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temat z okładki

100 lat Raby Dobczyce: święto z wielkim meczem w tle!

Życzymy sobie, by było inaczej, ale takiego 
święta przy ulicy Podgórskiej wielu z nas 

już nie doczeka za swojego życia! Setne uro-
dziny klubu z ulicy Podgórskiej były huczne, 
a fakt że do drużyny grającej kilka szczebli 
niżej, przyjechał trzynastokrotny Mistrz 
Polski elektryzował kibiców wiele tygodni 
przed meczem. Emocje sięgały zenitu, gdy 
okazało się, że do Dobczyc Wiślacy przyje-
chali w niemalże podstawowym składzie. 

Murawa prezentowała się wyśmienicie, 
dzięki zabiegom gospodarzy i współpracy  
z firmą Betkowski Service, Trans-Szymi-Bet 
oraz Marbud. Klub może liczyć na przyjaciół 
i sponsorów, dzięki temu udało się godnie 
ugościć Wiślaków w Dobczycach. Warto 
nadmienić, że dzięki wsparciu miasta udało 
się zadaszyć centralną trybunę. Dzięki temu 
mamy w mieście obiekt, z którego możemy 
być dumni.

Przy pięknej aurze tuż przed 17. na boisko 
obie drużyny wyprowadziła dziecięca eskorta, 
składająca się z najmłodszych zawodników 
Szkółki Raby Dobczyce. Trybuny pełne 
kibiców i choć nie było zorganizowanego 
dopingu, to atmosfera była znakomita. 
Wisła Kraków ma przecież w Dobczycach  
i okolicach wielu kibiców. 

Oprócz władz miasta i starostwa przy 
obu drużynach pojawili się prezesi obu 
klubów – prezes 116-letniej Wisły Kraków, 
Władysław Król oraz prezes 100-letniej 
Raby Dobczyce, Tomasz Krasek. Nastąpiła 
wymiana pamiątkowych koszulek oraz 
proporczyków. Pamiątkowe „zdobycze”  
z pewnością znajdą swoje godne miejsce  
w klubowej galerii, która dzięki inicjatywie 
Bartłomieja Polończyka wygląda ciekawie 
i imponująco. Warto zajrzeć do wnętrza 
klubowego budynku, by podziwiać okazałą 
kolekcję pamiątek klubowych z całego świata. 

Tysięczna publiczność zobaczyła niezłe 
widowisko. Zamiast doliczania bramek Wiśle, 
czego większość się spodziewała, mieliśmy 
okazję obserwować dzielną walkę Raby 
ze znakomitymi interwencjami Adriana 
Grandysa. Gra biało-niebieskich na tle 
wyżej notowanego rywala wyglądała nieźle 
i do przerwy odnotowaliśmy bezbramkowy 
rezultat. Można powiedzieć, że był to wynik 
sensacyjny. Worek z bramkami rozwiązał 
się dopiero po godzinie gry, gdy Raba nieco 
opadła z sił. 

Warto podkreślić, że trener Grzegorz 
Turcza mimo prestiżowego meczu umożliwił 
grę całej kadrze, która z pewnością te chwile 
zapamięta do końca swojego życia. Po meczu 
była okazja do wspólnych zdjęć i autografów, 
pojawiły się też race świetlne – barwy Raby 
mieszały się z Wiślackimi.

Ostatecznie Wisła wygrała czterema 
bramkami, ale to Jubilatka może być dum-
na z tego, jak wiele serca pozostawiła na 
boisku. Nie mogło być inaczej, bo klub  
z tak bogatą historią zasługuje na oddanie. 

„Jedno miejsce – milion wspomnień” – to 
hasło zamieszczone w klubowym budyn-
ku nabrało jeszcze większego znaczenia. 
Jubileuszowy rok zamknie gala, którą klub 
planuje zorganizować w grudniu.

Paweł Piwowarczyk
zdjęcia: Krzysztof Porębski

Mecz z okazji jubileuszu 100-lecia 
23.09.2022

Raba Dobczyce – Wisła Kraków 0:4 (0:0)
Fernandez 62′, 64′, Hugi 77′, Młyński 87′
Sędziowali: Mateusz Czerwień oraz 

Maciej Suś i Łukasz Chowaniec
Żółte kartki: Ł. Ziemianin, A. Dudek
Widzów: 999
Raba: Adrian Grandys – Rafał Zborowski, 

Łukasz Ziemianin, Bartłomiej Krawczyk, 
Krystian Ładyga – Mateusz Ziemianin, Kon-
rad Kabaja – Michał Zborowski, Arkadiusz 
Dudek, Michał Ptak – Szczepan Hyży

Ponadto zagrali: Zbrożek, Damian Piwo-
warczyk, Jakub Stasiak, Jakub Szczepański, 
Krystian Kubiński, Kacper Masełko, Marcin 
Batko, Wojciech Piwowarczyk, Kacper Kania, 
Kacper Duda, Janusz Krawczyk, Karol Zbo-
rowski, Wałek

Wisła: Broda (60′ Frątczak) – Niewiadom-
ski (60′ Wachowiak), Moltenis, Skrobański, 
Szot – Plewka, Starzyński, Szywacz – Hugi, 
Fernández (65′ Jaroch), Chmiel (60′ Młyński)

Historia KS Raba
Początki istnienia dobczyckiej Raby 

sięgają roku 1921, gdy Leopold Maniecki  
i Andrzej Stoch założyli drużynę piłkarską, 
której nazwa brzmiała „Dobczycanka”. Rok 
później na terenie miasta powstaje drugi 
klub – „Raba”, który został założony przez 
Andrzeja Piekarza, Konstantego Kalembę, 
Franciszka Drozdowicza oraz Aleksandra 
Kopera. Jakby tego było mało, równocześnie 
został utworzony trzeci klub, tym razem 
żydowski, pod nazwą „Aria”. Wszystkim 
klub ten kojarzył się z „arią operową”, jed-
nak w tłumaczeniu z języka hebrajskiego 
jidysz nazwa klubu oznaczała zupełnie co 
innego: „Lew”.

Na terenie tak małego miasteczka jed-
noczesna działalność trzech samodzielnie 
prosperujących zespołów nie miała możli-
wości przetrwania, dlatego po porozumieniu 
działaczy wszystkich klubów podjęto decyzję 
o powstaniu jednej drużyny o nazwie „Raba”. 
Symbolem przypominającym o początkach 
Raby Dobczyce są trzy gwiazdki, które po 
dzień dzisiejszy widnieją w klubowym herbie.

Prezesem był Andrzej Piekarz, jednak 
pierwsze spotkania odbywały się w pry-
watnym mieszkaniu Aleksandra Kopery, 
a treningi na pobliskich placach i łąkach. 
Dopiero w 1925 roku powstało pierwsze 
boisko na terenie obecnie przyległym do ulicy 
Rzeźniczej, jednak płynąca przez Dobczyce 
rzeka – klubowa imienniczka – nie miała 
litości i podczas jednej z licznych powodzi 
doszczętnie je zniszczyła.

Działacze nie mieli problemów tylko  
z boiskiem, ale również z kolorami ówcze-
snych strojów. Początkowo piłkarze Raby 
Dobczyce występowali w koszulkach w bia-
ło-czerwone pasy i czerwonych spodenkach, 
jednak takowe barwy kolidowały ze strojami 
Cracovii, co doprowadziło w ostateczności 
do zmian pierwotnych barw klubowych na 
niebiesko-białe, w których po dzień dzisiejszy 
występują piłkarze z Dobczyc.

Rok 1925 to nie tylko próba budowy 
pierwszego boiska, ale również czas, w którym 

członkowie klubu ufundowali kamienną 
płytę przed figurą św. Floriana, mieszczącą 
się na dobczyckim rynku. Miał to być gest 
ku czci nieznanych żołnierzy, którzy polegli 
w czasie wojen na polu bitwy. Dzisiaj jest to 
miejsce składania hołdu podczas uroczystości 
państwowych.

W czasie II wojny światowej działalność 
klubu zamarła. Reaktywacja nastąpiła jednak 
już w 1945 roku, a rok później powstało nowe 
boisko usytuowane przy ulicy Podgórskiej, 
na którym Raba rozgrywa swoje mecze aż 
po dzień dzisiejszy.

Kolejne lata nie należały do spokojnych. 
Klub kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę: 
najpierw w 1951 roku istniał jako Koło Spor-
towe „Włókniarz”, by po zaledwie dwóch 
latach wstąpić w szeregi Zrzeszenia Spor-
towego „Start”, co pozwoliło na największe 
w historii klubu dofinansowanie. Od 1991 
roku ponownie Raba, jednak tym razem pod 
opieką Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
Taki stan pozostaje po dzień dzisiejszy.

Warto przejść do aspektów bardziej 
sportowych. Po zakończeniu wojny drużyna 
zostaje włączona do KOZPN, który umiesz-
cza Rabę Dobczyce w klasie „C” okręgu 
krakowskiego. Następna lata to awans do 
klasy „B”, a sezonie 1956-1957 do klasy „A”.

W rok później Raba jest już drużyną ligi 
wojewódzkiej, w której pozostaje nieprzerwa-
nie aż do 1980 roku. Następnie w związku 
z licznymi perturbacjami na stanowisku 
trenerskim oraz kilkoma niezrozumiały-
mi decyzjami KZPN, następuje najpierw 
ponowny spadek do klasy „A”, a następnie 
liczne, niestety nieudane próby, na powrót 
do wyższej ligi. Wywalczyć awans udaje się 
dopiero w sezonie 1991/1992, jednak 9 lat 
później kibice ponownie musieli przełknąć 
gorzką pigułkę, którą była degradacja ich 
ulubionego zespołu do klasy „A”. Dopiero 
miniony sezon – 2007/2008 – przyniósł 
ponowny awans do ligi okręgowej (VI liga).

W latach 1964-1989 istniała nie tylko 
sekcja piłkarska, ale również zapaśnicza  
w stylu wolnym. Pierwszym jej opiekunem 
był Jerzy Grzywiński, następnie m.in. Wła-
dysław Ferenc czy też Tadeusz Wołowiec. 
Mimo dużych chęci, z powodu braku wykwa-
lifikowanej kadry trenerskiej, sędziowskiej 
oraz kłopotów finansowych, zdecydowano 
o zamknięciu tej sekcji. Na dzień dzisiejszy 
Raba jest klubem jedno sekcyjnym (piłka 
nożna) i prowadzi zajęcia w sześciu gru-
pach: młodzikach, trampkarzy młodszych, 
trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów 
oraz seniorów.

Po wielu latach inwestycyjnego zastoju 
wykonano w ubiegłym roku szereg prac, 
mających na celu unowocześnienie i przy-
stosowanie do wielu wymogów klubu.  
W tym celu zainstalowano oświetlenie, które 
pozwala nie tylko na przeprowadzanie tre-
ningów w późnych porach, ale również nawet 
na rozgrywanie spotkań oraz odnowiono 
trybuny, które po zainstalowaniu krzesełek 
mogą pomieścić około 700 widzów. 

Obecnie na stadionie kibice mogą zasiąść 
w zadaszonej części trybun, a Klub dorobił 
się własnego budynku.

za stroną www.rabadobczyce.pl
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Plac zabaw przy szkole w Dziekano-
wicach

Przy szkole w Dziekanowicach powstało 
miejsce do rekreacji, które służyć ma uczniom 
i lokalnej społeczności. 

W ramach inwestycji wykonany został 
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliu-
retanową i elementami do street workout’u 
dla starszych użytkowników, a także boisko 
do siatkówki plażowej. 

Inwestycja sfinansowana została z budżetu 
Gminy Dobczyce, a jej koszt wyniósł: 273 

400 zł.

Modernizacja ul. Kościuszki
Postępuje modernizacja ulicy Kościusz-

ki. W ramach inwestycji zmodernizowane 
zostanie ponad 1600 m nawierzchni drogi 
wraz z podbudową oraz 950 m chodników. 

Rozbudowana zostanie również sieć 
wodociągowa z przyłączami w ulicy Kościusz-
ki, gdzie powstanie ponad 330 m rurociągu  
i prawie 100 m przyłączy.

Koszt inwestycji wynosi: 1 525 200 zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja w Środowiskowym Domu 
Samopomocy

Wkrótce ruszą prace przy elewacji budyn-
ku Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Dobczycach w ramach zadania pn. "Przebu-
dowa i rozbudowa infrastruktury komunalnej 
na terenie miasta Dobczyce". 

Wykonawcą robot jest firma Rachtan Art. 
Restauro sp. z o.o. Wartość zawartej umowy 
wynosi 595 320 zł. Termin wykonania prac 
upływa 30. listopada.

To kolejny etap prac mających na celu 
odnowienie zabytkowego budynku szkoły 
miejskiej przy ul. Jagiellońskiej. Od końca 
2019 r. trwały prace związane z wykonaniem 
przebudowy dachu z wymianą pokrycia, 

wymianą stropów czy 
przebudową schodów 
prowadzących na 
poddasze. Wykonane 
zostały także: instala-
cja oddymiania klatki 
schodowej, wymiana 
instalacji wodocią-
gowo-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, cen-
tralnego ogrzewania  
w części budynku, pod-
bicie fundamentów 
oraz prace wykoń-
czeniowe na parterze 
budynku.

W 2020 r. w obiek-
cie rozpoczął funkcjo-
nowanie Środowisko-
wy Dom Samopomocy 

w Dobczycach. W 2021 r. wykonano konieczne 
prace odwadniające obiekt. Teraz przyszedł 
czas na kolejny etap modernizacji.

Remont chodnika na Wąskiej
Na ul. Wąskiej w Dobczycach rozpoczęły 

się prace związane z modernizacją chodni-
ka. Zadanie realizowane jest przez Gminę 
Dobczyce, a jego koszt wynosi 60 266,15 zł.

Prace na Orle w Nowej Wsi
W Nowej Wsi, w obrębie kompleksu UKS 

Orzeł Nowa Wieś, powstała zadaszona wiata, 
która pozwoli rozszerzyć ofertę rekreacyj-
no-sportową tego miejsca. 

Inwestycja realizowana przez Gminę 
Dobczyce wyniosła 34 600,00 zł, z czego 
22 621,83 zł stanowiły środki z Funduszu 
Sołeckiego. W prace zaangażowała się także 
społeczność sołectwa i UKS Orzeł Nowa Wieś.

Rondo już dostępne
Wprawdzie prace przy modernizacji 

odwodnienia Zarabia wciąż trwają, ale 
Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
jest już przejezdne.

Prace na Zarabiu wykonywane są  
w ramach projektu "Odwodnienie terenów 
w kompleksie sieci rowów i cieków odwad-
niających kompleks Dobczyce-Zarabie”. 
Umowa opiewa na kwotę 1 414 500 zł brutto.

Całość jest finansowana w ramach 
programu Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL). Wsparcie jest bezzwrotne 
i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. Zakres prac to budowa kolektora 
do grawitacyjnego odpływu wód powierzch-
niowych (początek przy DW 967 ul. Zarabie 
z wylotem wód opadowych do rowu odwad-
niającego w Parku Miejskim z ujściem do 
rzeki Raby), budowa przepustu na rowie 

„C” w ciągu ścieżki pieszej wzdłuż rz. Raby.
ugim

P
rzypominamy o obowiązkach właścicieli 
nieruchomości, dotyczących prawidłowej 

gospodarki wodno – ściekowej. 
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2,3a i 3b ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku poprzez:
1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
kanalizacji lub, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych,
2. gromadzenie nieczystości ciekłych  
w zbiornikach bezodpływowych lub osad-
nikach w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków,
3. pozbywanie się zebranych na tere-
nie nieruchomości nieczystości ciekłych  
w sposób zgodny 
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Do zadań własnych gminy należy kontrolo-
wanie wyżej opisanych obowiązków poprzez 
sprawdzanie posiadania przez właścicieli 
nieruchomości:
• umów na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych i transport nieczystości ciekłych, 
oraz
• dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

W najbliższym okresie Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce, w ślad za art. 6 ust. 5aa 
w/w ustawy stanowiącym, że burmistrz jest 
obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej 
raz na dwa lata oraz pismem Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krako-
wie, będzie przeprowadzał na terenie całej 
gminy intensywne kontrole wypełniania 
wyżej opisanych obowiązków. 

Informacje w zakresie podmiotów upraw-
nionych do zawarcia umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych oraz transport 
nieczystości ciekłych są dostępne w Urzędzie 
Gminy i Miasta Dobczyce pod nr tel.: 12 37 21 
768, 12 37 21 769 lub na stronie internetowej: 
www.dobczyce.pl (Wykaz przedsiębiorców 
w Gospodarka odpadami).

ugim

Kontrola szamb oraz  
przydomowych oczyszczalni
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U
czniowie powracający po wakacjach do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach 

z całą pewnością zauważyli zmiany, które 
zaszły na trzecim piętrze obiektu. 

W ramach inwestycji prowadzonej przez 
Gminę Dobczyce zmodernizowane zostały 
sale, korytarz oraz sanitariaty. Wymienio-
ne zostały posadzki, stolarka okienna oraz 
oświetlenie. Wnętrza zostały wymalowane 
oraz wykonano podwieszone stropy. To 
kolejny etap prac mających na celu poprawę 
warunków w placówce. Wcześniej realizowane 

Wspólne stanowisko gmin 
w sprawie krakowskich 

propozycji przebiegu drogi 
ekspresowej S7

D
wa warianty przebiegu drogi S7 zostały 
przedstawione podczas wrześniowego 

posiedzenia zespołu zadaniowego ds. opra-
cowania koncepcji przebiegu tejże.

Koncepcja ta obejmuje propozycję prze-
biegu korytarza dla drogi ekspresowej S7 
odcinek Kraków – Myślenice, jaką przedstawił 
Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa 
ds. zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy to Wariant zachodni, obejmu-
jący swym oddziaływaniem Gminy Liszki, 
Skawina, Sułkowice i Myślenice oraz Wariant 
wschodni, od węzła Bieżanów, przez Gminy 
Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw  
i Myślenice, który stanowi zmodyfikowa-
ny wariant nr 6, przedstawiony wcześniej 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Przedstawiciele samorządów gmin, które 
miałyby się znaleźć na trasie ww. wariantów, 
wyrażają stanowczy sprzeciw wobec przed-
stawionej przez miasto Kraków propozycji. 

Jest to stanowisko krakowsko-urzędni-
cze, które nie uzyskało w żadnym wypadku 
statusu „wariantu społecznego”. Zapropo-
nowane warianty nie zostały wypracowane 
w żadnym dialogu społecznym z włodarza-
mi i mieszkańcami poszczególnych gmin,  
a zostały przez zespół prezydencki narzu-
cone i wrysowane w teren naszych gmin 
wbrew prawu gmin do samostanowienia  
i poszanowania naszej odrębności.

Swój brak zgody wobec jakiegokolwiek 
prowadzenia przebiegu trasy S7 przez tere-
ny naszych gmin m.in. z uwagi na bardzo 
intensywną zabudowę oraz brak rezerwy 
terenowej wyrażaliśmy już wielokrotnie. 
Nasz wspólny sprzeciw został także wyra-
żony w apelach i rezolucjach, które podjęte 
zostały przez Rady Miejskie oraz Rady 
Gmin. Także od wielu tygodni mieszkańcy 
naszych gmin solidarnie protestują wobec 
planów prowadzenia drogi ekspresowej S7 
w sąsiedztwie ich zabudowań, niwecząc 
dorobek życia.

W związku z powyższym raz jeszcze ape-
lujemy o odstąpienie od prac nad przebiegiem 
drogi ekspresowej S7, który na obszarze 
naszych gmin skutkuje nieakceptowalnymi 
kosztami społecznymi i w żadnym aspekcie 
nie zyskuje aprobaty społecznej.

źródło: ugim 

były zadania na parterze budynku.
Koszt inwestycji wyniósł 298 697,59 zł 

przy dofinansowaniu z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
250 000 zł. 

Modernizacja szkoły była jednym z trzech 
zadań realizowanych aktualnie w budynkach 
użyteczności publicznej w gminie Dobczyce. 
Modernizację przeszły także: budynek OSP 
Brzączowice i Przedszkole Samorządowe nr 
1 w Dobczycach.

ugim

Dobczycka „jedynka” przeszła metamorfozę

NZPOZ DOB-MED pilnie zatrudni 
lekarza i pielęgniarkę do pracy w POZ.

Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt osobisty w siedzibie firmy  

Dobczyce ul. Rynek 16
lub telefoniczny pod nr: 600 854 252  

lub 12/271 36 61

R
egionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział 

Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce zapraszają 3 paździer-
nika od godziny 8. do 12. na kolejną akcję 
krwiodawstwa. Krew będzie można oddać 
w sali konferencyjnej na parterze. 

Krew jest lekiem, którego nie można 
wytworzyć syntetycznie, a potrzebna jest 
codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, 
ale także cierpiącym na szereg poważnych 
chorób. 

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi 
powinien być zdrowy i wypoczęty, zjeść 
lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek  
i wypić około 1,5 litra płynów w ciągu 24 
godzin przed oddaniem krwi. 
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O
gólnopolska Karta Seniora to program, 
do którego w tym roku przystąpiła 

także Gmina Dobczyce. Dzięki wsparciu 
samorządu seniorzy z gminy Dobczyce, 
którzy ukończyli 60 lat będą mogli bezpłat-
nie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora  
i skorzystać z benefitów, do których uprawnia 
jej posiadanie.

Uroczysta inauguracja Karty Seniora 
odbyła się w dobczyckim RCOS. Podczas 
tej spotkania dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach 
Jolanta Mazurkiewicz wspólnie z przedstawi-

cielem Stowarzyszenia MANKO Dariuszem 
Mrozem opowiedzieli o programie i jego 
wdrożeniu w gminie Dobczyce.

W związku z nawiązaniem współpracy 
w zakresie realizacji Ogólnopolskiej Karty 
Seniora, Gmina Dobczyce otrzymała certy-
fikat „Gmina Przyjazna Seniorom”, który na 
ręce dobczyckich samorządowców przekazał 
przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO.

Punktem szczególnym spotkania było 
symboliczne przekazanie pierwszych Ogól-
nopolskich Kart Seniora, sygnowanych 
logiem Gminy Dobczyce, przedstawicie-
lom środowiska senioralnego. Wyróżnieni 
zostali także przedsiębiorcy z terenu gminy 
Dobczyce, którzy jako pierwsi zdecydowali 
się przystąpić do programu i zaoferowali 
zróżnicowane zniżki seniorom.

W ciepłych słowach do uczestników 
zwrócili się także senator Andrzej Pająk oraz 
starosta Józef Tomal. Spotkanie zwieńczył 
występ sekcji wokalnej Muzopozytywni. Na 
scenie mogliśmy usłyszeć: Joannę Sadkie-
wicz, Maję Sadkiewicz oraz Marka Cieślaka.

Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia 
do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, 
w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, 
przychodniach, gabinetach rehabilitacji, 
instytucjach zdrowia i kultury. Lista wszyst-
kich 3000 punktów honorujących Kartę 
Seniora znajduje się na stronie internetowej 
www.glosseniora.pl

Niemal każdego dnia dołączają do progra-
mu nowe firmy, które deklarują współpracę 
i tym samym wprowadzają rabaty dla posia-
daczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Karta jest programem autorskim Stowa-

rzyszenia MANKO, które od 24 lat podejmuje 
wiele inicjatyw, mających na celu poprawę 
jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
seniorów. Osoby, które chciałyby wyrobić 
Kartę mogą to zrobić codziennie w godzinach 
pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobczycach.

Firmy, które przystąpiły do Programu 
z terenu gminy Dobczyce:
Siłownia IRON GYM, ul. Podgórska 2
FHU BETI (firany, zasłony), ul. Rynek 1
Pracownia krawiecka Szpulka, Plac Zgody 3A
Restauracja Ewonna, ul. Rynek 30
ArtOgród, ul. Mostowa 18a
Firma MED.-MIX, ul. Rynek 20 MN
SpaceGSM Serwis (serwis telefonow i akce-
soria), ul. Rynek 10
Hotel Podzamcze, ul. Wąska 1
Muzeum Regionalne w Dobczycach.
Liczmy, że lista przedsiębiorców z gminy 
Dobczyce honorujących Kartę Seniora 
będzie nieustannie rosnąć. Już dziś gorąco 
zachęcamy do dołączenia do Programu.

tekst i foto: ugim

 Ogólnopolska Karta Seniora

U
czniowie ze wszystkich szkół podsta-
wowych gminy Dobczyce rozpoczynają 

naukę pływania, która realizowana jest  
w ramach projektu „Już pływam”, koordy-
nowanego przez Centrum Usług Wspólnych.

Łącznie w zajęciach weźmie udział 180 
dzieci w podziale na 12 grup. Każda z grup 
odbędzie 10 wyjazdów szkoleniowych po 
1,5 godziny zajęć z wykwalifikowanymi 
instruktorami. Naukę pływania dzieci 
odbywać będą w Myślenicach, na Krytej 
Pływalni „Aquarius”. 

Zajęcia dofinansowane są z budżetu 
gminy Dobczyce oraz województwa mało-
polskiego. Wkład finansowy rodziców za cały 
cykl wyjazdowy dla jednego ucznia to 180 
zł. W ramach projektu dzieci mają zapew-
nione: opiekę podczas wyjazdu, transport, 
zajęcia w 15 – osobowej grupie pod okiem 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, 
bilet wstępu na basen. 

Koszt projektu to 105 600 zł, w tym 52 
700 zł to dofinansowanie z województwa 
małopolskiego, 20 500 zł to dofinansowanie 
z gminy Dobczyce. Pozostała część to wkład 
własny rodziców.  

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. 

ugim

"Już pływam" 

Młodzi druhowie z wizytą  
w Balicach

W 
doskonaleniu się i w poznawaniu 
świata nie ma lepszego nauczyciela, jak 

doświadczenie. Poznawanie dobrych przykła-
dów, poszukiwanie odpowiedzi na pytania. 
Z takiego założenia wyszli organizatorzy 
projektu skierowanego do Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP ze 
Stojowic, Kornatki, Czechówki, Łyczanki.

Wspólna wycieczka Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych do starszych kolegów  
z Wojskowej oraz Lotniskowej Straży Pożarnej 
w Balicach była doskonałym podsumowa-
niem wakacji. 

Młodzi druhowie pojechali do 8. Bazy 
Lotnictwa Transportowego w Balicach.

Odwiedzili Klub Wojskowy, salę tradycji, 
Lotniskową Wojskową Straż Pożarną oraz 
cywilną Straż Pożarną chroniącą Między-
narodowy Port Lotniczy.

Dzięki uprzejmości strażaków oraz żoł-
nierzy mieli możliwość poznania specyfiki 
ich pracy, wejścia do kokpitu samolotów: 
Antonov AN-26, PZL M28 Skytruck/Bryza 
oraz CASA C-295 - dokładnie tej maszyny, 
którą niejednokrotnie możemy zaobserwo-
wać przelatującą nad naszą Gminą. Wysłu-
chali interesujących szczegółów z historii 
8.BLTr oraz poznali sprzęt, wyposażenie  
i możliwości gaśnicze jednostek lotniskowej 
straży pożarnej.

Dzięki współpracy między OSP oraz 
wsparciu Gminy Dobczyce, młodzież  
z MDP może rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania, odwiedzać ciekawe miejsca aby  
w przyszłości zająć miejsce swoich starszych 
kolegów i koleżanek.

Projekt realizowany był przez OSP Sto-
jowice a współfinansowany przez Gminę 
Dobczyce. 

OSP Stojowice
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„Pomaganie to historia, która trwa…”

N
a terenie powiatu myślenickiego działa 
wiele organizacji paramedycznych. Jed-

ną z nich jest Stowarzyszenie Malta Służba 
Medyczna, które zostało utworzone w Myśle-
nicach w 1995 roku z inicjatywy Bartłomieja 
Liszkiewicza oraz Krzysztofa Kania pod 
nazwą Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego. 

W późniejszych latach organizacja zmie-
niała swoją nazwę na Maltańska Służba 
Medyczna – Pomoc Maltańska aż do obec-
nie funkcjonującej Stowarzyszenie Malta 
Służba Medyczna. Jednocześnie nastąpił 

podział i na terenie powiatu myślenickiego 
w Głogoczowie działa również Fundacja 
Maltańska Służba Medyczna Zakonu Pol-
skich Kawalerów Maltańskich.

Celem organizacji jest pomoc drugiemu 
człowiekowi – wzorując się na ideałach 
900-letniej tradycji Zakonu Maltańskiego 
w myśl jego hasła „Tuitio fidei et obsequium 
pauperum” (Obrona wiary i pomoc potrze-
bującym). Taki cel postawili sobie pierwsi 
rycerze – Zakonnicy Maltańscy, którzy dali 
początek Zakonowi Maltańskiemu. 

W obecnym czasie wolontariusze Mal-
ty Służby Medycznej nie walczą mieczem  
w obronie wiary, ale oferują swój wolny czas 
tym, którzy tej pomocy potrzebują. 

Przez ostatnich 27 lat działalności na 
terenie powiatu myślenickiego organizacja 
dała się poznać jako grupa zorganizowanej 
młodzieży poświęcającej swój wolny czas 
na rzecz drugiego człowieka, nie otrzy-
mując za to wynagrodzenia. Malta Służba 
Medyczna jest znana mieszkańcom Myślenic, 
Dobczyc i całego powiatu myślenickiego  
z wielu zabezpieczeń medycznych i przed-
medycznych imprez kulturowych, religijnych 
czy sportowych, a także organizowanych 
pokazów, szkoleń i kursów pierwszej pomocy 
oraz akcji charytatywnych. Organizacja 
prowadzi także działalność wychowawczą 
poprzez prowadzenie Korpusu Kadetów, tj. 
dzieci w wieku 12 do 16 lat.

W samym 2022 roku organizacja zabez-
pieczyła ponad 100 imprez i uroczystości, 

przygotowała i poprowadziła 8 szkoleń  
i pokazów, wzięła udział w 5 akcjach socjalnych 
i zawodach ratowniczych. Zrzesza ponad 150 
Maltańczyków – od kadetów, przez ratow-
ników pierwszej pomocy i kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, po pielęgniarki i ratow-
ników medycznych, w tym instruktorów 
pierwszej pomocy i instruktorów ratownic-
twa pola walki. Jej podwoje otwarte są dla 
wszystkich, którzy chcą jako wolontariusze 
nieść pomoc i podnosić swoje umiejętności 
z zakresu podstaw ratownictwa.

Fundacja Dobczyckie Centrum Wsparcia 
im. Michała Nowaka, której założycielami 
oraz wolontariuszami są także przed-
stawiciele Stowarzyszenia Malta Służba 
Medyczna, otrzymała grant z Fundacji ARTS  
w ramach inicjatywy „Działaj Lokalnie”, na 
przygotowanie wernisażu i wystawy pod 
nazwą: „Pomaganie to historia, która trwa 

- ratownictwo paramedyczne w powiecie 
myślenickim”, na którą serdecznie zapraszamy. 

Wernisaż otwierający wystawę odbędzie 
się 25. października o godz. 18. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach. 

Wystawę będzie można oglądać do 12. 
listopada w godzinach pracy Biblioteki.  
W ramach wystawy jest możliwość zorgani-
zowania prelekcji dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych po wcześniejszym 
umówieniu terminu.

Projekt dofinansowano ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Fundację Sztuki Przygody  
i Przyjemności ARTS, a także ze środków 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Paweł Wojnarowski
fot. ze zbiorów Maltańskiej Służby Medycznej

Informacje o wystawie znajdują 
się na stronie 16, na plakacie doty-
czącym wydarzenia.

Dzika kuchnia 
cz. IV

B
ardzo pożyteczną, ale niedocenianą rośli-
ną jest pospolicie rosnący głóg. Rośnie 

on na obrzeżach lasów, na miedzach, przy 
drogach, ale również w ogrodach i parkach, 
gdzie stosowany jest m.in. na formowane 
żywopłoty. 

Najpopularniejszymi gatunkami w Polsce 
są: głóg jednoszyjkowy i głóg dwuszyjko-
wy. Znalazł on zastosowanie w medycynie 
ludowej, ziołolecznictwie i w kuchni. Kwiaty 
i owoce oraz ekstrakty z nich wchodzą  
w skład mieszanek ziołowych i preparatów 
leczniczych. Zawierają: witaminę A, wita-
miny z grupy B, witaminę C, witaminę PP, 
saponiny, flawonoidy, garbniki. Preparaty 
z głogu stosuje się m.in. przy nadciśnieniu, 
przy nerwicach, bezsenności, w leczeniu po 
zawale mięśnia sercowego. Najlepiej jednak 
skonsultować to z lekarzem. W kuchni ma 
zastosowanie do wyrobu win, nalewek, kon-
fitur, dżemów i herbat owocowych. Owoce 
dodaje się również do mąki na chleb. Można 
z nich wyrabiać namiastkę kawy i herbaty. 

Dżem z głogu
Składniki: 500 g głogu, 250 g cukru, 

woda, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy.
Owoce umyć, oczyścić i usunąć z nich 

pestki, zalać wodą tak, aby przykryła owo-
ce i gotować do czasu aż owoce staną się 
miękkie. Następnie dodać cukier i sok  
z cytryny i gotować aż dżem stanie się gęsty 
i szklisty. Gorący dżem przełożyć do wypa-
rzonych słoików i dobrze zakręcić. Postawić 
na rozłożonej ściereczce do góry dnem do 
wystygnięcia.

Jacek Kozubek

„Desperatki III czyli Buon 
giorno Italia” 

W
e wrześniu, w auli widowiskowej RCOS 
odbył się spektakl Teatru w Stodole 

„Desperatki III czyli buon giorno Italia”.
Głównymi bohaterkami były trzy Polki, 

które udały się w podróż życia – do Włoch. 
Celem ich wyprawy było poznanie bogatego, 
przystojnego Paolo oraz znalezienie pracy  
w promieniach italijskiego słońca. Bohaterki 
po przybyciu na miejsce, poznają dwóch 
mężczyzn, którzy oferują im zatrudnienie  
w klimatycznej tawernie. Kobiety podejmują 
pracę i wciągają widza w świat zabawnych 
dialogów i scen przedstawiających w krzywym 
zwierciadle życie i funkcjonowanie obiektów 
restauracyjnych. Na scenie wystąpiło pię-
cioro aktorów, a wśród nich reżyserka oraz 
scenarzystka Dorota Ruśkowska. 

Na widowni zasiadła spora ilość widzów, 
którzy postanowili w niedzielny wieczór 
przenieść się w komediowy świat we wło-
skim stylu. Sztuka zachwyciła humorem 
sytuacyjnym, błyskotliwymi dialogami  
i żartami. 

Spektakl grany był w wielu miejscach 
naszego kraju i cieszy fakt, że mieliśmy 
okazję podziwiać go w auli widowiskowej 
w Dobczycach.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony 
internetowej www.mgokis.dobczyce.pl oraz 
fanpage-a, gdzie znajdą Państwo informacje 
o planowanych spektaklach i wydarzeniach.

mgokis
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Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych

B
abcia stała na balkonie, dołem dzia-
dek maszerował – mogłyby zaśpiewać 

wnuczęta niejednego dobczyckiego muzyka, 
który w tutejszej ponad wiekowej orkiestrze 
dętej z radością grywał. Z całą pewnością 
ta piosenka cisnęła się na usta widzom, 
którzy zgromadzili się wzdłuż Rynku, by 
zobaczyć wspaniały przemarsz 19. Orkiestr 
z Małopolski.

Wszystko za sprawą II Festiwalu Orkiestr 
Dętych „Krakowiacy i Górale”, który odbył 
się w Dobczycach. Patronat nad Festiwalem 

objęli Starosta Powiatu Myślenickiego Józef 
Tomal i Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Tomasz Suś.

Zanim przemaszerowały przez miasto, 
orkiestry wstąpiły w konkursowe szranki 
w auli widowiskowej RCOS.

779 muzyków oceniało profesjonalne 
jury, w składzie którego zasiadali: Mariusz 
Dziubek (przewodniczący) Krzysztof Witczak 
oraz Karol Pyka. 

W tym roku pierwsze miejsce powędorwa-
ło do Orkiestry Dętej Okulice, drugie – do 
Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy 

Dobczyce, trzecie – do Orkiestry Koźmice.
Tytuł najlepszej orkiestry z terenu powiatu 

myślenickiego został przyznany Orkiestrze 
Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice.

Nagrodę Specjalną dla najlepszego soli-
sty ufundowaną przez Radnego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Stanisława 
Bisztygę otrzymała Małgorzata Stalmach 
z Orkiestra Wiśniowa

Nagrodę Specjalną dla najlepszego kapel-
mistrza otrzymał Adrian Drzewi kapelmistrz 
orkiestr: Koźmice oraz Byszyce.

Wyróżnienie otrzymały, Orkiestra Dęta 
Dobczyce oraz orkiestra Basztowa Concert 
Band.

Fundatorami nagród byli: Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, Gmina i Miasto 
Dobczyce, Gama Witczak.

Partnerami Festiwalu: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, 
ZPiT Dobczyce, Malta Służba Medyczna 
oddział Myślenice, Hotel Dobczyce, Hur-
townia Familia. 

anka
fot. Paweł Stożek

Miłość do czytania - prezentem na całe życie!

J
uż w październiku rusza nowa odsłona 
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka 

– wielki człowiek”. Wszystkim miłośnikom 
książek dziecięcych i bibliotek kampa-
nia ,,Mała książka – wielki człowiek” jest  
z pewnością bardzo dobrze znana! 

Nowa Wyprawka Czytelnicza
Z myślą o najmłodszych czytelnikach 

(dzieci w wieku przedszkolnym) Instytut 
Książki przygotował zupełnie nową Wypraw-
kę Czytelniczą. Znajdziecie w niej autorską 
książkę napisaną i zilustrowaną specjalnie 
dla tego projektu przez wybitnych twórców, 
uwielbianych przez najmłodszych czytel-
ników. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. 

Nowością w tegorocznej kampanii będą 
również Wyprawki w wersji ukraińsko-pol-
skiej. Mamy ogromną nadzieję, że pomogą 
dzieciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się z pol-
skimi bibliotekami i literaturą.

Jak działa projekt?
Do tegorocznej edycji projektu zgłosiło 

się aż 6710 bibliotek publicznych z całej 
Polski. Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi jedną z nich, otrzyma 
nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Zapraszamy do 
naszej biblioteki, by przyłączyć się do akcji, 
a w 2023 r zapraszamy tak ze do kolejnej 
edycji naszej lokalnej akcji „Zostań Super-
czytelnikiem”. Jest więc wiele powodów, by 
najmłodsi z rodzicami odwiedzali naszą 
biliotekę!

Kampania „Mała książka – wielki czło-
wiek” to projekt realizowany przez Instytut 
Książki ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Nasza Biblioteka 
uczestniczy w nim od samego początku.
385 Superczytelników nie było jak 
dinozaury

Aż 385 dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym z całej naszej gminy ukończyło 
ósmą edycję akcji „Zostań Superczytelnikiem”.

Tegoroczna akcja „Zostań Superczytel-
nikiem” wystartowała 1 marca i trwała aż 
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Świteziankowe Narodowe Czytanie

W 
dwusetną rocznicę wydania „Ballad  
i romansów” przez Adama Mickiewicza 

nie można było pomyśleć o innej lekturze na 
Narodowe Czytanie, jak właśnie o strofach 
ballad ze Świteziankami w tle. Dobczyce po 
raz kolejny do tej narodowej akcji się włączyły

Do czytania organizatorzy, którymi 
nieodmiennie od 2013 roku są: KAT Dob-
czyce przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Sympatyków i Absolwentów ZS Dobczyce 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zaprosili 
przedstawicieli samorządu, organizacji 
społecznych, Rady Rodziców SP 1, przedsię-

biorców, a przede wszystkim uczniów szkół 
podstawowych i Zespołu Szkół. 

W wyjątkowej scenerii, przenoszącej 
nas nad brzegi Świtezi, odczytane zostały 
wszystkie teksty ballad i romansów. 

Tradycyjnie, jak każdej poprzedniej, 
dobczyckiej edycji Czytania, nie zabrakło w 
czasie spotkania niespodzianek. Wydarze-
niu towarzyszył konkurs na najpiękniejszy 
strój Świtezianki, a uczestniczące w nim 
dziewczęta zaprezentowały wyjątkowe  
i bardzo pomysłowe stroje. 

Konkurs patronatem objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce.

W tym roku Narodowe Czytanie gości-
ło w murach Szkoły Podstawowej nr 1  
w Dobczycach, która zadbała o czytających 
i o gości. Wspaniała dekoracja była dzie-
łem nauczycielki tej szkoły, Anny Bisztygi. 
Dodatkowo Rada Rodziców przygotowała 
kiermasz przetworów, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

Wybór SP 1 nie był przypadkowy – tuż 
przed nowym rokiem szkolnym oddano 
wyremontowane piętro w szkole, a od  

1 września dyrektorką tej szkoły jest Justyna 
Dudzik – członek zarządu Stowarzyszenia 
KAT Dobczyce, a do niedawna także prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwentów 
ZS Dobczyce.

W przyszłym roku lekturą, którą czytać 
będziemy w ramach Narodowego czytania, 
będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 
A my już dzisiaj serdecznie do tego wyda-
rzenia zapraszamy.

KAT
Fot. Paweł Stożek

Miłość do czytania - prezentem na całe życie!
do ostatnich dni sierpnia. Odbyła się ona 
pod hasłem: „Nie bądź jak dinozaur - czytaj!” 

Była to ósma edycja akcji. Każdy uczest-
nik otrzymał specjalną kartę, na której 
przyklejał kolejno ukazujące się naklejki. 
W tym roku były to dinozaury. Zebranie  
8 naklejek zapewniało zdobycie tytułu „Super 
Czytelnika w VIII edycji akcji”. 

Podczas trwania akcji nie zabrakło niespo-
dzianek. 1 czerwca w bibliotece otwarliśmy 
wystawę towarzyszącą akcji. Można było na 
niej oglądnąć 240 dinozaurów, towarzyszyły 
jej specjalne pomoce naukowe – tablice  
z opisami, przybory paleontologiczne itp. 
Do wystawy nagrany został także audiobook 
(dostępny na platformie youtube na koncie 

„Biblioteka Dobczyce”. Tekst napisała do 
niego Anna Grabowski, a głosu udzielił 
Piotr Skóra.

Organizatorem tej czytelniczej zabawy była 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach. 
Akcję patronatem objął Burmistrz Gminy  
i Miasta Dobczyce. Dziękujemy wszystkim 
za udział, a sponsorom – urzędowi miasta 
oraz państwu Dudzikom i Grabowskim za 
wsparcie nagrodami i sfinansowanie wystawy, 
która cieszyła się ogromnym powodzeniem 
wśród zwiedzających. 

Kolejna edycja w 2023 roku. Zachęcamy 
do odwiedzin oraz śledzenia naszej strony 
internetowej i mediów społecznościowych. 
Znów przygotujemy dla wszystkich zapalo-
nych czytelników niespodzianki.

Dobre wieści z biblioteki
Trafiliśmy do grona 30 laureatów ogólno-

polskiego konkursu grantowego "Na dobry 
początek „Fundacja BGK”!

 Na początku 2023 roku zrealizujemy 
projekt "Biblioteka Młodego Grafika". Koor-
dynatorką i autorką projektu jest Małgorzata 
Molendys. Kwota dofinansowania to 14 400 zł.

Na kwotę 10 796 zł dofinansowany został 
zakup nowości wydawniczych dla biblioteki. 
Dofinansowanie umożliwia także kontynuację 
zakupu dostępu do książek elektronicznych. 
W imieniu naszych czytelników, którzy 
korzystają z naszego księgozbioru, jak rów-
nież z książek elektronicznych, do których 
biblioteka wykupuje dostęp dziękujemy 
za wsparcie włodarzom naszego miasta. 
Zapraszamy do przeglądania katalogu pod 
adresem: www.dobczyce-mbp.sowa.pl

MBP
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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78. rocznica pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej
W

rzesień to miesiąc szczególnej pamięci 
o bohaterach i ofiarach II wojny świato-

wej. 19 września w Wiśniowej i Dobczycach 
przywołano wspomnienie krwawej hitle-
rowskiej pacyfikacji, która miała miejsce 
78. lat temu.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza 

św., po której odbył się Apel Pamięci przy 
kwaterze wojennej ofiar pacyfikacji Wiśnio-
wej i Lipnika na cmentarzu w Wiśniowej. 

Po tych uroczystościach uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wiśniowej zaprezentowali 
specjalnie przygotowany program artystyczny, 
który wystawili przed licznie zgromadzoną 
publicznością w hali sportowej im. Kazi-
mierza Bubuli w Wiśniowej. Następnie,  
w drodze do Dobczyc, delegacje z Dobczyc 
i Wiśniowej złożyły kwiaty pod pomnikiem 
przy moście glichowskim. 

Podczas uroczystości w dobczyckim 
rynku krwawe wydarzenia przypomniał 
dyrektor MGOKiS Dobczyce Andrzej Topa, 
przywołując rys historyczny opracowany 
przez Piotra Przęczka.

- 12 września 1944 r. niedaleko Dobczyc 
rozegrała się jedna z największych bitew 
partyzanckich w Małopolsce, zwana „bitwą 
pod Łysiną” . W celu likwidacji zgrupowania, 
liczącego około 275 partyzantów Armii Kra-
jowej, Niemcy zgromadzili kilka batalionów 
wojska i żandarmerii, wspieranych przez 
wozy pancerne, artylerię i samolot rozpo-
znawczy. Po całodziennej bitwie Niemcy 
ustąpili pola, co w bitwach z partyzantami 
zdarzało się rzadko.

Radość szybko przesłoniła jednak trage-
dia, która była odwetem Niemców za klęskę 
pod Łysiną. 18 września 1944 r. Wczesnym 
rankiem ok. godz. 6. okupanci niemieccy 
otoczyli Grodzisko, Księżą Górę i Ciecień. 
Prawie stu zbrodniarzy ruszyło tyralierą 
do Wiśniowej, gdzie zamordowali 78 osób, 
w tym 35 dzieci w wieku od pół roku do 
siedemnastu lat. Spalili 13 gospodarstw. 
Trwało to ponad godzinę. Po tej zbrodni 
przeszli lasem do drogi Dąbie – Szczyrzyc 
i znowu na granicy Wiśniowej, Smykani 

i Pogorzan zamordowali 37 osób, w tym 
dzieci, kobiety i starców. Spalili 19 zagród 
i odjechali w kierunku Skrzydlnej, aby po 
południu powrócić jeszcze raz do Lipnika, 
gdzie zabili 5 osób i spalili 126 zabudowań. 
Wieczorem łunę z palących się domów, widzieli 
nawet mieszkańcy Krakowa – wspominał 

dyrektor Topa.
Cześć bohaterom i ofiarom tych krwawych 

dni oddali licznie zgromadzeni uczniowie, 
poczty sztandarowe reprezentujące szkoły 
i organizacje, przedstawiciele samorządu 
oraz mieszkańcy. Kwiaty pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza złożyli przedstawiciele 
samorządów, szkół i organizacji społecznych. 

Po oficjalnych uroczystościach wystar-
towała 39. Sztafeta Zwycięstwa Szlakiem 
Walk Partyzantów AK i BCh. Reprezentacje 
szkół, organizacji oraz indywidualni biegacze 
zmierzyli się na trasie Dobczyce – Wiśniowa. 

Sztafeta zainicjowana w 1982 r. przez 
Ludwika Dziewońskiego i Kazimierza Bubulę 
jest wyrazem hołdu składanym bohaterom 
walk o wolność Ojczyzny i sposobem na 
utrwalenie pamięci o tych tragicznych 

wydarzeniach.
W biegu sztafetowym wzięło udział 26 

drużyn ze szkół podstawowych, ponad-
podstawowych, jednostek OSP, 3 drużyny  
z innych organizacji (Urząd Gminy Wiśniowa, 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Nauczyciele 
ZS Dobczyce)

Całą trasę  pokonało sześciu indywidu-
alnych biegaczy. Najlepszy czas osiągnął 
Marek Murzyn.

Wśród szkół podstawowych, w kategorii 
klas IV-VI, pierwsze miejsce zajęła SP nr 
2 z Dobczyc, drugie – SP z Wiśniowej (I), 
trzecie – SP z Zakliczyna.

Nagrodę pana Pułkownika Krzysztofa 
Miękiny, dla najmłodszej drużyny otrzy-
mali biegacze ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Dobczycach – Acrogym. W drużynie 
wystartowały dzieci z klas I-III.

W kategorii klas VII-VIII szkół podstawo-
wych na pierwszym miejscu bieg ukończyła 
SP ze Stadnik, na drugim – SP nr 2 Dobczyce, 
na trzecim – SP z Wiśniowej.

W kategorii szkół ponadpodstawowyc 
pierwsze miejsce zajął ZS z Dobczyc, drugie  

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 z Krakowa. 
Drużyna OPS z Wierzbanowej przybiegła 

na metę przed drużyną OSP z Poznachowic 
Dolnych, natomiast wśród organizacji najlepsi 
okazali się nauczyciele z ZS w Dobczycach 
przed UG z Wiśniowej i UGiM z Dobczyc.

W biegu indywidualnym pierwsze miej-
sce zajął Marek Murzyn przed Krystianem 
Flakiem i Ksawerym Kowalem. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale, dyplomy a laureaci pierwszych 
trzech miejsc poszczególnych kategorii 

– pamiątkowe szklane statuetki. Puchar 
Przechodni dla najlepszej drużyny z terenu 
Rzeczpospolitej Raciechowickiej trafił do 
Zespołu Szkół w Dobczycach.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom, przyjaciołom  
i sponsorom. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę służb mundurowych: 
policjantów i strażaków, uczniów Zespołu 
Szkół w Dobczycach, Maltańskiej Służby 
Medycznej oraz firmie Specjalmed za pomoc 
w zabezpieczeniu sztafety.

tekst i fot: ugim
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (38)

Zupa fasolowa
1,5 litra wywaru z mięsa i warzyw, 
śmietana, 
ok 20 dkg fasoli perłowej, 
2 dkg suszonych grzybów, 
natka pietruszki, 
ok.20 dkg makaronu (łazanki), 
sól, pieprz, majeranek, 
przyprawa do zup wg uznania  

Fasolę przebrać, opłukać, zalać zim-
nym wywarem, zagotować i pozostawić 
na 2 godziny a potem ugotować.

Grzyby umyć, namoczyć, ugotować  
i pokrajać w paseczki , połączyć z fasolą, 
śmietaną i łazankami

Całość gotować ok. 5 minut na małym 
ogniu , dodać przyprawy .

Podawać z posiekaną natką pietruszki.
Smacznego 

życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Issak Newton otrzymał za naukowe 
osiągniecia tytuł lorda. Przez 26 lat nudził 
się na posiedzeniach Izby Lordów. Tylko 
raz poprosił o głos, co wywołało sensację 
wśród obecnych.

- Panowie – zwrócił się do zebranych  
– jeśli nie będą panowie mieć nic prze-
ciwko temu, to prosiłbym o zamknięcie 
okna. Bardzo wieje i boję się, że się 
przeziębię - po czym z godnością zajął 
swoje miejsce.

Znanego fizyka Frederica Jeana Joliot- 
Curie upomniał jego domowy lekarz:

- Nie muszę panu chyba tłumaczyć, że 
czarna kawa to powoli działająca trucizna.

- Ma pan rację – odrzekł uczony - rzeczy-
wiście jej działanie jest niezwykle powolne, 
skoro piję ją już od czterdziestu lat…

Z okazji powrotu wojsk po zwycięstwie 
nad Francją, Justus von Liebig zaprosił 
do siebie kilku żołnierzy na obiad. 

Jeden z nich ogląda z zaciekawieniem 
półki z książkami, pokrywające wszystkie 
ściany, po czym powiada:

- Pan chyba jest introligatorem, ma 
pan tyle książek.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (17)
style, epoki, kierunki

EKSPRESJONIZM
Ramy czasowe: XX wiek

Główne cechy malarstwa:
- podkreślanie osobowości 
artysty

- gwałtowne wyrażanie 
uczuć i emocji

- sugestywna kolorystyka
- deformacja
- częste motywy śmierci, 
cierpienie

Najwybitniejsi przedsta-
wiciele:
Emil Nolde 
Otto Dix
Oskar Kokoschka

C. F.

U
roczyste wręczenie aktów nadania stop-
nia nauczyciela mianowanego odbyło 

się 29 sierpnia w Regionalnym Centrum 
Oświatowo – Sportowym w Dobczycach. 
Burmistrz Tomasz Suś wręczył awanse 
pedagogom, którzy zakończyli staż i zdali 
egzamin przed komisją. 

Dopełnieniem formalności było złożenie 
przed burmistrzem uroczystego ślubowania 
o treści: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność 

nauczyciela wychowawcy i opiekuna mło-
dzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości 
ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczy-
zny, tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Akty nadania stopnia awansu wręczył 
nauczycielkom burmistrz Tomasz Suś oraz 
wiceburmistrz Edyta Podmokły.

- Gratuluję paniom zdania egzaminu, któ-
ry w ocenie wielu nauczycieli jest jednym  

z bardziej stresujących w karierze zawo-
dowej. Przed paniami kolejny już stopień 
awansu zawodowego – dyplomowanie. 
Zachęcam serdecznie do tego, aby rozpo-
cząć ten ostatni już etap na ścieżce kariery” 

– mówił burmistrz.
Akty mianowania otrzymały: Anna 

Podmokła z SP w Nowej Wsi, Kinga Kluza 
z SP w Nowej Wsi, Paulina Lenart z SP 
w Brzączowicach, Aneta Krasek z SP nr 
2 w Dobczycach, Justyna Tafel z SP nr  
2 w Dobczycach, Katarzyna Strojna z SP  
w Dziekanowicach, Anna Włodarczyk z SP 
w Dziekanowicach, Monika Duda z SP nr 
1 w Dobczycach, Krystyna Machna z SP w 
Brzączowicach, Agnieszka Oleś z SP w Stad-
nikach, Elżbieta Kowal z SP w Stadnikach, 
Anna Karcz, z PS nr 1 w Dobczycach, Alicja 
Hałatek z PS nr 3, Karolina Vogt-Grybisz ze 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach.

ugim
fot. ugim
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W 
zaciszu dobczyckiej biblioteki odbyło się 
piękne, wzruszające, a nade wszystko 

inspirujące spotkanie z Rodziną Piąstków. 
Pani Stanisława wraz z mężem Micha-

łem wspólnie wychowują dwójkę pociech 
– Filipa i Patrycję. Rodzina opowiedziała 
słuchaczom o podróżach i aktywnościach, 
którymi nieustannie zaskakują rodzinę, 
znajomych, sąsiadów. I nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że siłą 
woli przełamują bariery pozornie „nie do 
przeskoczenia”.

Syn Państwa Piąstków – Filip cierpi na 
mózgowe porażenie dziecięce, ma niedowład 
spastyczny czterokończynowy oraz nie-
pełnosprawność intelektualną w głębokim 
stopniu. Rodzice postanowili jednak zrobić 
wszystko co w ich mocy, aby nie tylko poka-
zać Filipowi świat, ale także umożliwić mu 
podjęcie rozmaitych aktywności. 

I tak Filip wspólnie z rodziną odbył 
podróże m.in. do Rzymu czy Lourdes,  
a także w wiele bliższych i dalszych miejsc. 
Filip ma też okazję przemierzać z rodzicami 
trasy rowerowe na specjalnej „rikszy”, jeździć 
na łyżwach czy sankach, ma nawet za sobą 
zimowe eskapady na stoku narciarskim. 

Rodzice przyznają, że podróżowanie  
z dzieckiem z takim stopniem niepełno-
sprawności nie jest łatwe, ale daje olbrzymią 
radość. Jak mówią – Filip jest ich motywa-
torem do podróży, tych małych i dużych. 
Podkreślili też, jak cenny jest dla nich ten 
czas spędzany wspólnie z całą rodziną.  
W ich głowach rodzą się już kolejne pomysły 
i marzenia!

W stronę Rodziny Piąstków popłynęły 
ciepłe słowa wsparcia i podziwu. Rodzina 
otrzymała od biblioteki symbolicznego 
Bibliotecznego Anioła. 

Spotkanie z Rodziną Piąstków nie było 
jedynym, które w ostatnim czasie odbyło 
się w ramach projektu „Jestem…”

Pod koniec sierpnia w bibliotece gościło 
siedmioro wspaniałych ludzi. O nich możemy 
przeczytać na stronie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej:

Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że jesteś. 
Choć między sobą się różnimy. Z czym 
innym borykamy w życiu. Mamy je tylko 
jedno i to od nas zależy jak je wykorzystamy. 
Czy będzie ono pełne wędrówek, muzyki, 
własnego rozwoju, pogody ducha…i na 

„Jeśli moje dziecko nie może być zdrowe, niech będzie chociaż szczęśliwe”
„pełnej petardzie”, czy może będzie wyglądać 
zupełnie inaczej…

Tego wszystkiego i wiele cennych rzeczy 
dowiedzieliśmy się od naszych 7. wspania-
łych prelegentów spotkania Jestem... Zobacz 
mnie. Zaprosiliśmy Natalię Piwowarczyk, 
Elżbietę Bogacz, Weronikę Górę, Marię Jasek, 
Magdalenę Klimek, Magdalenę Leńczowską 
oraz Rafała Żmudę, aby opowiedzieli o sobie.

Nasi prelegenci nie wstydzili się mówić 
o swojej niepełnosprawności. O tym, jakie 

przeszkody spotykają na swojej drodze. Także 
te, które nie powinny mieć miejsca w dobie 
dostępności i wzrastającej świadomości  
o potrzebach osób niepełnosprawnych. 

Natalia Piwowarczyk, której uśmiech 
przegania wszystkie smutki. Jej wystąpienie 
było pełne wdzięczności do ludzi, którzy ją 
otaczają. Ma swoje pasje np. tworzenie kartek 
okolicznościowych. Pracuje zawodowo, a także 
działa w social mediach. Jest przykładem 
tego, że marzenia się spełniają. Wspólnie  
z Małgorzatą Molendys koordynuje projekt 
Jestem... Biblioteka integruje człowieka, 
dzięki któremu zmieniamy patrzenie na 
niepełnosprawność. 

Elżbieta Bogacz to kobieta o wielu talen-
tach. Podróżuje, śpiewa, tańczy. Jest florystką, 
terapeutką zajęciową, wciąż się dokształca. 
Podzieliła się swoimi refleksjami, które mocno 
trafiały do serca. "Żyje na pełnej petardzie”. 
Zdobywa nagrody na festiwalach. Elżbieta 

ubogaciła prelekcję również swoim śpiewem.
Weronika Góra to wojowniczka, inżynier 

logistyki i studentka psychologii. Swoimi 
przemyśleniami dzieli się z innymi w swoich 
social mediach, które prowadzi w odpowie-
dzialny sposób. Uwielbia aktywność fizyczną, 
jest na etapie szukania swojej dyscypliny 
sportowej. Może będzie to rower? Trzymamy 
kciuki, aby się udało. 

Maria Jasek to kobieta, która tworzy. 
Maluje piękne dzieła, organizuje konkursy, 

a także pisze wiersze. Chętnie współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem”  
z Wiśniowej. Na spotkaniu wiceprezes sto-
warzyszenia Elżbieta Konieczna wygłosiła 
prezentację Majki, a także dodała kilka 
ciekawych anegdot o naszej prelegentce. 

Magdalena Klimek to pełna ciepła kobieta. 
Jej śmiejące oczy mówią wszystko. Przy-
gotowała prezentację, którą odczytała jej 
przyjaciółka Danuta Cybura. Magda uwielbia 
podróże, pokazała nam również kilka zdjęć 
ze swoich wycieczek. Wystąpienie zakończył 
wiersz Magdaleny.

Magdalena Leńczowska podzieliła się 
z nami swoją pogodą ducha. Jest czynna 
zawodowo. Uwielbia rockową muzykę  
i wyjazdy na koncerty. Jest uśmiechniętą 
kobietą, która zaraża swoją energią. Podczas 
wystąpienia Magdaleny uśmiech nie schodził 
z twarzy uczestników. 

Rafał Żmuda to student prawa obdarzo-
ny niebywałym poczuciem humoru. Rafał 
podczas swojego wystąpienia dał nam wiele 
wskazówek. Np. nie bój się mówić podejdź 
(choć jestem na wózku). 

Wszystkie wystąpienia świadczyły o tym 
jak wielką moc ma rodzina. Wielką moc ma 
wsparcie przyjaciół. Wielką moc ma wiara. 
Wielką moc ma życzliwe i normalne trakto-
wanie. Wielką moc ma uśmiech i dystans do 
świata. Dzięki spotkaniu mogliśmy czerpać 
od siebie nawzajem. Doceniliśmy swój dar 
życia. Dziękujemy wszystkim i każdemu  
z osobna za udział w tym pięknym spotkaniu. 

Gospodarzem spotkania był duet dosko-
nały – Małgorzata Molendys oraz Natalia 
Piwowarczyk, koordynatorki projektu 

„Jestem. Biblioteka integruje człowieka”, który 
dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ugim, MBP
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W 
poprzedniej części przedstawiłem relacje 
z kilku wyjazdów w ramach zdobywa-

nia odznaki Korony Beskidu Wyspowego  
z przewodnikami PTTK Oddział w Dob-
czycach. Poniżej opis kolejnych wycieczek.

Alerty pogodowe przed wyprawą 19. 
lutego przychodziły już trzy dni wcześniej.  
W piątek wszystkie prognozy znam na pamięć 
i podejmuję decyzję - jedziemy. Sytuacja 
pogodowa w sobotę wygląda następująco: 
pogodnie, dość ciepło i dość mocno wieje, 
nie jest najgorzej. 

Plan na dzisiaj to przejście Pasma Łoso-
sińskiego. Wysiadamy z autokaru w Laskowej, 
spacer wokół dworu, na cmentarz z I wojny 
światowej i ruszamy na trasę. Pierwszy ze 
szczytów do zdobycia to Korab, na polanie 
cmentarz wojenny i widoki na Pasmo Łopusza 
i Pogórze Wiśnickie. Wchodzimy w zimowy 
las, wędrujemy przez Sałasz i Jaworz. Na 
polanie pod Jaworzem wdrapujemy się na 
wieżę widokową, a następnie rozpalamy 
ognisko. Żal schodzić, cel Żmiąca, wędrujemy 
bez szlaku, od tej pory dla miejscowych czas 
będzie się liczył od przejścia dużej grupy 
turystów w zimie przez podwórka, nawet psy 
były zdziwione. Cali i zdrowi umawiamy się 
na kolejną, już marcową wyprawę.

Następna sobota, dzisiaj przejście  
z Krzeczowa przez Zębolową/Zębalową, 
Urbanią Górę do Tokarni i na deser Szczebel 
z Glisnego. Zima nie odpuszcza, ognisko na 
Szczeblu, pamiątkowa fotografia i do domu.

Plan na dzień 19. marca jest bogaty. 
W planie wejście na niewybitne szczyty 
Beskidu Wyspowego na południe od Lima-
nowej, Skiełek, Łyżkę i Kuklacz, a na deser 
w drodze powrotnej Łopień z Przełęczy 
Rydza-Śmigłego. Obowiązkowe ognisko 
rozpaliliśmy na Łyżce, a wszystko to przy 
pięknej, wiosennej pogodzie.

Tej wiosennej pogody zabrakło na kolej-
nej wyprawie 2. kwietnia. Dzień wcześniej 
dosypało śniegu, torowanie drogi na Gro-
dzisko w świeżym puchu to była prawdziwa 
przyjemność, a cisza i biel na szczycie była 

Korona Beskidu Wyspowego z przewodnikami 
PTTK Oddział w Dobczycach

niesamowita. Następnie przejechaliśmy 
do Rupniowa, skąd przez Kostrze i Zęzów 
dotarliśmy do Tymbarku. Na tej trasie spo-
tkaliśmy sympatyczną grupę z Krakowa, też 
zdobywców Korony Beskidu Wyspowego. Na 
koniec jeszcze pozostała do zdobycia Miejska 
Chłopska Góra nad Limanową i tradycyjne 
ognisko, i jeszcze mała przyjemność, kawa 

czy herbata w Szczyrzycu, gdzie spotykamy 
ponownie grupę z Krakowa.

W ramach zdobywania Korony Beskidu 
Wyspowego odbyliśmy jeszcze trzy wycieczki, 
w maju, czerwcu i w lipcu zakończyliśmy naszą 
akcję wejściem na wszystkie 40 szczytów.

W maju wędrowaliśmy na trasie Wiśnio-
wa, Księża Góra, Ciecień ,Wierzbanowa oraz 
Kasina Wielka, Lubogoszcz do Mszany Dolnej.

W czerwcu odbyliśmy wycieczkę z Mszany 
Górnej przez Ogorzałą, Ostrą do Wilczyc 
i dalej z Przełęczy Rydza- Śmigłego na 
Mogielicę i zejście do Jurkowa.

Lipcowy finał to wejście z Kobielnika na 
Lubomir i przez Patryję do Węglówki. Jeszcze 
tylko podejście z Przełęczy Gruszowiec na 

Śnieżnicę i mamy to! Jest pełna 40, gratu-
lacje, uściski.

Ognisko tym razem palimy w Ośrodku 
Rekolekcyjnym, jest krótka prezentacja, 
dyplomy, wspomnienia, szkoda że to już 
koniec.

Może jeszcze nie koniec, zdobyciem Lubo-
mira i Mogielicy rozpoczęliśmy zdobywanie 

Korony Beskidów, a dla maksymalistów 
Korony Gór Polskich.

Na zakończenie chcieliśmy podzięko-
wać wszystkim uczestnikom za przyjęcie 
zaproszenia do wspólnego wędrowania, 
wytrwałość i dobry humor na szlaku.

Całe przedsięwzięcie nie udałoby się bez 
pań z biura Oddziału PTTK w Dobczycach, 
które prowadziły organizację naszych wypraw 
i zorganizowały uroczyste zakończenie. 
Dziękujemy

naszym kierowcom, a zwłaszcza panu 
Marianowi za cierpliwość i wyrozumiałość, 
i kolegom Jackom, za wspomaganie w pro-
wadzeniu wycieczek.

Kazimierz Gierlach

Uroczystości na Suchej Polanie
K

ażdego roku, z początkiem września, 
na przełęczy Sucha Polana mieszkańcy 

powiatu myślenickiego uczestniczą w mszy św. 
upamiętniającej wydarzenia września 1944.

W tym roku uroczystości przypadły 
na sobotę 17 września. Na Suchej Polanie 
znajdującej się  na Przełęczy Sucha leżącej 
pomiędzy masywem Kamiennika a masywem 
Lubomira i Łysiny w 78 rocznicę krwawych 
walk partyzantów z niemieckim okupantem 
odbył się 32 Zlot Szlakami Walk Partyzanc-
kich AK i BCh. 

Brali w nim udział m.in.: samorządow-
cy z gmin położonych w pobliżu, strażacy, 
leśnicy, organizacje pozarządowe, poczty 
sztandarowe organizacji i szkół oraz oko-
liczna ludność i turyści. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
pocztów sztandarowych, odegraniem hymnu 
państwowego, następnie odprawiona zosta-
ła msza święta, po niej nastąpiło złożenie 

wieńców pod pomnikiem partyzantów  
i odczytano apel poległych. 

Po oficjalnej części grupy rekonstruk-
cyjne przeprowadziły inscenizację potyczki 

partyzantów z oddziałem niemieckim. Po 
zakończeniu inscenizacji i zrobieniu pamiąt-
kowych zdjęć wszyscy udali się na ognisko, 
gdzie można było spróbować grochówki 
wojskowej i pieczonej kiełbasy.

Jacek Kozubek
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W 
maju państwo Justyna i Krzysztof 
Naporowie założyli fundację, której 

celem jest pomoc rodzinom, które z przy-
czyn losowych znalazły się w trudnej sytu-
acji życiowej. Pomysł na założenie takiej 
organizacji zrodził się w czasie żałoby po 
utracie córki. 

Maja była dzieckiem niepełnosprawnym 
zmagającym się z Zespołem Cornelli de 
Lange, który jest bardzo rzadką chorobą  
o podłożu genetycznym . Przez pięć lat 
rodzice walczyli ze skutkami niepełno-
sprawności córki starając się uzyskać jak 
najlepsze wyniki i postępy w rozwoju dziec-
ka. Przez ten czas wiele udało się osiągnąć, 
Maja zaczęła chodzić, porozumiewać się za 
pomocą obrazków a przeprowadzona terapia 
za pomocą komórek macierzystych zaczęła 
przynosić kolejne tak wyczekiwane efekty. 
Na ustach dziecka coraz częściej pojawiał 
się uśmiech, potrafiła koncentrować uwagę 
na czynnościach. 

Niestety nieszczęśliwy wypadek, zadła-
wienie, spowodował że ta pięcioletnia walka 
zakończyła się przedwcześnie.

Państwo Naporowie zdecydowali się 
podzielić swoim ciężko zdobytym doświad-
czeniem z innymi rodzinami, które zmagają 
się z podobnymi problemami. Bardzo często 

barierami w leczeniu są możliwości finansowe, 
brak odpowiedniej informacji o istniejących 
możliwościach podjęcia terapii, rehabilitacji 
a także szeroko pojęte społeczne czynniki 
tych rodzin.

"Jako rodzice, którzy mają duży bagaż 
doświadczenia związany z opieką nad cho-
rym dzieckiem postanowiliśmy, że chcemy 
pomagać innym rodzicom i ich dzieciom, bo 
jesteśmy świadomi z jakimi trudnościami 
i problemami mogą się zmagać rodziny 
opiekujące się osobami niepełnosprawny-
mi.” – mówią.

Założyciele Fundacji w czasie tych lat 
otrzymali wiele wsparcia, którym teraz chcą 
się dzielić. W planach pojawia się stworzenie 
przedszkola terapeutycznego ale zdają sobie 
sprawę, że to dopiero początek drogi. 

Pierwszy, najważniejszy krok został zro-
biony. Fundacja została powołana do życia, 
ruszyły pierwsze akcje. Prosimy o pomoc 
w zdobyciu rozpoznawalności za pomocą 
mediów społecznościowych. Zapraszamy 
na stronę fundacji www.nadziejawnas.pl, a 
także nasze konto na facebooku. Polub Nas.

P.K.

P
o raz 51. w Zespole Szkół w Dobczycach 
odbyła się akcja Honorowego Krwiodaw-

stwa, podczas której zgłosiło się 25 osób,  
a krew oddało 16 dawców. Zebrano 7,2 l krwi. 

- W ciągu dotychczasowych akcji w ZS 
zebrano łącznie 956,4 l krwi - mówi Ewa 
Mikołajczyk, współorganizatorka AHK.  

- Nasza młodzież szkolna kieruje się empatią, 
jest wrażliwa na potrzeby innych i nieobce 
jest jej poczucie odpowiedzialności za los 
chorych, cierpiących i potrzebujących. 
Cieszy nas tak liczny udział i ogromne 
zaangażowanie młodzieży, dziękujemy 
wszystkim krwiodawcom i zapraszamy 
na kolejną AHK do naszego Zespołu Szkół.

Krew oddawali także nauczyciele, którzy 
za każdym razem wspierają inicjatywę.

Współorganizatorkami akcji, wraz  
z Ewa Mikołajczyk, były Danuta Ścibor  
i Agnieszka Stoch.

oprac. (bd)

2
4 i 25 września w Lublinie odbywały się 
Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 

w kategorii U16. 
Wspólnie ze swoją drużyną – Wawel 

Kraków, walczyła tam mieszkanka naszej 
gminy Karolina Gawin, uzyskując znakomite 
rezultaty i będąc najlepszą zawodniczką 
swojego klubu. 

Podopieczna Radosława Czyża poprawiła 
rekord życiowy o 1,16s i zdobyła Wicemi-
strzostwo Polski Młodzików w biegu na 
dystansie 300m przez płotki, osiągając 
wynik 44.74. Oprócz tego wraz z drużyną 
została brązową medalistką w sztafecie 
4x400 metrów. 

Natomiast w biegu na 80 m przez płotki 
Karolina Gawin była tuż za podium, mini-
malnie wyprzedziła ją Aleksandra Zaucha  
z MLUKS Tarnów, zdobywając brązowy 
medal.

PP
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