokłosową, burmistrza Marcina Pawlaka, 

Krzyśka Marciniaka, Antoniego Gawora.
Zawsze czujemy Waszą obecność i bli-

skość. Każdemu z Was wdzięczni jesteśmy 
za lata współpracy i spędzony razem czas. 
Za to, że po prostu byliście blisko nas.

ISPINA
fot. Paweł Stożek

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
ks. J. Twardowski
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z kart historii

W
ojna jest źródłem wielu tragedii i nie-
szczęść dla ludności cywilnej. Najbar-

dziej cierpią dzieci narażone na głód, nędzę, 
utratę bliskich osób, pozbawione poczucia 
bezpieczeństwa. 

Czasem wojna brutalnie przerywa mło-
de życie. Jest to wielka tragedia dla rodzin  

i dla społeczeństwa. 
Mieszkańcy Dobczyc upamiętnili dzieci  

– ofiary II wojny światowej tablicą wmuro-
waną przy wejściu do budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ulicy Parkowej. Tablica 
została ufundowana w Międzynarodowym 
Roku Dziecka, a odsłonięta we wrześniu 
1979 roku.

Przypomnijmy, kiedy i w jakich oko-
licznościach straciły życie dzieci, których 
nazwiska znajdują się na tablicy. 

Troje z nich było ofiarami pierwszych 
bomb, jakie spadły na Dobczyce 1 września 
1939 roku.  W tym dniu zginęła sześcio-
letnia Krysia Jeż z ulicy Długosza oraz 
dziewięcioletni Janek Piotrowski z Placu 
Zgody trafiony odłamkami bomby. Ania 
Kostkowska została ranna 1 września, 
kiedy bomba trafiła w róg jej domu przy 
ulicy Jagiellońskiej. Dziewczynka została 
przewieziona do szpitala w Krakowie i tam 
zmarła 14 września. Miała 13 lat.

Kolejną ofiarą był Romek (Smilek)  
Nichtberger, który był Żydem i wraz 
ze swoim ojcem ukrywał się w bunkrze  
w lesie w Kornatce. Obaj zostali zastrzeleni 
11 czerwca 1943 roku przez funkcjonariu-
sza żandarmerii powiatowej, który został 
powiadomiony o ich kryjówce. 

Inne dzieci były ofiarami nalotów bom-
bowych w styczniu 1945 roku. Już 17 stycznia 
1945 podczas nalotów bombowych zginął 
dziesięcioletni Franek Szmidt, mieszka-
niec ulicy Rzeźniczej. Dzień później zmarła 
ranna w wyniku wybuchu bomby dziesię-
cioletnia Zosia Jeż, której siostra Krysia 
straciła życie w podobnych okolicznościach 

Pamięci dzieci-ofiar II wojny światowej
we wrześniu 1939 roku. 

Tragiczne wydarzenia rozegrały się  
w niedzielę 21 stycznia 1945 roku. Żołnierze 
niemieccy podpalali domy na Starym Mieście 
i przy ulicy Górskiej. Strzelali do ludności 
cywilnej. Około godziny 7. rano hitlerowcy 
ostrzelali dom Elżbiety Zapalskiej na 

Starym Mieście, a potem wtargnęli do środka. 
Kopali i bili przebywające tam osoby. 

Zastrzelili jedynego syna Zapalskiej, 
siedmioletniego Jurka Zięcika, jego ojca 
i przebywającą tam kobietę. Siedmioletnia 
Marysia Krzysiak z ulicy Górskiej została 
zastrzelona przez niemieckiego żołnierza. 
Kula, która ją zabiła, przestrzeliła rękę jej 
matce, próbującej osłonić dziewczynkę. 

Nie były to jedyne ofiary tego dnia. Od 
bomby zginęła trzynastoletnia Marysia 
Łukasik z ulicy Cegielnianej. Pocisk zabił 
szesnastoletniego Andrzeja Wójtowicza  
z ulicy Marwin i jego ojca. W tym samym dniu 
została ranna od pocisku siostra Andrzeja, 
sześcioletnia Helenka Wójtowicz, która 
zmarła 27 stycznia. Nie udało się ustalić 
okoliczności śmierci czternastoletniego 
Julka Kowalskiego, którego nazwisko 
znajduje się na tablicy.

W czasie wojny zginęło także wiele dzieci 
żydowskich. Zostały one deportowane wraz 
ze swoimi rodzinami 22 sierpnia 1942 roku 
do Wieliczki, a stamtąd 27 sierpnia do obozu 
zagłady w Bełżcu. Wiele z nich nie przeżyło 
podróży w bydlęcym wagonie wysypanym 
wapnem. One także zostały upamiętnione 
na tablicy.

Co roku, podczas uroczystości ślubowa-
nia klas pierwszych, uczniowie odczytują 
nazwiska zamordowanych, składają kwiaty 
i zapalają pod tablicą znicze. W ten sposób 
oddają hołd dzieciom, które straciły życie 
podczas II wojny światowej.

Pamiętamy o nich także w listopadzie, 
miesiącu szczególnej zadumy. 

Elżbieta Polończyk-Moskal

Kwesta na odnowę  
zabytkowych nagrobków

O
d wielu lat prowadzimy kwestę na odnowę 
zabytkowych nagrobków. Cieszymy się, 

że nasze cmentarze są piękne, mają zabyt-
kowy charakter i tworzą nasze dziedzictwo. 

Chcemy je zachować dla przyszłych poko-
leń. Bez prac konserwatorskich nagrobki nie 

przetrwają próby czasu.  
Z powodu sytuacji epidemicznej ubiegło-

roczna kwesta nie odbyła się. Nasze konto 
wsparło kilku darczyńców: Marcin Bajer, 
Paweł Machnicki, Anna Michalska, Kata-
rzyna Moskal i Bernadeta Ptak. Serdecznie 
im dziękujemy! Zwróciliśmy się z prośbą 
o pomoc do dobczyckich przedsiębiorców. 
Na naszą prośbę odpowiedział właściciel 
piekarni „Złoty Kłos” Władysław Brożek. 
Jemu również składamy  podziękowania! 

Zebrana kwota nie pozwoliła  nam 
odnowić  żadnego nagrobka w 2021 roku. 
Mamy nadzieję, że tegoroczna kwesta będzie 
udana i w przyszłym roku będziemy mogli 
kontynuować naszą działalność. Liczymy 
na hojność darczyńców!

Kwestujemy na cmentarzu parafialnym 
na Stróżnicy i komunalnym na Jeleńcu  
w poniedziałek,  1 listopada w godzinach od  
8. do zmroku. Wśród kwestujących jak zwykle 
przedstawiciele władz, radni, nauczyciele  
i inne osoby znane i szanowane w Dobczycach. 

 Na cmentarzu komunalnym  przy ulicy 
Garncarskiej będą kwestować uczniowie 
Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera  
w Dobczycach. 

Na tym cmentarzu kwestę organizują 
nauczycielki tej szkoły Anna  Stożek i Justyna 
Dudzik, którym również z bardzo dziękujemy. 

Wszystkim  Ofiarodawcom i Kwestują-
cym składamy serdeczne podziękowania!

Społeczny Komitet Opieki 
 nad Zabytkami Dobczyc
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Max Cegielski w bibliotece
P

oczątek października upłynął w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej pod znakiem 

ciekawych spotkań. 
W pierwszym z październikowych spo-

tkań biblioteka gościła pisarza i dziennikarza 
Maxa Cegielskiego. 

Autor krótko opowiedział swoją historię 

życia, która wielokrotnie inspirowała go do 
tworzenia. Następnie przeczytał fragment 

„PRINCE POLONIA” (do wypożyczenia  
w naszej bibliotece), której fabuła rozgrywa 
się w ostatniej dekadzie PRL-u i porusza 
temat m.in. przemytu. Wspominał też inne 
swoje książki tj. „Masala” czy „Apokalipso” 

opowiadając o ich treści i procesie pisania. 
Podczas spotkania nie zabrakło wspaniałej 
interakcji oraz dyskusji pisarza z publicznością. 

Na koniec Max Cegielski otrzymał upo-
minki od biblioteki oraz przybyłych radnych 
gminnych.

Dziękujemy wszystkim obecnym,  

a także pisarzowi za czas, który nam dał. 
Mamy nadzieję, że jeszcze zawita w nasze 
dobczyckie progi. 

Spotkanie dofinansowano ze środków 
Instytutu Książki w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki.

MBP

Jesienne sadzenie drzew i krzewów

M
ówiąc o terminach sadzenia drzew  
i krzewów należy podkreślić, że dla więk-

szości sadzonek istnieją dwa główne terminy 
sadzenia: jesienny i wiosenny. Wyjątkiem 
są sadzonki produkowane w doniczkach/
pojemnikach, które można sadzić od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. Moim zdaniem 
najkorzystniejszym okresem jest jesień. 
Rośliny kończą przyrosty, są przygotowane 
do zimowania, a w glebie jest dostateczna 
ilość wody, aby mogły się wstępnie ukorzenić, 
co zapewni im wcześniejszy start na wiosnę. 
Zagrożeniem mogą być mroźne, bezśnieżne 
zimy, w czasie których może występować 
tzw. wysadzanie sadzonek, ale można temu 
zapobiec ściółkując miejsca wokół sadzonek 
korą drzew iglastych.                     
 Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste 
zawsze zielone (różaneczniki, bukszpan, 
mahonia, laurowiśnia, wrzosy, ostrokrzew) 

– po zakończeniu przyrostu – od połowy 
września do końca listopada.

Drzewa i krzewy zrzucające liście na 
zimę – od połowy października do końca 
listopada. Wyjątkiem są buki, graby, głogi, 
robinie lepiej znoszące sadzenie wiosenne.
Sposób sadzenia

Wybór miejsca i wykopanie dołka. Dołek 
powinien być głębszy niż wysokość bryły 
korzeniowej lub doniczki i mieć od nich 
dwukrotnie większą średnicę. Podczas 
kopania dołka warto oddzielić ziemię  

z wierzchniej warstwy od tej położonej głębiej, 
gdyż zazwyczaj głębiej położone warstwy 
gleby są mniej urodzajne niż górne warstwy.

Po wykopaniu dołka należy przekopać 
ziemię na jego dnie, co ułatwi późniejsze 
ukorzenianie się roślin.

Na dno dołka wsypujemy wcześniej 
wykopaną ziemię z górnej warstwy zmie-
szaną z torfem ( iglaki, różaneczniki, azalie, 
wrzosy, wrzośce, borówka wysoka) lub  
z ziemią ogrodniczą.

Przed sadzeniem roślin dobrze jest 
umieścić doniczki/pojemniki (sadzonki 
w doniczkach/pojemnikach) lub systemy 
korzeniowe (sadzonki z odkrytym korzeniem) 
na kilkanaście minut w wodzie.

W trakcie sadzenia roślin:
- z odkrytym korzeniem – nie należy 

dopuścić do przeschnięcia systemu korzenio-
wego, należy przyciąć korzenie (gdy są zbyt 
długie, uszkodzone, zmiażdżone), rozłożyć 
równomiernie w dołku w taki sposób, aby 
nie podwijały się do góry.

- z bryłą korzeniową – zwrócić uwagę, aby 
przy zakupie roślin, bryła nie była przesu-
szona, a przy przenoszeniu nie chwytać za 
pień i gałęzie tylko za spód bryły korzeniowej 
tak, aby się nie rozpadła.

- w doniczkach/pojemnikach – wcześniej 
umieścić doniczkę/pojemnik w wodzie na 
kilkanaście minut, następnie delikatnie 
wyjąć z doniczki/pojemnika lub ją rozciąć, 
a gdy korzenie są mocno poskręcane lub 

poplątane, delikatnie rozciąć bryłę korze-
niową i rozłożyć korzenie. 

Sadzonki powinny rosnąć na takiej głębo-
kości jak posnęły na szkółce lub w doniczce.

Po umieszczeniu sadzonek w dołku 
delikatnie obsypujemy korzenie taką mie-
szanką, jaką sypaliśmy na dno dołka, lekko 
ugniatając, a na górę sypiemy ziemię, którą 
podczas kopania dołka wyjęliśmy z dolnej 
warstwy gleby (jest ona gorszej jakości  
i nie będzie stykać się z korzeniami). Całość 
lekko ugniatamy, tak aby sadzonki nie moż-
na było wyciągnąć i formujemy wgłębienie  
w kształcie misy, w którym będzie groma-
dzić się woda.

Na koniec ściółkujemy powierzchnię wokół 
sadzonek kilkucentymetrową warstwą kory 
drzew iglastych i obficie podlewamy, nawet 
wtedy, gdy podczas sadzenia padał deszcz.

Wyższe rośliny i sadzonki szczepione 
na pniu dobrze jest przywiązać do wbitych 
obok palików taśmą parcianą, ale nie sznur-
kiem lub drutem, które kaleczą pnie i w nie 
wrastają. Zabieg ten ma na celu ustabilizo-
wanie rośliny w gruncie w początkowym jej 
wzroście i ukorzenianiu się.

Nie należy również nawozić roślin zaraz 
po posadzeniu. Brak nawożenia pobudzi 
korzenie do wzrostu. Korzenie szukając 
składników pokarmowych będą się rozrastały 
powiększając masę systemu korzeniowego, 
co w późniejszym czasie zapewni lepsze 
dokarmianie rośliny przez korzenie, jej 
stabilizację w podłożu, a na koniec piękny, 
zdrowy wygląd, a o to nam chodzi.

 Jacek Kozubek

„Dobczyckie turnieje tenisa ziemnego”  
podsumowanie projektu.

DKT Topspin zorganizował w tym sezonie 
dwa amatorskie turnieje tenisowe.  Pierwszy 
to Turniej Open Kobiet, singlowy.  Został 
on zorganizowany na Kortach ceglastych 
w Mszanie Dolnej.  

Gościliśmy koleżanki z Brzeska, Siepra-
wia oraz z Olkusza. Tenisistki dopingował 
burmistrz Tomasz Suś.  Turniej wygrała 
Julia Bodura z Brzeska. 

Drugi to Turniej drużynowy w dwóch 
kategoriach - Kobiety oraz Mężczyźni. 

Kolejny Turniej DKT TOP SPIN, tym 
razem drużynowy, odbył się na kortach 
krytych w Giebułtowie.  

Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny 
męski ; dwie drużyny z kluby  Tenis Open – 
Mysłowice i  drużyna  Topspin  Dobczyce  z  
oraz cztery drużyny kobiece, dwie z Brzeska, 
jedna Tenis Open Mysłowice i jedna DKT 
Topspin Dobczyce. 

Rozgrywkom towarzyszyła świetna 
atmosfera. Po pięknych i zaciętych meczach w 
kategorii Kobiety wygrała drużyna z Brzeska 
w składzie: Aneta Biel, Małgorzata Zelek, 
Magdalena Stachowicz i Natalia Stachowicz. 
Drugie miejsce również dziewczyny z Brze-
ska: Urszula Bodura, Julia Bodura , Anna 
Kukułka i Magdalena Mardoń. na trzecim 
miejscu DKT Topspin Dobczyce, miejsce 
czwarte Tenis Open Mysłowice. 

W kategorii mężczyźni dwa pierwsze 
miejsca trafiły do drużyn z Tenis Open 
Mysłowice, miejsce trzecie DKT Dobcyce.

Projekt był dofinansowany ze środków 
Gminy Dobczyce za co serdecznie dziękujemy.

DKT Topspin
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sport

N
ie sposób ich nie rozpoznać, jeszcze 
trudniej za nimi nadążyć. Od pięciu 

lat reprezentują Gminę Dobczyce w cha-
rakterystycznych żółtych barwach – mowa 
oczywiście o Stowarzyszeniu Rozbiegane 
Dobczyce.

Dobczyccy biegacze spod żółtego sztan-
daru zostali udekorowani podczas sesji 

Rady Miejskiej pamiątkowym dyplomem. 
Było to uhonorowanie pięcioletniej, prężnej 
działalności grupy na rzecz rozwoju aktyw-
ności fizycznej i wspaniałą reprezentację 
gminy Dobczyce. 

Grupa, która powstała „z radości do bie-
gania”, ma na swoim koncie wiele inicjatyw. 
Rozbiegane Dobczyce możemy spotkać na 
ulicach miasta podczas cotygodniowych 
czwartkowych treningów, na których dzielą 

Rozbiegane Dobczyce mają 5 lat!
się swoją pasją i zarażają energią wszystkich 
chętnych do „potruchtania”. 

Członkowie grupy od lat z sukcesami 
reprezentują gminę Dobczyce w zawodach 
biegowych na arenie krajowej i międzyna-
rodowej. Są też organizatorami jedynego w 
swoim rodzaju Rodzinnego Mini Festiwalu 
Biegowego „O Złotą Kózkę”, w którym mie-

rzą się nie tylko dorośli biegacze, ale też ci 
znacznie młodsi. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy pięciu 
lat owocnej działalności. Życzmy dalszych 
sukcesów i radości z kolejnych wybieganych 
kilometrów!

Grupa trenuje w każdy czwartek o 19:30. 
Miejscem zbiórki jest parking przy ul. Szkol-
nej (koło placu zabaw).

jota

Juniorzy Raby mistrzami jesienie w I Lidze Okręgowej

W
raz z końcem października dobiegły końca jesienne rozgrywki I-ligi Okręgowej 
Juniorów Starszych. Ekipa Raby Dobczyce zakończyła piłkarską jesień z przytupem 

i pokonała na wyjeździe Tempo Rzeszotary 4:0.
Podopieczni trenera Jakuba Piecha jesienią wygrali wszytskie mecze w lidze i w pełni 
zasłużenie uplasowali się na 1.miejscu w tabeli. Wiosną biało-niebiescy powalczą w tzw. 
Ekstralidze Okręgowej, której stawką będzie awans do Małopolskiej Ligi Juniorów!

KS Raba

Dobczyckie mistrzostwa  
w łucznictwie

P
oczątek października należał w Dobczycach 
do łuczników, którzy z całej Małopolski 

przyjechali na Błonia RCOS, aby stanąć  
w szranki łuczniczych mistrzostw młodzików.

Na Mistrzostwa Małopolski Dzieci  
i Młodzików w Łucznictwie już po raz 15 
zaprosiły MGOKiS Dobczyce oraz Stowa-
rzyszenie Łucznicze „Achilles”.

Obok zawodów młodzików rozegrane 
zostały Mistrzostwa Małopolski Juniorów 
Młodszych. 

W obydwu imprezach wzięło udział 83 
młodych zawodników, zrzeszonych w 8 klu-
bach i sekcjach łuczniczych, działających na 
terenie województwa małopolskiego.

Po udanej rywalizacji na podium zawodów 
znaleźli się następujący zawodnicy:

Kat. dzieci – dziewczynki pierwsze miej-
sce Sofia Paczyńska, ULKS Grot Zabierzów

Kat. dzieci – chłopcy: pierwsze miejsce 
- Kacper Pater, MLKS Łucznicza Dąbrovia. 
Kat. młodziczki młodsze: I - Milena Szcze-
pera, UKS Diana Wolbrom. 

Kat. młodzicy młodsi: I - Nikodem 
Mróz MGOKiS Dobczyce; III - Artur Kanik, 
MGOKiS Dobczyce.

Kat. młodziczki: I - Joanna Kowalczyk, 
ULKS Sokole Oko, Zawadka.

Kat. młodzicy: I - Nikodem Marszalik, 
MLKS Łucznicza Dąbrovia; III - Jan Bobek, 
MGOKiS Dobczyce.

Kat. juniorki młodsze: I - Natalia Giza, 
ULKS Sokole Oko, Zawadka; II - Gabriela 
Kica, MGOKiS Dobczyce.

Kat. juniorzy młodsi: I - Nikodem Gło-
wacz, MLKS Łucznicza Dąbrovia. W kate-
gorii drużynowej (z wyłączeniem juniorów 
młodszych), pierwsze miejsce zajęła sekcja 
łucznicza MGOKiS Dobczyce, II miejsce KS 
Płaszowianka Kraków, III miejsce ULKS 

„Sokole Oko” Zawadka, IV miejsce MLKS 
„Łucznicza Dąbrovia”, V miejsce ULKS Grot 
Zabierzów, VI miejsce UKS Ósemka Kraków, 
VII miejsce UKS Diana Wolbrom

Nad prawidłowością przeprowadzania 
zawodów, czuwała Komisja sędziowska  
w składzie: Sędzia główny Ewa Wołkowicka 
oraz sędziowie: Zbigniew Austyn, Beata 
Chmielewska i Ewelina Olesek. Kierownikiem 
strzelań był pan Tomasz Pytlak.

Laureaci miejsc od pierwszego do trze-
ciego  w kategoriach indywidualnych otrzy-
mali medale ufundowane przez Małopolski 
Związek Łuczniczy oraz nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 
Gminę Dobczyce i Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach. 

Organizatorzy Mistrzostw serdecznie 
dziękują wszystkim klubom, które wsparły 
organizację zawodów poprzez wypożycze-
nie mat i sprzętu, zawodnikom i trenerom 
którzy wzięli udział w zawodach.

Dziękujemy także Maltańskiej Służbie 
Medycznej oraz uczniom Liceum Ratowni-
czego z Zespołu Szkół Dobczyc za zabezpie-
czenie i opiekę medyczną nad uczestnikami  
zawodów. 

Szczególne podziękowania kierowane są 
w stronę pana trenera, Tomasza Pytlaka, za 
ogromny wkład włożony w przygotowanie 
imprezy.

Źródło: MGOKiS Dobczyce
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K
onrad Wrocławiak i Łukasz Zyzak są zdobywcami trzeciego 
miejsca w Festiwalu „Integracja dźwiękiem malowana”, który 

po raz czternasty odbył się w Bochni. 
Konrad jest reprezentantem Sekcji Wokalnej MGOKiS w Dob-

czycach. 
Wystąpił w duecie z Łukaszem Zyzakiem, z piosenką Marka 

Grechuty „Dni, których nie znamy”.
Duet swoim wykonaniem swoim wykonaniem podbił serca 

publiczności oraz jurorów: Alicji Węgorzewskiej, Majki Jeżowskiej, 
Ani Rusowicz, Janusza Radka, Maurycego Polaskiego i Daryla 
Strodesa! 

Nad odpowiednim przygotowaniem wokalnym uczestników 
czuwała Beata Czajka-Rolińska. 

mgokis

W
e wrześniu (29 września) w auli widowiskowej RCOS Dobczyce 
odbył się wyjątkowy koncert Eleni, zatytułowany „Troszeczkę 

ziemi, troszeczkę słońca”. 
To była cudowna podróż muzyczna od Polski, aż do słonecznej 

Grecji! Publiczność miała okazję usłyszeć najstarsze i najnowsze 
utwory z repertuaru Eleni. Melodyjne kompozycje i emocjonalne 
teksty, to znak rozpoznawalny Artystki, której przeboje od wielu 
lat, podbijają serca wrażliwych słuchaczy, bez względu na przedział 
wiekowy. Eleni wychodzi z założenia, iż muzyka ma być lekarstwem, 
i takiemu też spojrzeniu na działalność artystyczną, jest wierna 
do dziś. Koncert w Dobczycach spotkał się z bardzo pozytywnym 
odzewem publiczności. Artystka została nagrodzona owacjami na 
stojąco i wykonała kilka bisów.

mgokis


