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W Sierakowie mamy największych Kozaków,  
a w Brzączowicach najtęższe umysły we wsi

W niedzielne, gorące popołudnie, 
25 sierpnia, na błoniach RCOS 

w Dobczycach stanęło w szranki 11 
drużyn najdzielniejszych Kozaków 
z wsi Gminy Dobczyce. 

W Turnieju, organizowanym 
o puchar przechodni Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce, liczyła 
się nie tylko sprawność fizyczna, 
ale też intelekt. Każda drużyna 
złożona z dwojga dzieci, dwóch 
kobiet i trzech mężczyzn, w tym 
seniora miała do wypełnienia quiz. 
Wśród pytań ze znajomości gminy 
Dobczyce oraz tradycji i sprzętów 
rolniczych, drużyny rozpracowy-
wały przedmioty – zagadki ukryte 
pod zasłoną, które udostępnił ze 
skansenu dobczycki oddział PTTK. 
Najlepsi w tej konkurencji okazali 
się Kozacy z Brzączowic. 

Drużyny musiały zmierzyć się 
również z wieloma sprawnościa-
mi: noszeniem kapusty na łopacie, 
skokami w workach, rzutem gumia-
kiem, zbijaniem cepem balonów, 
przeciąganiem liny. 

Największe emocje wzbudziły 
przejazd na taczkach i rzut gumow-
cem, który nierzadko lądował na 
dachu namiotu lub po prostu wśród 
zgromadzonych na obrzeżach kibiców.  

Najważniejsze, że podczas Tur-
nieju panowała sportowa atmosfera 
utrzymana w duchu fair play. Rywa-
lizacja była, ale ta pozytywna, cieszył 
wzatem doping sąsiedzkich drużyn. 
Swoich sił w jednej z konkurencji, 
rzucie gumiakiem na odległość, 
spróbowali także przewodnicząca 
dobczyckiej Rady, Małgorzata Jaku-
bowska i Adam Styczeń – dyrektor 
szpitala w Myślenicach.

Nad prawidłowym przebiegiem 
Turnieju czuwała Sędzia Głów-
na Bożena Korzec-Gunia wraz  
z sędziami pomocniczymi: Katarzyną 
Matogą, Aleksandrą Sonią Koszut 
i Witoldem Uchmanem. 

Puchar przechodni turnieju 

„Największe Kozaki we wsi” powę-
drował na rok do drużyny z Sierako-
wa. Drugie miejsca zajęła drużyna 
ze Skrzynki, a trzecie drużyna  
z Kędzierzynki. 

Nagrody za I i III miejsce  
o wartości 1000 zł i 500 zł ufun-
dował burmistrz Tomasz Suś, a za 
II miejsce o wartości 700 zł radny 
Województwa Małopolskiego, Stani-
sław Bisztyga. 

Słodycze 
dla każdej  
z 11. drużyn 
sprezento-
wała firma 
Wawel S.A., 
której sto-
isko stanęło 
również na 
b ł o n i a c h 
przy RCOS. 
Dzieci krę-
ciły „kołem 
fortuny” losu-
jąc słodycze  
i tym samym 
dowiadywały 
się o asorty-
mencie fir-
my. Obecny 
na błoniach 
dyrektor Woj-
ciech Winkel 
również znalazł czas, by przyjrzeć 
się sportowym zmaganiom. 

Gospodarzem Turnieju Sołectw, 
a zarazem prowadzącym był bur-
mistrz Tomasz Suś. O catering zadbali 
strażacy OSP ze Skrzynki, którzy 
wraz z KGW Skrzynka zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na rzecz rodziny 
z Niezdowa dotkniętej pożarem. 

Panie z KGW z pysznych ciast 
zebrały 1840 zł, a ze stoiska OSP 
pozyskano 3000 zł. Uzbierana kwota 
w wysokości 4840 zł przekazana 
została na rzecz poszkodowanych. 

Organizatorzy tej akcji dziękują 
osobom, które przyczyniły się do 

jej zorganizowania: Wiesławie 
Murzyn, Sylwii Szkółce, Robertowi 
Cieleckiemu, Janowi Burkatowi, 
Józefowi Misiorowi, firmie Lenart  
z Raciechowic, Piekarni Dom Chleba, 
GS Dobczyce, a także wszystkim, 
którzy zaangażowali się w akcję 
pieczenia ciast.

Organizatorem Turnieju byli: 
Biuro Promocji UGiM Dobczyce 

oraz MGOKiS Dobczyce. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół „Zocha 
Band”.

Podziękowania kierujemy rów-
nież do niezawodnego zespołu 
pracowników MGOKiS Dobczyce, 
a szczególnie Michała Rozwadow-
skiego, Łukasza Piwowarczyka 
 i ekipy technicznej pod kierunkiem 
Mariusz Grzybka.

Czy wiecie, że… 
Najlepszymi w przejeździe na 

taczkach „Przewieź babę przez Rabę” 
okazała się drużyna z Rudnika

Najmocniejsi i najwytrzymalsi 

w przeciąganiu liny to drużyna ze 
Skrzynki

Najtęższe umysły we wsi to 
Kozacy z Brzączowic 

W biegu w workach, w wyści-
gu z kapustą na łopacie, w rzucie 
gumowcem na odległość, w zbijaniu 
balonów cepem na czas najlepsza 
okazała się drużyna z Sierakowa i to 
oni zostali Największymi Kozakami 

we Wsi i otrzymali Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Najciekawsze przebranie i styli-
zację miały drużyny z Kędzierzynki 
i Skrzynki. Serdecznie gratulujemy 
pomysłu!
Podziękowali za plony  
w parafiach

Mieszkańcy Stadnik oraz Brze-
zowej i Kornatki, uczestniczyli także w 
dorocznych dożynkach parafialnych. 
Z wieńcami i pieśniami na ustach, 
dziękowali za plony w czasie uro-
czystych mszy św. dziękczynnych.

MaG
Fot. Magda Gaweł



4

z życia gminy

TAPETA 8(196)/2019 

W remizie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rudniku 

trwają intensywne prace moder-
nizacyjne. Roboty dofinansowane 
w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2019” obejmują remont 
posadzki boksów garażowych oraz 
termomodernizację budynku. 

Prowadzone prace są efektem 
współpracy jednostki oraz samo-
rządu. Wniosek dofinansowanego 

projektu opracowali wspólnie prezes 
OSP Rudnik Marcin Adamski oraz 
pracownik Referatu Inwestycji 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Krzysztof Kaczmarczyk. 

Wartość zadania wynosi prawie 
110 tys. zł, przy dofinansowaniu ze 
środków Województwa Małopolskiego 
w wysokości ponad 40 tys. zł.

JoTa
Fot. Joanna Talaga

Drużyna Ognioodporni z Brzą-
czowic zdobyła pierwsze miejsce 

w Gminnych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych, które odbyły się  
w sierpniu w Dobczycach. 

W zawodach rywalizowało 

trzynaście drużyn z całej gminy. 
Strażacy dawali z siebie wszystko, 

by jak najszybciej pokonać szta-
fetę pożarniczą z przeszkodami 
i poprawnie wykonać ćwiczenia 
bojowe. Musieli zmierzyć się też  
z upałem, który nie tak łatwo było 
znieść biegając w pełnym rynsztunku.

Ognioodporni na najwyższym podium

Po zsumowaniu wszystkich 
punktów najlepsza okazała się 
drużyna OSP Brzączowice. 

Drugie miejsce zajęła OSP Sto-
jowice, a trzecie OSP Skrzynka.

Sędzią Głównym zawodów był 

druh Kazimierz Płatek.
OSP Brzączowice wraz z jed-

nostką OSP Stojowice będą repre-
zentować gminę Dobczyce podczas 
Powiatowych Zawodów Sportowo 
Pożarniczych. 

JoTa
Fot. ugim

Lokalna Grupa Dzia-
łania wraz z Fun-

dacją ARTS organizuje 
projekt pn.: „Nie tylko 
gimnastyka”.

Zapraszamy dzieci  
w wieku 7-15 lat do udzia-
łu w zajęciach gimna-
styczno-akrobatycznych, 
połączonych z elementami 
tańca nowoczesnego. 

Zajęcia będą odbywać się we 
wrześniu, w poniedziałki, od godziny 
17.30 do 19.30. Będą prowadzone  
w Dobczycach, przez doświadczo-
nych trenerów. 

Ilość miejsc jest ograniczona. 
Osoby zainteresowane proszone 
są o kontakt, w godzinach 14. -17., 

pod nr 505 799 104.
Projekt „Nie tylko gimnastyka” 

dofinansowany jest ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Fundację ARTS.

Org.

Remiza w Rudniku  
w remoncie

Zapraszamy na zajęcia gimnastyczne

Zawodnicy KS Podkowa 
na Mistrzostwach Małopolski

Zawodnicy Klubu Sportowego 
Podkowa z Nowej Wsi wzięli 

udział w Mistrzostwach Małopolski 
w Ujeżdżeniu, które zorganizowa-
ne zostały w Klubie Jeździeckim  
w Facimiechu w dniach 16-18 
sierpnia.

Klub repre-
zentowali: Oliwia  
i Bongo, Kuba 
wraz z Lucky 
B i Torresem  

– uczniowie Szko-
ły Podstawowej  
w Nowej Wsi oraz 
Karolina i Sorjana. 

W s z y s c y 
zawodnicy i konie 
zaprezentowali 
się fantastycznie, 
zajmując znakomi-
te miejsca, zgar-
niając puchary  
i medale.

Ale przede 
w s z y s t k i m 
dobrze się bawi-
li i już planują, 
że w przyszłym 
roku w Mistrzo-
stwach wystartu-
je jeszcze więcej 

zawodników KS Podkowa.
Udział zawodników w Mistrzo-

stwach Małopolski został dofinan-
sowany że środków Gminy i Miasta 
Dobczyce. 

Tekst i foto: KS Podkowa
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O matematyce na Politechnice
W drugiej połowie roku szkol-

nego 2018/2019 w zajęciach 
z matematyki realizowanych przez 
Instytut Matematyki Politechniki 
Krakowskiej w ramach w projektu 
pn. „Kalejdoskop Matematycz-
ny” uczestniczyli siódmoklasiści  
z gminy Dobczyce. 

Młodzież poprzez doświadczenia 
i eksperymenty czerpała wiedzę od 

tamtejszych wykładowców, któ-
rzy w sposób niezwykle ciekawy  
i nowatorski przybliżali zagadnienia 

„królowej nauk”. 
To nie ostatnia taka wizyta 

młodych naukowców na krakow-
skiej uczelni, ponieważ projekt 
realizowany będzie aż do końca 
lutego 2022 r., a udział w nim będą 
brać czwartoklasiści (trzy spotkania  
w trakcie I semestru roku szkolnego) 
oraz siódmoklasiści (trzy spotkania 
w trakcie II semestru).  

Już z początkiem września ruszy 
rekrutacja młodszych uczniów, 

których już teraz gorąco zachęcamy 
do udziału w tym przedsięwzięciu! 
Do udziału w projekcie zaprasza-
my także opiekunów (rodziców, 
dziadków) dzieci, do uczestnictwa 
w zajęciach podczas ostatniego dla 
danej edycji spotkania. 

Twórcy projektu „Kalejdoskop 
Matematyczny” inspirowali się 
pomysłem „Family Fridays” nowo-

jorskiego Muzeum Matematyki.  
W ramach tego przedsięwzięcia 
nowojorskie Muzeum w każdy 
piątek dla całych rodzin organizuje 
zabawy z matematyką.

Nabór do projektu rozpocz-
nie się 9 września i potrwa do 
20 września. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o zapoznanie 
się z „Regulaminem” dostępnym 
na stronie www.dobczyce.pl oraz  
o złożenie wymaganych doku-
mentów w Biurze Obsługi Klienta 
urzędu gminy.

Harmonogram przewiduje trzy 
spotkania, które odbędą się:

- 19 października 2019 r. - Poli-
technika Krakowska (wyjazd 
dla uczniów)

- 16 listopada 2019 r. - Politech-
nika Krakowska (wyjazd dla 
uczniów)

- 14 grudnia 2019 r. - Dobczyce 
(spotkanie uczniów i dorosłych 

uczestni-
ków pro-
jektu).

Uczestni-
cy projektu 
mają zagwa-
rantowany 
transport na 
Politechnikę 
Krakowską, 
opiekę, wyży-
wienie, a tak-
że darmowe 
mater ia ły 
edukacyjne, 
które będą 
wykorzysta-
ne podczas 
zajęć.

D o d at-
kowe infor-
macje o pro-
jekcie można 

również uzyskać dzwoniąc pod 
numer: 12/372 17 78 - Tomasz Ciętak, 
12/372 17 63 - Justyna Koczwara 
lub odwiedzając stronę internetową 
www.dobczyce.pl.

Projekt „Kalejdoskop Matema-
tyczny” realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
w ramach Osi priorytetowej III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje 
w szkolnictwie wyższym.

Justyna Koczwara
Fot. ugim

Gmina Dobczyce znana jest 
z aktywności mieszkańców. 

Nic więc dziwnego, że działa tu 

ponad 50 stowarzyszeń, realizują-
cych ciekawe projekty edukacyjne, 
kulturalne i sportowe. 

Z myślą o wsparciu stowarzyszeń, 
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 
utworzone zostało stanowisko do 
spraw współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Joanna Braś, która 
wcześniej pracowała w sekretaria-
cie Burmistrza, będzie pomagać  
w przygotowaniu projektów i pisa-
niu wniosków o dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych, innych niż 
budżet Gminy.

Będzie również informować  
o dostępnych źródłach finansowania 
pochodzących z sektora prywatnego 
i innych funduszach publicznych, 
a także przeprowadzać otwarte 
konkursy ofert z ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie, które 
corocznie ogłasza Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce.

Tekst i foto: JoTa

Nowe stanowisko w urzędzie - z myślą o wsparciu stowarzyszeń

Seniorzy z Klubu Dochodcov  
z Šarišskich Michaľan i Dobczyc-

kiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów świętować będą swój 
okrągły jubileusz. Mija bowiem 
10 lat od podpisania umowy  
o współpracy. 

Przez lata seniorzy organizowali 
różnego rodzaju aktywności m.in. 
turnieje sportowe, poznawali kul-
turę, historię i najciekawsze regiony 
Słowacji i Polski, pielgrzymowali do 
miejsc świętych. Jubileusz będzie 
czasem podsumowania działalności, 
czasem wspomnień. 

Oficjalne obchody jubileuszowe 
rozpoczną się w sobotę 14 września 
o godzinie 17. w strażnicy w Siera-
kowie. Poprzedzi je msza święta  
o godzinie 16. w kościele parafialnym 
w Dziekanowicach. 

Jeszcze tego dnia przed połu-
dniem, o godzinie 9. na Skwerze 
Przyjaźni w parku miejskim w cen-
trum Dobczyc zostanie odsłonięta 
tablica pamiątkowa i drogowskaz  
z liczbą kilometrów dzielącą Dob-
czyce i słowackie miasto partnerskie. 
Zaraz po tym goście ze Słowacji 
odwiedzą zamek i skansen.

Šarišské Michaľany były dru-
gim miastem, z którym Dobczy-
ce podpisały umowę partnerską,  
a było to przed 22. laty, 25 września 
1997 roku. Na umowie swój podpis 
złożyli wówczas starosta Vincent 
Leššo i burmistrz Marcin Pawlak 
oraz członek zarządu Kazimierz 
Jaworski. 

Od tego czasu współpraca roz-
wija się na wielu płaszczyznach. 
Korzystają z niej seniorzy, którzy 
uczestniczą w corocznych wymianach. 
Ta współpraca szczególnie mocno 
się rozwija. Z partnerstwa czerpią 
również uczniowie szkół wzajemnie 
goszcząc się w swoich placówkach. 
Współpracy tej patronuje m.in. szkoła 
podstawowa w Kornatce. 

Pamiętne były koncerty Helenine 
Oci m.in. podczas Dni Dobczyc, czy 
polskie występy Orkiestry Dętej 

„Dobczyce” i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dobczyce”. 

Szczególne miejsce w wymianie 
zajmuje sport i przyjacielska rywali-
zacja, czy to na kortach tenisowych, 
czy boiskach piłkarskich. 

MaG

Seniorzy z Michalan 
i Dobczyc świętują 
swój okrągły jubileusz
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Aktywność i edukacja po sześćdziesiątce

Stowarzyszenie BE-20, które  
w tym roku rozpoczęło dzia-

łalność na terenie gminy Dobczy-
ce, uruchomiło osiem Ośrodków 
Aktywności Edukacyjnej Seniorów. 

Spotykają się w nich osoby po 
sześćdziesiątym roku życia – razem 

spędzają czas, dbają o aktywność 
fizyczną, rozwijają umiejętności 
manualne.

„Ośrodki Aktywności Eduka-
cyjnej Seniorów” to projekt, który 
stowarzyszenie BE-20 realizuje 
na terenie dwóch gmin: Sułkowice  
i Dobczyce. W pierwszej powoła-
ło do życia dwa miejsca spotkań 
osób starszych, w gminie Dob-
czyce aż osiem: w Brzączowicach, 
Brzezowej, Nowej Wsi, Rudniku, 
Sierakowie, Skrzynce, Stadnikach 

i Stojowicach. W każdym z tych 
miejsc seniorzy, pod okiem opiekuna, 
inicjują różnego rodzaju wydarzenia  
i formy aktywności: spotykają się  
z zaproszonymi przez siebie gośćmi, 
uczestniczą w zajęciach ruchowych 
na świeżym powietrzu, spacerują. 

Spotkania te będą urozmaicane 
wykładami na temat profilaktyki 
zdrowotnej, aktywnego starzenia 
się i bezpieczeństwa osób starszych. 
Zaplanowano także wycieczkę do 
Wrocławia i spotkanie integracyjne.

Największym powodzeniem 
cieszą się jednak warsztaty kultu-
ralne, w tym zajęcia rękodzielnicze. 
Dla wielu uczestników projektu 
stanowią one pierwszą tego rodzaju 
formę spędzania czasu, ćwiczenia 
umiejętności manualnych, rozwoju 

zainteresowań, a nawet odkrywania 
talentów. 

– Uczestnicy warsztatów plastycz-
nych rozpoczęli cykl z pewnym 
onieśmieleniem i zdziwieniem – 
komentuje Monika Stanisz, instruk-
torka warsztatów rękodzielniczych. 

- Jednocześnie byli zacieka-
wieni i ochoczo zabrali się do 
pracy. To przemili, uśmiech-
nięci ludzie, ciekawi nowych 
doświadczeń. Cieszą ich nowe 
możliwości, próbują, starają 
się i... wychodzi. Odpowiedni 
sposób opowiedzenia, pokaza-
nia, wytłumaczenia i wreszcie 
wykonania danej pracy czyni 
cuda. Wszyscy są usatysfak-
cjonowani. Ten czas spotkań, 
jest czasem dla seniorów. Może 
dzięki tym warsztatom ktoś 
odkryje w sobie ukryty talent, 
a może i pasję tworzenia? 
Kto wie... 

Najbliższe zajęcia pozwolą 
wypróbować różne techni-

ki plastyczne, nawiązujące m.in. 
do tradycji, ale przeplatające się  
z obecnymi modami. Organizatorzy 
mają nadzieję, że wysoki poziom 
frekwencji utrzyma się do końca 
projektu i deklarują, że powodów 
do aktywności nie zabraknie.

Projekt dofinansowany ze środ-
ków Programu Rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020

BP
Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia

Bezpłatne kursy 
instruktorskie

Ognisko TKKF w Dobczycach 
już w październiku organi-

zuje bezpłatne kursy Instruktora 
rekreacji w dyscyplinach futsal, 
nordic walking, fitness oraz kine-
zygerantoprofilaktyki.

Kursy zostaną przeprowadzone  
w zakresie podstawowych umiejęt-
ności z dziedziny rekreacji ruchowej  
w celu zdobycia nowych umiejętno-
ści, wiedzy, co umożliwi absolwen-
tom szkoleń właściwe i bezpieczne 
prowadzenie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi oraz zagospodarowanie 
i wypełnienie ich czasu wolnego.

Ognisko Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej w Dobczycach 
posiada ponad sześćdziesięcioletnią 
tradycję i doświadczenie w szkoleniu 
instruktorów i trenerów, gwarantu-
jące wysoki poziom, przekładający 
się na efekty pracy absolwentów.

Udział w kursach instruktora 
rekreacji w dyscyplinie sportowej: 
nordic walking, futsal, fitness, 
kinezygerontoprofilaktyki jest 
bezpłatny. Mogą w nich uczestni-
czyć wyłącznie dorośli mieszkańcy,  
z przewagą osób w wieku 18-34 lat, 
z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
Turystyczna Podkowa.

Kursy będą przeprowadzone 
przez profesjonalną kadrę dydak-
tyczną posiadającą kwalifikacje 
odpowiadające kierunkowi szko-
lenia i gwarantującą prawidłową 
realizację szkolenia. Odbędą się  
w ramach trzech zjazdów w soboty 
i niedziele. 

Po zakończeniu kursu uczestnik 
otrzyma legitymację instruktora 
oraz certyfikat z wykazem tematów 
i ilością przeprowadzonych godzin 
szkoleniowych. 

Materiały szkoleniowe zapew-
ni firma/wykonawca wyłoniona  
w drodze konkursu ofert na prze-
prowadzenie kursów.

Udział w zajęciach jest bezpłatny 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie.

Projekt realizowany w ramach 
programu grantowego „Zagospoda-
rowanie czasu wolnego mieszkańców 
obszaru LGD Turystyczna Podkowa” 
współfinansowany jest ze środków 
UE w ramach działania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” PROW 
na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje oraz 
formularz zgłoszeniowy można 
znaleźć na stronie internetowej 
Ogniska TKKF w Dobczycach  www.
tkkf-dobczyce.pl/szkolenia-kursy

Zgłoszenia tylko do 23. września 
- ilość miejsc ograniczona.

Red.

Oddalili burzę nieszczęścia
To mogło się zdarzyć każdemu 

z nas. Gdy straci się w kilka 
minut tak spory dorobek życia to 
żadne słowa nie są w stanie oddać 
tych uczuć. Ale w Dobczycach 
są wspaniali ludzie. Nie sposób 
się nie wzruszyć, gdy człowiek 
uświadomi sobie z jak wielu stron 
płynęła pomoc. Strażacy, sąsiedzi, 
władze miasta, przyjaciele, koledzy, 
a także ludzie, którzy po prostu 
chcieli pomóc. 

Dobczyce są ewenementem  
w skali sprawnej i braterskiej pomocy 
dla osób w potrzebie. To mieliśmy 
okazję zobaczyć przy akcji pomoco-
wej dla Patryka, czy też dla Edyty.

Piorun uderzył w dom w miej-
scowości Niezdów 12 sierpnia. Sze-
ścioosobowa rodzina (Ania z mężem 
Rafałem, Alan - 4l., Dawid - 8l. oraz 
rodzice w podeszłym w wieku) 
zostali bez dachu nad głową. 

Spaliło się poddasze, dach pokry-
ty był eternitem, strych wypełniony 
wieloma przedmiotami, zimową 
odzieżą itp. Uszkodzony wskutek 
uderzenia piorunem został także 
samochód. Dodatkowo dom zalała 
nocna ulewa. 

Niestety aura nie sprzyjała  
w dzień po nieszczęśliwym pożarze 
i padający przez dzień i w nocy 
deszcz jeszcze bardziej uszkodził 
mieszkanie na piętrze. Z tego powodu 
interweniowała Państwowa Straż 
Pożarna z Myślenic, która przy 
pomocy zastępu z Dobczyc wykonała 
tymczasową konstrukcję z plande-
kami, by zniwelować przeciekanie. 

Dzięki przekazanym środkom 
rozpoczął się niedawno remont 
dachu. Kolejnym etapem będzie 
zapewne remont pomieszczeń na 
piętrze, naprawa instalacji. 

Zbiórka internetowa organizo-
wana przez przyjaciół trwa nadal  
i jeżeli ktoś chciałby wesprzeć to 
można to uczynić do końca wrze-
śnia przez stronę pomagam.pl/
zsercadoserca. Na tej stronie można 
przeczytać o podejmowanych pra-
cach i postępach.

Przyjaciele 
12 sierpnia spotkało nas nie-

szczęście. Krótka, ale gwałtowna 
burza pozostawiła po sobie smutny 
ślad.  Trochę przygniótł nas ciężar, 
który na nas spadł. Kilkanaście 
dni po pożarze wraca do nas tak 

dużo nadziei. 
Spotkaliśmy się z ogromną 

pomocą ze strony ludzi – tych bli-
żej z nami związanymi, ale także  
z wszystkimi, których poruszył nasz 
los. Chcieliśmy wyrazić naszą wielką 
wdzięczność za pomoc strażakom, 
władzom miasta oraz wszystkim 
ofiarodawcom z parafii, organiza-
torom innych zbiórek i inicjatyw ze 
strony przyjaciół i Rady Sołeckiej. 

Nie sposób wszystkich wymienić, 
bo ta pomoc popłynęła ze wszyst-
kich stron. Nasza wdzięczność jest 
nie tylko za pomoc materialną, ale 
także przede wszystkim za wszystkie 
dobre słowa, życzliwość i serdecz-
ność, z którą się spotkaliśmy w tym 
niełatwym czasie. 

Czasem sobie myślimy, że nie 
starczy nam dni do końca naszego 
życia, by wyrazić wielką wdzięczność. 
Mamy nadzieję, że będziemy mieli 
okazję do czynienia dobra wobec 
wszystkich w potrzebie. Obiecuje-
my, że będziemy się starać. Niech 
dobro wraca do wszystkich, którzy 
pospieszyli nam z pomocą. 

Rodzina Szymskich  
i Janeczków z Niezdowa
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Kolejne metry chodnika przy-
bywają na ul. Myślenickiej. 

W ramach Inicjatyw Samorzą-
dowych prowadzony jest II etap 
prac nad budową chodnika wzdłuż 
ruchliwej drogi wojewódzkiej 967. 
W kosztach inwestycji, które wyno-
szą ponad 600 tys. zł partycypują 
wspólnie Gmina Dobczyce oraz 
Województwo Małopolskie – Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. 
Jest to kolejny krok do poprawy 

bezpieczeństwa pieszych w obrębie tej 
drogi, w ubiegłym roku zrealizowany 
został odcinek ponad stację paliw, 
w tym roku prace kontynuowane 
są od tego miejsca do wysokości 
wylotu ul. Cegielnianej. 

JoTa
Fot. Magda Gaweł

Trwa budowa chodnika przy MyślenickiejDziękujemy za wieloletnią pracę

W lipcu podziękowania za 
dotychczasową pracę przyjęli 

odchodzący na emeryturę pracow-
nicy Urzędu Gminy.

Na emeryturę przeszli: kierownik 
Referatu Inwestycji Maria Kasper-
czyk, zastępca Skarbnika Gminy 
Dobczyce Kazimiera Mosiężna, 
pracownik Referatu Finasowo-Księ-
gowego Maria Krzysiak, pracownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 
Bogumiła Kaptur, pracownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Zmiana godzin otwarcia Urzędu

Od 1 września zmianie ulegają godziny otwarcia 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Urząd będzie czynny w poniedziałki od 7.30 
do 17. Kasa urzędu w poniedziałki – od 7.30 do 15.

Od wtorku do czwartku urząd czynny będzie 
od 7.30 do 15.30 (kasa – od 7.30 do 14.30).

W piątek – urząd pracuje od 7.30 do 14 (kasa 
urzędu – od 7.30 do 13).

ugim

Zaprasza-
my na elimina-
cje w ramach 
4 Ogólnopol-
skiego Festi-
walu Danuty 
Rinn.

P r z e sł u-
chania kon-
k u r s o w e 
odbędą się  
7 września  
o godz. 13  
w auli RCOS.

Społecznej Violetta Załęczna pra-
cownik Referatu Organizacyjnego 
Stanisław Szymoniak.

Dziękujemy za wieloletnią pracę 
na rzecz Gminy i Miasta Dobczyce 
oraz życzmy zdrowia i energii do 
realizacji marzeń i planów, do 
tej pory odkładanych „na potem”. 
Pomyślności w życiu osobistym  
i niezapomnianych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych.

BP
Fot. ugim
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Rok szkolny za pasem - inwestycje w oświacie
Z okazji rozpoczęcia roku szkolne-

go zaglądnęliśmy do placówek 
oświatowych w naszej gminie, aby 
sprawdzić, jak wyglądają przygo-
towania do pierwszego dzwonka. 
SP Dziekanowice

Gmina Dobczyce z całą pew-
nością może poszczycić się wyjąt-
kowo dużą realizacją inwestycji  
w dziedzinie oświaty. Największą  

w skali gminy, ale również powiatu, 
jest budowa Szkoły Podstawowej  
w Dziekanowicach. 

W lipcu rozpoczęły się tam 
prace wykończeniowe, których 
planowe zakończenie wyznaczone 
zostało na wakacje przyszłego roku. 
Niebagatelna jest kwota tejże inwe-
stycji, sięgająca niemal 15 mln zł,  
z czego 3,5 mln zł Gmina Dobczyce 

pozyskała ze środków rządowych. 
Przez najbliższy rok w przyszłej 
szkole wykonanie zostaną m.in. 
posadzki, tynki, niezbędne insta-
lacje czy elewacja zewnętrzna,  
a także prace wokół budynku szkoły. 
Przedszkole nr 3 w Dobczycach

Z kolei czas intensywnych zmian 
ma już prawie za sobą Przedszkole 
Samorządowe nr 3 w Dobczycach,  

i chociaż roboty wciąż trwają,  
a sale nie zostały jeszcze  
w pełni wyposażone w sprzęty, to 
przedszkole zyskało nowy wygląd,  
a co ważniejsze – przestrzeń. 
Od nowego roku szkolnego 
wszystkie oddziały korzystać 
będą z nowoczesnych i przy-
tulnych wnętrz wyposażonych  
w kolorowe i interaktywne 
zabawki oraz funkcjonalne 
meble. Na przedszkolaków czekać 
będzie również rozbudowany 
plac zabaw. 

We wrześniu rozpocznie 
również funkcjonowanie żłobek 
gminny zlokalizowany na par-
terze budynku przedszkola. Do 
dyspozycji żłobka oddane będzie 
kilka pomieszczeń, gdzie pod-
opieczni będą mogli miło spędzać 
dzień czy też odpoczywać. Dla 
wychowanków żłobka specjalnie 
dedykowane są też urządzenia 
na placu zabaw. Rekrutacja 
do żłobka, po przygotowaniu 
Regulaminu Organizacyjnego, 
przeprowadzana będzie na 
zasadach przyjętych uchwałą 
Rady Miejskiej w Dobczycach 
z dnia 10 lipca 2019 r. 
SP w Brzączowicach

W pierwszej połowie roku 
całkowicie zakończono również 
prace nad rozbudową Szkoły 
Podstawowej w Brzączowicach. 
I tak, w nowym roku szkolnym 

przedszkolaki powrócą do niedawno 
oddanych sal na parterze budynku, 
a uczniowie szkoły do pomiesz-
czeń znajdujących się na piętrach.  
W ramach pozyskanej subwencji  
w wysokości 76 tys. zł świetli-
ca szkoły wyposażona zostanie  
w zestaw mebli, monitor interaktywny, 
zabawki oraz artykuły papiernicze 
stanowiące pomoc dydaktyczną.  
W ramach tej samej subwencji 
zakupiony zostanie również rzutnik, 
laptop, a do wybranych sal meble  
i monitor interaktywny. 
Szkoły w Nowej Wsi, Kor-
natce, Stadnikach

W planach na ten rok są również 
prace nad ociepleniem stropu nad 
parterem budynku Szkoły Pod-
stawowej w Nowej Wsi. W lipcu 
Gmina Dobczyce ogłosiła drugi 
przetarg na wykonawcę tego zadania,  
w pierwszym przetargu oferty 
przewyższyły kwotę, jaka przezna-
czona została na sfinansowanie tego 
zadania. Intensywnie analizowane 
są również projekty rozbudowy 
Szkoły Podstawowej w Kornatce, 
do której to placówki uczęszczają 
dzieci z Kornatki i Brzezowej. Drobne 
prace gmina realizowała również  
w Stadnikach, gdzie przeprowadzono 
roboty wokół otoczenia szkoły.
Przedszkole nr 1, SP nr 1

Mile zaskoczeni będą również 
jedni z najmłodszych wychowanków 
Przedszkola nr 1 w Dobczycach, 
gdzie ze środków z budżetu gminy 
wygląd zmieniła jedna z sal zlo-
kalizowana na parterze. Wnętrze 
zyskało nowy, przyjemny kolor,  
a wysłużony parkiet został wycykli-
nowany. Największą radość z całą 
pewnością sprawią jednak nowe 
zabawki, czy funkcjonalne pułki.

Remonty trwają również po 
sąsiedzku - w SP nr 1 w Dobczy-
cach, która to placówka ucierpiała 
podczas tegorocznej powodzi. Prace 
prowadzone w szkole pokryte są  
z wypłaconego ubezpieczenia. 
Remont Orlika

Z kolei uczniowie-amatorzy piłki 
nożnej z całą pewnością chętnie 
przetestują nową nawierzchnię 
zlokalizowanego za szkołą Orlika, 
którego modernizację prowadzi 
Gmina Dobczyce. Prace planowo 
powinny zakończyć się jeszcze we 
wrześniu. 

Pomimo trwających jeszcze  
w wielu miejscach prac, wielu tego-
rocznych uczniów i podopiecznych 
z gminy Dobczyce zostanie mile 
zaskoczonych, czy to przekraczając 
mury szkoły czy przedszkola. 

Stały rozwój oferty edukacyjnej 
oraz poprawa warunków dydaktycz-
nych stanowi jeden z priorytetów 
Gminy Dobczyce.  

JoTa
Fot. ugim
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Ośrodek kultury zaprasza na zajęcia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach 

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
do zapoznania się z ofertą zajęć  
w roku szkolnym 2019/2020.

Osoby, które uczestniczyły  
w zajęciach w poprzednim roku 
szkolnym, a chcą je kontynuować, 
proszone są o potwierdzenie swojego 
uczestnictwa w Biurze MGOKiS.

Zapisy dla nowych grup roz-
poczną się 2 września i trwać będą 
do 20 września. Zapisów można 
dokonać pod nr. telefonów: 533 
990 660 lub 12/271 67 57, a także 
w Biurze ośrodka kultury. 

Osoby, które dostaną się na 
zajęcia, zobowiązane będą do 
wypełnienia deklaracji udziału  
w zajęciach, a także do wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku przez 
MGOKiS Dobczyce.

Oferta zajęć obejmuje m.in.:
– kółko plastyczne (dzieci od 4 lat)
– kółko plastyczne, grupa starsza 
(od 10 lat)

– Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce 
(dzieci od 6 lat, młodzież, dorośli)

–kapela ZPiT (dzieci, młodzież)
– balet (dzieci od 4 do 7 lat)
– taniec nowoczesny (dzieci, młodzież 
od 5 do 13 lat)

– HIP-HOP (dzieci, młodzież od 5 
do 18 lat)

– taniec jazzowy (od 10 lat)
– zespół JAMAICA WAVE (dziew-
częta od 16 lat)

– Orkiestra Dęta Dobczyce (dzieci, 
młodzież, dorośli)

– Sekcja Wokalna MGOKiS (dzieci 
od 7 lat, młodzież, dorośli)

–zajęcia z gimnastyki
- Sekcja Łucznicza (dzieci od 7 lat, 
młodzież, dorośli)

W tym roku reaktywowane będą 
także zajęcia w ramach Zespołu 
Intox. Zapraszamy na nie dzieci 
i młodzież, które uczestniczyły w 
zajęciach przed rokiem. O przyjęciu 
do grupy zadecydują instruktorki.

Wszystkie informacje orga-
nizacyjne zamieszczane będą na 
bieżąco na stronie internetowej 
MGOKiS: www.mgokis.dobczyce.pl 
oraz na fanpage’u ośrodka kultury 
na Facebooku 

Red.

Dobczyce na planie „Pasjonatów”

Pasjonaci – to serial, który 
opowiadać będzie o losach 

trzynastu osób – niewidomych 
i niedowidzących aktorów. Jego 
reżyserem jest Artur Dziurman, 
a w produkcję zaangażowany jest 
Teatr ITAN z Krakowa.

Serial ma składać się z trzynastu 
odcinków, które oparte są na auten-

tycznych historiach niewidomych 
i niedowidzących aktorów. Każdy 
odcinek poświęcony będzie innej 
osobie.

Jeden z odcinków, zatytuło-
wany „Magda”, realizowany był 
w dobczyckim urzędzie miasta. 
Główną rolę w nim zagrała znana 
w Dobczycach aktorka Magdalena 
Sokołowska-Gawrońska. 

Pani Magda jest mocno związana 
z naszym miastem i gminą. Przez 
wiele lat, wraz z mężem – nieżyją-
cym już reżyserem Włodzimierzem 

Gawrońskim – mieszkali  
w Stojowicach. Współpracowała  
z naszą gazetą, publikując w niej 
cykl „Wiem, że nic nie wiem.”

W serialu „Pasjonaci” obok 
Magdy Sokołowskiej-Gawrońskiej, 
aktorów niewidomych i niedowi-
dzących, zobaczyć będziemy mogli 
m.in.: Tadeusza Huka, Adriannę 

Biedrzyńską, Katarzynę Jamróz, 
Dorotę Pomykałę, Annę Korcz, 
Dariusza Kordka, Dariusza Gna-
towskiego, Aldonę Jankowską, 
Agnieszkę Mandat. 

Emisja serialu odbędzie się  
w  TVP 1, od stycznia 2020r. 

Projekt realizowany jest przez 
Fundację ITAN prowadzącą Inte-
gracyjny Teatr Aktora Niewidomego, 
działający na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku.

Red.
Fot. ugim
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378
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„Wakacyjna karuzela” w Bibliotece
To były wakacje pełne wrażeń 

– nasza biblioteka przygoto-
wała moc atrakcji, tym samym 
wprowadzając w wakacyjny klimat 
i twórczy czas zarówno dzieci jak 
i dorosłych uczestników naszych 
zajęć i spotkań. Taki wakacyjny 

wir, pełen inspiracji był dla nas 
swoistym zastrzykiem energii  
i motywacji na kolejne miesiące 
wyzwań. Po zakręconym lipcu nie 
zwalnialiśmy.
W sierpniu też kręciliśmy  

– nosem na nudę!
W sierpniu karuzela, za sprawą 

pasażerów, nabrała tempa. Miesiąc 
rozpoczęliśmy na gorąco! Mecz Polska 

– Brazylia rozgrzał uczestników na 
Tauron Arenie w Krakowie i przy-
gotował ich na kolejny wyjazd. Trzy 
dni później kibice Wisły spotkali 
się na stadionie przy meczu Wisła 

-Górnik. W sierpniu Kulturalny Klub 
Kibica zorganizował jeszcze dwa, 
wakacyjne wyjazdy na mecze: Wisła 

– ŁKS Łódź (z dobczycką eskortą) 
oraz Wisła – Zagłębie Lubin.

Ponownie odbyły się także 
„Aplikacje-edukacja i zabawa” oraz 
podwójne zajęcia z robotami Pho-
ton - dzieci po raz kolejny udały się 
w tajemniczą i ekscytującą podróż 
pełną zabawy i nauki. W tym roku 
nie ominął nas także letni piknik 
z konkursami, fantami, zabawami 

i (przede wszystkim) z Misiem 
Tulisiem! 

Wakacyjną nowością było spo-
tkanie pt: „Klocek do klocka, czyli 
kreatywne budowanie”, organizowane 
wraz ze Stowarzyszeniem Konstruk-
torzy Marzeń, przy wsparciu firmy 

Cobi. Pierwsze tego typu zajęcia 
miały miejsce na obchodach 100 
lecia Flotylli Pińskiej w Dobczycach, 
gdzie działaliśmy, jako partnerzy. 
Zajęcia cieszyły się ogromną popu-
larnością, tym bardziej, że uczest-
niczyć w nich mogły zarówno dzieci 
jak i ich rodzice. Postanowiliśmy 
kontynuować klockową przygodę. 
Tym razem dzieci miały okazję 
budować niesamowite konstrukcje, 
które aktualnie można podziwiać  
w naszej bibliotece. Był to naprawdę 
twórczy i wspaniały czas. W przy-
szłości planujemy organizować 
podobne spotkania. 

Wakacyjną, rozpędzoną karu-
zelę zamknęły kreatywne zajęcia  
z książką „Lato, książka, dzika fraj-
da!”, w trakcie których dzieci poznały 
zabawowe funkcje języka: rytmiczne, 
brzmieniowe i semantyczne.
Karuzela zwalnia, my nie…

W wakacje kręciła się nie tylko 
biblioteczna karuzela, bowiem 
działy się inne, bardzo ciekawe 
wydarzenia. Rozdaliśmy nagro-
dy w konkursie fotograficznym 

organizowanym przez naszą Radę 
Społeczną i Stowarzyszenie Granica, 
odwiedziły nas także przedszkolaki 
z dobczyckiej „Trójki”, w bibliotece 
spotkali się też członkowie Klubu 
Miłośników Kultury.

Tradycyjnie, jak co roku, godziny 
otwarcia biblioteki nie 
uległy zmianie, mimo że 
wakacje to czas urlopów. 
Nie zawsze pracowaliśmy 
w pełnym składzie, zawsze 
jednak staraliśmy się jak 
najlepiej sprostać codzien-
nym wyzwaniom w pracy  
z czytelnikiem, który 
wciąż jest dla nas naj-
cenniejszy. 

W godzinach otwarcia 
biblioteki udostępnialiśmy 
stanowiska komputerowe, 
czytelnicy mogli korzy-
stać także z czasopism  
w czytelni. Odwiedziło nas 
3632 wypożyczających 
książki, wypożyczono 

7149 książek i 110 płyt. Wpisaliśmy 
do księgozbioru ponad 300 darów 
książkowych, które otrzymaliśmy. 

To były wakacje pełne wrażeń, 
atrakcji, nauki poprzez zabawę  
i satysfakcji – w naszych spotka-
niach i wyjazdach uczestniczyło 
około 600 uczestników (nie licząc 
nawet rodziców spędzających ten 
twórczy czas z dziećmi). 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaufali naszym kompetencjom  
i wykwalifikowanej kadrze. Waka-
cyjne zajęcia, poza wyjazdami na 
mecze, realizowane były nieodpłatnie, 
a poprowadzili je pracownicy naszej 
biblioteki: Paweł Piwowarczyk, Edyta 
Sewiłło, Dorota Mistarz, Justyna 
Szawara i Małgorzata Molendys. 

Koniec wakacji to także pora 
na przygotowanie się do nowych 
wyzwań. Niebawem ruszy VI edy-
cja akcji „Zostań Czytelnikiem”… 
prosimy o cierpliwość - szczegóły 
już wkrótce!

Tekst i foto: MBP  
w Dobczycach

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach, Rada Spo-

łeczna przy Miejskiej Bibliotece  
w Dobczycach oraz Klub Miłośników 
Kultury zapraszają na niezwykłe 
spotkanie autorskie z poetką Anną 
Pituch-Noworolską.

Poetka opowie o sobie i swojej 
poezji, a jej wiersze zostaną odczy-
tane przy akompaniamencie muzyki. 
Będzie także czas na zadawanie pytań. 

Anna Pituch Noworolska jest 
lekarzem, pediatrą, immunologiem, 
pracuje i mieszka w Krakowie. 
Pisanie pozwala jej lepiej widzieć 
piękno i smutek świata, który nas 
otacza, cieszyć się radością i szczę-
ściem ludzi znajdujących się obok, 
ale i pamiętać tych, których już nie 
ma. Lubi podróże, interesuje się 
literaturą i historią sztuki.

Opublikowała następujące tomiki 
poetyckie: „Bukiety czasu” (2006), 

„Gotyk” (2008), „Jesienny księ-
życ” (2009), W dorobku literackim 
posiada także utwory prozatorskie  

– w 2011 r. opublikowała prozą 
poetycką kilkanaście miniaturowych 
opowieści, które zawarła w tomie pt.: 

„Gobeliny” oraz w tym samym roku 
napisała wspomnienia o mamie pt.: 

„Ucieczka z domu ciszy”, zamieszczone  
w Literacie Krakowskim. Należy do 
Związku Literatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy w czwar-
tek 5. września, o godz. 16 do naszej 
biblioteki.

MBP

Po raz kolejny Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce, wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Sympatyków  
i Absolwentów ZS w Dobczycach 
i Miejską Biblioteką Publiczną  
w Dobczycach zapraszają do udziału 
w Narodowym Czytaniu.

Do wspólnego czytania ośmiu 
nowel zapraszamy 7 września,  
o godz. 17, do foyer RCOS. Będzie 
ciekawie, szkolnie. Będziemy zaczy-
tani i zaśpiewani. Oprócz czytania, 
będziemy także chcieli pobić rekord 
wyśpiewania na jak najwięcej głosów 
specjalnie napisanej na tę okazję 
piosenki. Zapraszamy.

KAT Dobczyce
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (3)

Nóżki cielęce gotowane
4 nóżki cielęce, 
włoszczyzna (bez kapusty),
 gęsta śmietana ok.100 ml, 
tarty chrzan, 
tłuszcz, 
pieprz i sól do smaku.

Nóżki umyć, oczyścić, sparzyć 
wrzątkiem, zalać gotującą wodą  
i ugotować do miękkości. Obrane 
i wypłukane warzywa dodać pod 
koniec gotowania, posolić.

Mięso wyjąć, usunąć kości, uło-
żyć w naczyniu, polać doprawioną 
śmietana wymieszana z chrzanem 
, całość skropić tłuszczem i zapiec .

Podawać z ziemniaczkami  
i kiszonym ogórkiem.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: Nie wylewaj wywarów, 
gdyż te z warzyw zawierają dużo 
składników mineralnych.

Używaj ich, jako podkład do 
zup i sosów.

Z przepisów Teściowej

- Jaką kobietę najbezpieczniej pojąć 
za żonę? – zapytano kiedyś Ary-
stotelesa.

- Doprawdy nie wiem – odpowiedział 
mędrzec. – Gdy poślubisz piękną, 
będzie cię zdradzać, brzydka z kolei 
nie będzie ci się podobać. Z ubogą 
czeka cię nędza, bogata zapanuje 
nad tobą, głupia cię nie zrozumie, 
a mądra zlekceważy. Najlepiej więc 
w ogóle się nie żenić…

- Stary już jesteś, odpocznij – poradził 
ktoś Diogenesowi z Synopy.

- Cóż za bzdury opowiadasz – oburzył 
się filozof. – Gdybyś był zawodni-
kiem, to czy zbliżając się do mety 
zwolniłbyś kroku, czy jeszcze bardziej 
przyspieszył?

Dawid Hume (angielski filozof, 
historyk i ekonomista), który na 
starość bardzo przytył, płynął kiedyś 
statkiem przez kanał La Manche 
z pewną damą. Zaczął się sztorm.

- Na pewno zjedzą nas ryby – zażar-
tował uczony.

- Ciekaw, kogo zjedzą najpierw: pana 
czy mnie? – spytała dama.

- Obżartuchy rzucą się na mnie – 
odpowiedział Hume – ale smakosze 
będą woleli panią.

C.F.

Ludzie z Pasją:
Izabela 

Bochenek 

Izabela Bochenek, jest nauczycielką. 
Pisze o sobie: Interesuję się malar-

stwem, sama też maluję. Mieszkam 
z rodziną w Łękach. Od roku,  
w piątkowe wieczory, uczestniczę 
w warsztatach plastycznych grupy 

„Wypisz, wymaluj” w Dobczycach. 
Pani prowadząca oraz uczestnicy 
zajęć przyjęli mnie ciepło. 

Panuje tutaj miła atmosfera, 
wszyscy są pomocni i chętnie dzielą 
się swoimi spostrzeżeniami i radami. 
Często na zajęciach obecna jest też 
moja córka, która lubi brać udział  
w konkursach plastycznych. Możemy 
więc stale rozwijać swoje zaintere-
sowania i poznawać różne techniki 
plastyczne. 

Głównie piszę ikony. Stało się 
to moim hobby. Czasami swoimi 
pracami obdarowuję najbliższe osoby.

Izabela Bochenek 

Ispina prężnie działa i co rusz 
zaprasza sympatyków i miesz-

kańców na kolejne wydarzenia. 
To m.in. wystawy w Galerii, czy 
ciekawe spotkania. Jak płynie 
życie w Ispinie?...

Tradycyjnie już, w okresie letnim, 
nasze Stowarzyszenie organizuje 
Pchle Targi w Dobczycach. W tym 
roku odbywają się cyklicznie, co dwa 
tygodnie, w soboty i cieszą się coraz 
większą popularnością. Dlaczego 
warto tu przyjść? Dla skarbów, które 
są wyciągane ze strychów, piwnic, 
schowków i lamusów z minionej 
epoki. Dla zapomnianych książek, 
możliwości uzupełnienia kolekcji 
płyt winylowych, dla szansy na 
nowe zdobycze do różnych innych 
kolekcji, dla fikuśnej porcelany, 
oryginalnych ozdób, figurek, obra-
zów, rzeźb, oryginalnych ubrań  
i niebanalnej biżuterii, zabawek. 
Dla przedmiotów, których używały 
nasze babcie, a które w zdumiewający 
sposób nadal okazują się przydatne. 
Wszystko to można wymienić na 
inne interesujące nas przedmioty, 
sprzedać lub kupić. Nie wysta-
wiają się tutaj w ogóle komercyjni 
wystawcy, dlatego można upolować 
przedmioty, które mają zarówno 
jedyną w swoim rodzaju historię, 
jak i duszę. Wszystko to odbywa się 
przy dźwiękach oldskulowej muzyki, 
przy zapachu kawy serwowanej przez 
Ispinę i w wyśmienitej atmosferze. 

Oprócz pieniędzy obowiązującą 
na Pchlim Targu walutą jest uśmiech, 
wzajemna życzliwość i otwartość. 
Toczą się rozmowy, nie tylko han-
dlowe, pełne humoru, wspomnień 
i ciekawych opowieści. Można tu 
się dowiedzieć o wszystkim, co 
warto wiedzieć na temat naszego 
miasta i gminy. O historii, cieka-
wych wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych czy organizowanych 
imprezach i spotkaniach. Tu rodzą 
się nowe pomysły i inspiracje do 
artystycznej twórczości i społecznej 
aktywności. Wszystko to składa się 
na niepowtarzalną atmosferę, bo 
ideą, jaka przyświeca Ispinie przy 
organizacji Pchlich Targów jest chęć 
ożywienia dobczyckiego Rynku  
i stworzenia przestrzeni, w której 
zarówno mieszkańcy Dobczyc, jak 
i osoby przyjezdne zatrzymają się 
na chwilę w codziennym pędzie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
na kolejne edycje Pchlich Targów! 

W lipcu, z inicjatywy Stowarzy-
szenia Inicjatyw Społecznych Ispina 
odbyły się dwa rejsy edukacyjne po 
Zalewie Dobczyckim, w których 
udział wzięło łącznie prawie 100 
osób. Korzystając z uprzejmości 
Wodociągów Miasta Krakowa, które 
udostępniły w tym celu statek wraz  
z załogą (pod kierownictwem kapi-
tana Krzysztofa Piwowarczyka), 
podczas trwającej około 45 minut 

wycieczki mieliśmy okazję podzi-
wiać piękne widoki z tafli Zale-
wu: zamek i mury Starego Miasta,  
a także Gospodarstwo Rybackie 
Wód Polskich oraz inne ciekawostki 
zlokalizowane na niedostępnym na 
co dzień akwenie i w jego okolicy: 
ujęcie wieżowe, zaporę czołową czy 
elektrownię. 

Podziwianie tych wszystkich 
obiektów  świetnie uzupełniały 
informacje przekazywane przez 
Edwarda Materka i Adama Panu-
sia. Panowie ciekawie opowiadali 
o Zbiorniku Dobczyckim, jego 
parametrach i głównych funkcjach, 
czyli zaopatrywaniu w wodę pitną 
aglomeracji krakowskiej oraz jako 
źródła pozyskiwania energii elek-
trycznej. Przedstawili także historię 
jego powstania. 

W przerwach pomiędzy pre-
lekcjami czas umilała nam piękna 
muzyka w wykonaniu Małgorzaty 
Molendys oraz Marka Cieślaka, 
którzy przy dźwiękach gitary wyko-
nali utwory m.in. Bułata Okudżawy, 
Andrzeja Sikorowskiego, Dominiki 
Żukowskiej czy Piotra Szczepaniaka. 
Dostarczyli nam niezapomnianych 
wrażeń artystycznych. 

Rejs odbył się w wyśmienitej 
atmosferze, za którą Ispina dziękuje 
wszystkim uczestnikom, a przede 
wszystkim: Małgorzacie Molendys, 
Markowi Cieślakowi, Edwardowi 
Materkowi i Adamowi Panusiowi. 
Szczególne wyrazy wdzięczności 
kierujemy do Tadeusza Bochni, 
dzięki któremu udało się wszystko 
zorganizować oraz kpt. Krzysztofowi 
Piwowarczykowi i załodze statku, 
którzy czuwali nad naszym bezpie-
czeństwem i dbali o nasz komfort 
w trakcie wycieczki. 

W sierpniu, w siedzibie Ispiny 
Dobczyce, zaplanowano wernisaż 
wystawy „Zamek Dobczycki i jego 
otoczenie”, na której zaprezentowano 
prace grupy malarskiej z Wiśniowej. 
Grupa działa pod opieką Jana Szcze-
paniaka, a prace powstały w czasie 
plenerów na Wzgórzu Zamkowym 
w Dobczycach. Oprócz wernisażu, 
wystawę będzie można oglądać przez 
miesiąc w godzinach otwarcia Galerii 
Ispina: we wtorki w godz. 18. -20., 
od środy do soboty w godz. 11. do 13. 
Gorąco zachęcamy do zapoznania 
się z twórczością, której tematyka 
jest związana z naszym miastem i 
zwiedzenia wystawy!

Stowarzyszenie Ispina reali-
zuje również nowy projekt pt: 

„Nadzwyczajnie zwyczajni”, któ-
rego celem jest przedstawienie na 
łamach Tapety sylwetek ciekawych 
ludzi mieszkających wśród nas.  
W każdej społeczności znajdują się 
ludzie z pasją, którzy mają dorobek 
artystyczny, sportowe osiągnięcia, 
talenty, czy nietypowe hobby lub 
ich działalność społeczna zasługuje 

A w Ispinie życie płynie...

Stowarzyszenie „Granica” zapra-
sza do udziału w Biesiadzie na 
zakończenie lata, która odbędzie 
się przy starej chacie „Lenartówce” 
(Sierkaów), 31 sierpnia o 18. Gościem 
specjalnym będzie krakowska 
aktorka Małgorzata Krzysica. Dla 
dzieci przygotowane będą animacje, 
a całość zwieńczy zabawa taneczna.

na uwagę. Warto zaprezentować 
ich szerszej publiczności, ponieważ 
często bywają oni niedoceniani 
lub wręcz nieznani, ich dorobek 
zaś nie ma szans na zaistnienie  
w skomercjalizowanej rzeczywistości. 
Jednym z celów Stowarzyszenia 
jest stworzenie możliwości zaist-
nienia takim osobom i wpieranie 
ich twórczości.

Zachęcamy Państwa do zgła-
szania w Ispinie takich osób, które 
zasługują na uwagę, a my postaramy 
się dotrzeć do nich i przedstawić 
ich i ich osiągnięcia czytelnikom 
Tapety. Zgłoszeń można dokonać 
osobiście u Małgorzaty Rapacz 
(sklep ul. Rynek 25 w Dobczycach), 
lub telefonicznie pod nr. telefonu: 
731 865 631 albo mailowo: ionka1@
poczta.onet.pl Mamy nadzieję, że 
zechcą się Państwo włączyć i w ten 
sposób przyczynić się do prezen-
tacji tego, co mamy najcenniejsze  
w naszej lokalnej społeczności.

Iwona Urbaniak
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w Radzie Społecznej

Dobczyckie Święto Ogrodów to 
duży projekt realizowany od 

maja do września 2019 roku przez 
Radę Społeczną, działającą przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach. 

Idea tego projektu pojawiła się 
już w 2018 roku, ale ze względu na 
mnogość działań, przeniesiono jego 
realizację na rok następny. 

Pomysłodawczynią akcji była 
radna Rady Społecznej, Małgorzata 
Mokrzycka, lecz w realizację włączyła 
się cała Rada. Już były wzmianki  
w prasie na temat tego projektu, 

ale ze względu na duże zaangażo-
wanie i zainteresowanie projektem 
wśród mieszkańców naszej gminy, 
postanowiliśmy przybliżyć nieco 
jego szczegóły. 

Na cały projekt złożyło się kilka 
mniejszych wydarzeń. Pierwszym 
była wystawa obrazów z motywem 
kwiatów. Odbyła się ona w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach 
(31 maja do 16 czerwca). Znalazły się 
tu obrazy m. in. lokalnych twórców: 
Zofii Wawrzusiak z Brzączowic, 
Cecylii Frajtag czy Janiny Jaskulskiej 
z Brzezowej, obrazy członków Grupy 
Malarskiej, np.: obrazy pana Andrzeja 
Pietrasa, oraz inne przyniesione 
na tę właśnie okazję. Zorganizo-
wana została również pogadanka 
dla dzieci, którą poprowadziła 
Zofia Wawrzusiak. Co ważne, cześć  
z tych obrazów znalazła później 
swoich nowych właścicieli, a byli 
nimi zwycięzcy mającego odbyć się,  
w późniejszym terminie, konkursu 
fotograficznego. 

Następne wydarzenie to wymiana 
sadzonek roślin ogrodowych, którą 
zorganizowaliśmy 4 maja w Rynku  
w Dobczycach, niedaleko remizy 
strażackiej. Pomysł był trafiony. Wielu 
ludzi skorzystało z przyniesionych 
sadzonek, niektórzy przynieśli też 
coś na wymianę, ale sporo było 
osób zaskoczonych, że tak można  
i to za darmo. Innym dało to impuls 
do takich działań jeszcze później, 

po akcji. Dlatego też Rada planuje 
w przyszłym roku, w kwietniu lub 
maju, powtórzyć takie wydarzenie. 
Może wpisze się ono w kalendarz 
już na stałe. 

Kolejny punkt projektu, to 
konkurs fotograficzny. Zdjęcia 
ogrodów można było przesyłać 
drogą elektroniczną bądź tradycyjną.  
W konkursie mógł wziąć udział 
każdy, przesyłając do końca czerwca 
maksymalnie trzy zdjęcia. Dzięki 
zdobytym finansom, 71 wywo-
łanych zdjęć mogło znaleźć się w 
pięknej przestrzeni, nad świetlikiem 

bibliotecznym. Powołana została 
niezależna komisja oceniająca, w 
skład której weszli m. in. miejsco-
wi fotografowie. Były też nagrody. 
Uczestnicy otrzymali obrazy, bony 
do Femisfery i innych zaprzyjaźnio-
nych zakładów, karnety, sadzonki 
krzewów i inne. Sponsorami byli 
ARTOGRÓD, R. Cielecki, Fateon  

– Gabinet Kosmetyczny, Femisfera 
Dobczyce, FHUP Grześ bis, Market 

„JAN”, Miejska Biblioteka Publiczna, 
PTTK Dobczyce, ROGERS, Zofia 
Wawrzusiak.

Aby kolejne działania mogły 
zostać zrealizowane, przewodnicząca 

- Krystyna Zając, napisała kolejny 
projekt do FIO Małopolska o sfi-
nansowanie działań: Projektowanie 
i upiększanie ogrodów i wyjazd do 
Ogrodów Kapias. Dzięki otrzymanym 
finansom zorganizowano wraz ze 
Stowarzyszeniem Granica spotka-
nie w Lenartówce i tam uczestnicy 
projektu dowiedzieli się m. in.: jak 
wykonać kózki brzozowe, co, kiedy 
i jak sadzić w ogrodzie. 

Niezwykłe doznania przyniósł 
pobyt w Ogrodach Kapias w Goczał-
kowicach. Cztery hektary pięknie 
zagospodarowanej i utrzymanej 
ziemi, wspaniałe, niespotykane 
rośliny, a do tego ogromna dawka 
informacji od doświadczonej prze-
wodniczki. Dopełnieniem marzeń dla 
uczestników były zakupy sadzonek 
w przylegającym do posiadłości 

Wachlarz działań Rady Społecznej
sklepie ogrodniczym. 

Dobczyckie Święto Ogrodów było 
poszerzeniem imprez 14 Festiwalu 
Święta Ogrodów, którego głównym 
organizatorem był Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opłatę 
w wysokości 300 zł, umożliwiającą 
uczestnictwo w tak zacnej imprezie, 
wpłacił anonimowy sponsor. 

Ostatnim punktem tego projektu 
będzie spotkanie zorganizowane  
w MBP w Dobczycach, przy współ-
pracy z Klubem Miłośników Kultu-
ry - Kulturalne espresso z poetką 
Anną Pituch-Noworolską. Na spo-

tkanie zapraszamy  
5 września.

Rada Społecz-
na to jedenaścioro 
wspaniałych ludzi, 
którzy chcą działać 
i robią to. Dzięki 
nim dzieje się coś 
niezwykłego. Mają 
jeszcze dużo pomy-
słów, cały czas rodzą 
się kolejne. Jeśli 
masz pomysł, chęć 
współpracy, lubisz 
nawiązywać nowe 
kontakty z ludźmi, 
masz wiedzę, którą 
chcesz się podzie-
lić, dołącz do nas. 
Przyjdź, porozma-
wiaj z nami, posłu-

chaj, podziel się opiniami i dołącz. 
Może podpowiesz nam ciekawy 
pomysł, a my go zrealizujemy. Cze-
kamy na nowych członków, ochot-
ników (zgłoś się w bibliotece). Praca 
w Radzie, to działanie wolontaryjne, 
ale bycie radnym to satysfakcja  
i prestiż. Czekamy.

A jak to się wszystko zaczęło?
Projekt założenia i powstania 

Rady Społecznej pojawił się z koń-
cem 2017 roku, kiedy to Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego zaproponowała naszej 
bibliotece, wzięcie udziału w pilo-
tażowym, ogólnopolskim projekcie, 
zapewniono nam też odpowiednie 
szkolenia. Jesteśmy jedyną biblioteką 
na południu Polski, która dostała 
taką ofertę i ją przyjęła. Gdy zaczy-
naliśmy, nie było żadnych wzorców, 
na których moglibyśmy się opierać, 
jedynie jakieś odniesienia do ame-
rykańskich realiów, nie było też 
przepisów prawnych. Rada określić 
musiała co i jak będzie robić, two-
rzyła regulamin, trzeba było nanieść 
zmiany w Statucie Biblioteki. To 
wszystko wymagało czasu. 

I udało się, teraz możemy uczyć 
innych. Powstał nawet film nakrę-
cony przez FRSI, który promuje 
działanie Rad Społecznych. Ma być 
odtwarzany w mediach publicznych 
jesienią. Projekt taki jak u nas, 
skutecznie jest realizowany jeszcze 
w czterech bibliotekach w Polsce.

Pierwsze oficjalne spotkanie 
członków na radnych odbyło się 
8 stycznia 2018 roku. Oficjalnie 
Rada Społeczna zaczęła działać 
od 11 kwietnia tego roku. Wtedy 
to wręczone zostały nominacje na 
radnych. Dzięki Radzie otworzyły 
się nowe możliwości dla biblioteki. 
Rada jest wizytówką biblioteki, 
współpracuje z różnymi organiza-
cjami na terenie Gminy Dobczyce: 
m. in. ze Stowarzyszeniem „Granica”, 
Małopolskim Stowarzyszeniem 
Nordick Walking, z Warsztatami 
Malarskimi, z Fundacją „Okno 
Nadziei” - współpraca i wolontariat 
towarzyszący – „Mobilna Biblioteka”. 
Rada pozyskuje nowych sponsorów: 
Jan Hartabus, Jan Burkat, Rucola 
Cafe, Femisfera Dobczyce i wielu 
innych. 

Innym dużym projektem była 
„Mozaika z książką w tle”, a do 
projektu zaproszono Małopolskie 
Stowarzyszenie Nordick Walking, 
Klub Kulturalnego Kibica, grupę 

„My Młodzi”. Warsztaty z dykcji 
poprowadził nasz lokalny artysta, 
nauczyciel Piotr Skóra, warsztaty 
z fotografowania - Kamil Sorocki 
Firma RePlay, zwieńczeniem tego 
projektu był „Piknik na Granicy”. 
Z projektu zakupiono do biblioteki 
gry planszowe. Potem realizowano 
projekt „Kino czy teatr oto jest 
pytanie”. Odbyły się warsztaty 
prowadzone przez studentów (m.in. 
Paulina Adamska), były wyjazdy 
do kina i teatru, spotkanie z akto-
rem Przemysławem Brannym oraz 
spotkanie na temat filmu polskiego. 
Poprowadziła je Justyna Szawara, 
absolwentka wydziału filmoznawstwa.

Ważnym działaniem, które pro-
wadzone było pod patronatem Rady 
był Kącik Melomana, a inicjatorką 
była Wanda Słoboda. 

Inne ważne działanie Rady 
związane było z obchodami 70-lecia 
MBP w Dobczycach: historyczne 
opracowanie dotyczące powstania 
biblioteki, wystawa książek pt.: 70 
książek na 70-lecie, konkurs literacki 
i plastyczny.

Warto jeszcze przypomnieć, że 
Rada jest incjatorem założonego 
Stowarzyszenia „Kalejdoskop to 
My”, dzięki któremu będzie mogła 
składać wnioski i zdobywać środki 
finansowe.

Nie sposób wymienić wszystkich 
działań Rady. Na koniec jednak 
zdradzę, że Rada ma kolejne pomysły, 
w których może i Ty chcesz wziąć 
udział? „Muzyczna Biblioteka”, 
warsztaty z kaligrafii, warsztaty 
introligatorskie i jeszcze kilka innych, 
ale to już plany na przyszłość. Chcesz 
sprawdzić swoje możliwości - przyjdź 
do nas, zostań wolontariuszem albo 
Radnym Społecznym. Czekamy!

Sekretarz Rady i bibliotekarz 
MBP w Dobczycach

Dorota Mistarz
Fot. ze zbiorów Rady
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W  tym artykule chcę przedstawić 
kolejną „beskidzką wyspę” 

wartą zdobycia. Jest nią Szczebel. 
To wybitny szczyt o wysokości 

977 m n.p.m., wznoszący się nad 
doliną Raby. U jego podnóży leżą 
takie miejscowości jak: Mszana Dol-

na, Kasinka Mała, Glisne, Tenczyn i 
Lubień. W jego masywie wyróżniamy 
cztery wierzchołki: Szczebel, Mały 
Szczebel, Mała Góra i Czechówka. 

W większości góra porośnięta 
jest lasem. We wschodniej części 
znajdują się wychodnie skalne  
w formie ścian i półek, a w północnej 
części, na stokach Małego Szczebla, 
znajduje się jaskinia opisywana przez 
geologów już w XIX wieku. Jaskinia 
ta, zwana Zimną Dziurą w Szczeblu, 
ma długość 25 metrów i ma status 
pomnika przyrody nieożywionej. 

Na początku XIX wieku używa-
no nazwy Strzebel, ale z powodów 
prawdopodobnie złego zrozumienia 

gwary kliszczackiej. Współczesne 
przewodniki rozpowszechniły obec-
nie używaną nazwę. 

Na szczycie znajduje się niewielka 
polanka z ławkami i miejscem na 
ognisko, tablica z mapą turystycz-
ną, ołtarz oraz obelisk z piaskowca 

poświęcony Janowi Pawłowi II.  
Z polany tej rozpościera się rozle-
gły widok w kierunku północnym 
i wschodnim na Beskid Wyspowy 
i Makowski. Na szczyt prowadzą 
szlaki: zielony z Raby Niżnej przez 
Przełęcz Glisne i czarny z Kasinki 
Małej lub z Lubnia przez Mały 
Szczebel i obok wspomnianej wyżej 
jaskini. Szlak z Kasinki Małej jest 
uważany za jeden z trudniejszych  
w Beskidach. Natomiast na starszych 
mapach spotkać można zielony 
szlak z Lubnia, który ze względu na 
budowę drogi ekspresowej został 
skasowany. 

Tekst i foto: Jacek Kozubek

Beskidzkie wyspy: Szczebel Z kijkami na trasie (cz.I)

Małopolskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking powstało w 

2017r. na bazie siedmioosobowej 
grupy nieformalnej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

właściwości zdrowotne. 
W ramach projektu odbyły 

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

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

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

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

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

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

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

Anna Opałek-Bassara

Świece zgasiła wojna – histo-
ria społeczności żydowskiej  

w Dobczycach” to tytuł książ-
ki, której autorką jest Elżbieta 
Polończyk-Moskal. Książka jest 
wynikiem kilku lat pracy, a w jej 
wydaniu możemy pomóc. 

Od miesiąca trwa zbiórka pie-
niędzy, która pomoże autorce tę 
pracę wydać. Spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i odzewem miesz-
kańców i osób spoza gminy - także 
z zagranicy,

W książce nie zabraknie wspo-
mnień, wyjątkowych archiwalnych 
zdjęć, czy istotnych treści histo-
rycznych.

Tytuł książki nawiązuje do 
szabasowych świec, zapalanych 
zgodnie z tradycją żydowską  
w każdy piątkowy wieczór, do menory 
zapalonej w synagodze przy ulicy 
Jagiellońskiej oraz do świeczek 
w chanukowych lampkach, które 
ustawione w oknach żydowskich 

„Świece zgasiła wojna” 
– wspólnie pomóżmy wydać książkę

domów rozświetlały Dobczyce  
w czasie świąt Chanuki. 

Obecnie na koncie zgromadzono 
kwotę 15 291,55 zł. To więcej, niż 
zakładała najskromniejsza wersja 
wydania książki. Dziki wpłatom 
będzie mona powiększyć książkę 
o dodatkowe fotografie. 

Informacje o książce, o dru-
ku i terminie wydania ukażą się  
w Tapecie, a także można ich będzie 
szukać na stronie Stowarzyszenia 
KAT Dobczyce, które założyło sub-
konto na wsparcie wydania książki.

Jeszcze można dokonać wpłaty 
na ten cel w Banku Spółdzielczym 
w Dobczycach.

Stowarzyszenie KAT Dobczyce
36 8602 0000 0000 0275 

3780 0003
S.W.I.F.T.code:POLUPLPR

z dopiskiem „MONOGRAFIA 
DOBCZYCKICH ŻYDÓW”

Red.
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Atrakcyjne Dni 
Dziecanovii

Podczas Dni Dziecanovii odbył 
się emocjonujący Turniej Firm. Na 
świetnie przygotowanych boiskach 
rywalizowało 11 drużyn podzie-
lonych na dwie grupy. W finale 
Wawel pokonał 2:1 zespół Quercus, 
a w meczu o trzecie miejsce Wod 
Kan Włodzimierz Dyrda pokonał 
Kas-Bud 1-0. 

Wieczorem nie zabrakło emocji 
podczas licytowania atrakcyjnych 
gadżetów tj. koszulki z autografem 
Jakuba Błaszczykowskiego i koszul-
ki z podpisami piłkarzy Cracovii.  
W loterii od wygrania były także piłki 
z podpisami piłkarzy Wisły i Cracovii. 
Oprócz emocji dla dorosłych nie 
zabrakło treningu grupy Dziecanovia 
Kids oraz innych atrakcji takich jak 
paintball, przejażdżki samochodem 
terenowym, dmuchańców dla dzieci, 
fotobudki. Kwota zebrana podczas 
imprezy wsparła klub Dziecanovia.

Mistrzostwa Polski OCR 
przed Sebastianem

Aktywny wrzesień czeka Amba-
sadora Gminy Dobczyce Sebastiana 
Kasprzyka. Niedawno wygrał Runma-
geddon Rekrut Łódź, a 7 i 8 września 

weźmie udział w Mistrzostwach 
Polski w miejscowości Radtoki koło 
Płocka (OCR 5km - 40 przeszkód 
i 12 km - 60 przeszkód oraz OCR 
Team – 8 km z 60 przeszkodami). 

Mistrzostwa odbędą się w Osa-
dzie Młynarza w Radotkach k. Płocka. 

Na przestrzeni ostatnich lat 
widzimy, jak zainteresowanie OCR’em 
(biegami przeszkodowymi) rośnie 
i zyskuje na popularności. Z roku 
na rok przybywa zawodników  
i drużyn, a sama dyscyplina staje 
się coraz bardziej profesjonalna. 
Zainteresowanie polskim OCR’em 
wykazują również topowi europejscy 
zawodnicy- Thibault Debusschere.

Mistrz Europy na dystansie 
standard z roku 2018 i uczestnik 
zeszłorocznych MP 2018 zapo-
wiedział już swoją obecność́ na  
2. Mistrzostwach Polski OCR w Rado-
tkach. Ubiegłoroczne Mistrzostwa 
Polski OCR w Gdyni zarejestrowały 
udział 500 zawodników serii elite 
i kategorii wiekowych na dwóch 
dystansach oraz 300 fali Open. 
Podczas II edycji w Polsce spodzie-
wanych jest ok. 800 zawodników 
z Polski i kilku reprezentantów 
Europy. Dodatkowo, w każdym dniu 
Mistrzostw zorganizowany zostanie 

bieg OPEN, w któ-
rym każdy będzie 
mógł wystarto-
wać́ oraz bieg 
KIDS w podzia-
le na kategorie 
wiekowe dzieci. 
Trzymamy kciuki 
za Sebastiana!

Pucharowe 
emocje Raby

Pucharowe 
dreszczowce przy 
Podgórskiej to już 
swego rodzaju 
domena Raby. 
Kiedyś w ramach 

„turnieju tysiąca 
drużyn” dobczyc-
ki zespół toczył 
zwycięskie boje 

z Pcimianką, Wiślanką Grabie czy 
Unią Oświęcim. Ostatnim czasy 
również z myślenickim Dalinem 
biało-niebiescy mieli dobrą passe. 
I udało się ją podtrzymać 
w emocjonującym meczu 
przy Podgórskiej. 

Raba Dobczyce - Dalin 
Myślenice 4:3 (1:3)

Arkadiusz Dudek 33, 
90+3, Michał Zborowski 
84 (k), Jakub Włodarczyk 
80 - Michał Górecki 22, 
Dawid Kałat 28 (k), Jakub 
Górecki 37

W kolejnej rundzie 
Rabie przyszło zagrać  
z Jordanem Sum Zakliczyn 
(28 sierpnia).

Grają z najlepszymi
Trampkarze Raby gra-

ją w Małopolskiej Lidze 
Trampkarzy. Do Dobczyc 
przyjeżdżają najlepsze 
kluby z całej Małopolski: 
Cracovia, Unia Tarnów, 
Termalica, Tarnovia, Unia 
Oświęcim, Okocimski Brzesko. Roz-
grywki są w toku, ale warto wybrać 
się na mecze domowe: 14 września o 
11 młodych zawodników czeka mecz 

przy Podgórskiej  
z Cracovią (godz. 
11), a 21 września 
również na swoim 
stadionie (godz. 11) 
z Okocimskim.

Sukcesy dob-
czyckich łucz-
ników

Z a w o d n i c y 
Sekcji Łuczniczej 
MGOKiS Dobczyce, 
w sierpniu wzięli 
udział w IV Rundzie 
Pucharu w Łucz-
nictwie w kategorii 
dzieci i młodzików.  
W zawodach uczest-
niczyło 61. zawod-
ników z całej 

Małopolski. Nad prawidłowością 
przeprowadzenia zawodów czuwała 
komisja sędziowska w składzie: Beata 
Chmielewska, Katarzyna Skowron  
i Jakub Słuszniak. Zawodnicy Sekcji 
Łuczniczej MGOKiS zaprezentowali 
doskonałą formę. Cztery osoby, 
spośród pięciu startujących, stanęły 
na podium zawodów. 

W kategorii Dzieci Młodszych II 
miejsce i srebrny medal ustrzeliła 
Maja Wilkosz, a III miejsce i brą-
zowy medal - Kamila Piwowarska. 

W kategorii młodzików starszych 
na II miejscu na podium uplasował 
się Krystian Marek. W kategorii 
młodzików III miejsce zajął Mikołaj 
Pieniążek, a w kategorii Młodziczek 

- VII miejsce zajęła Gabriela Kica. 
Drużyna MGOKiS Dobczyce 

sklasyfikowana została na 5 pozycji 
(na 9 startujących drużyn). IV Run-
da Pucharu Małopolski była rundą 
finałową. Po jej przeprowadzeniu 
dokonano klasyfikacji końcowej 
Pucharu Małopolski Dzieci i Mło-

dzików w Łucznictwie za rok 2019. 
Wynik końcowy był sumą wyników 
osiąganych przez zawodników we 
wszystkich 4 zawodach, zorganizo-
wanych w ramach Pucharu.

W klasyfikacji końcowej Pucharu 
Małopolski, zawodnicy Sekcji Łucz-
niczej MGOKiS Dobczyce zostali 
sklasyfikowani na następujących 
miejscach:

- II w kat. Młodziczek - Gabriela Kica
- III w kat. Młodzików Starszych  
- Krystian Marek
- IV w kat. Młodzików - Mikołaj 
Pieniążek

- VIII w kat. Dzieci Starszych - Jan 
Bobek

- IX miejsce w kat. Dzieci Starszych 
- Augustyn Płoskonka.

MGOKiS Dobczyce zajął, jako 
klub 4 miejsce w Pucharze Mało-
polski Dzieci i Młodzików. 

Opracował: Paweł 
Piwowarczyk

fot. KS Raba, ugim, mgokis
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