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Najnowocześniejsze w Polsce.  
Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

W Dobczycach otwarto pierwsze w Mało-
polsce Centrum Edukacji Przeciwpo-

żarowej. Mieszczące się na powierzchni 500 
mkw Centrum jest najnowocześniejszym 
tego typu obiektem w naszym kraju. Reali-
zować będzie ono m.in. program profilak-
tyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży.  
W edukacji wykorzystana zostanie specjal-
nie przygotowana interaktywna „ścieżka 

bezpieczeństwa”, która wyposażona jest  
w najnowocześniejsze narzędzia i technologie. 

- Długo zastanawialiśmy się nad prze-
znaczeniem niewykorzystanej przestrzeni, 
która znajdowała się nad boksami remizy 
OSP Dobczyce. Pomysłów było wiele, osta-
tecznie jednak uznaliśmy, że powinno to być 
miejsce sprzyjające rozwojowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz edukacji w zakresie 
bezpieczeństwa i pożarnictwa – mówił 

podczas otwarcia burmistrz Tomasz Suś. 
– Dziś możemy poszczycić się najnowocze-
śniejszym Centrum Edukacji Przeciwpo-
żarowej w Polsce, które jest także jednym 
z nielicznych w naszym kraju. Wierzę, że 
miejsce to służyć będzie wzrostowi świa-
domości społecznej o otaczających nas 
zagrożeniach oraz postępowania w ich 
obliczu – dodał. 

Burmistrz podkreślił także, że miejsce 
to powstało dzięki współpracy i wsparciu 
wielu osób i instytucji, a jego realizacja 
była możliwa dzięki pozyskaniu rządowego 
dofinansowania. Goście uroczystości nie 
kryli słów uznania nad realizacją tak inno-
wacyjnego i wartościowego projektu. Sami 
chętnie skorzystali z możliwości przejścia 

„ścieżką bezpieczeństwa”, która zrobiła na 
nich ogromne wrażenie.

Uroczystość była także okazją do wrę-
czenia odznaczeń „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”. Srebrną Odznaką 
uhonorowany został burmistrz Tomasz 
Suś. Brązowymi odznaczeniami uhonoro-
wani zostali: radny sejmiku województwa 
małopolskiego Robert Bylica, wójt gminy 
Siepraw Tadeusz Pitala oraz wójt gminy 
Lubień Kazimierz Szczepaniec. 

Uroczyste otwarcie Centrum Eduka-
cji Przeciwpożarowej uświetnił program 
artystyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej 

„Dobczyce”, a goście mogli skosztować ufun-
dowanego przez Dom Chleba specjalnego 
tortu.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej 
w Dobczycach mieści się w strażnicy OSP 
Dobczyce. Nieprzerwanie od miesiąca,  
w ramach realizowanego tam projektu, 
Centrum odwiedzają grupy uczniów ze szkół  
z terenu gminy Dobczyce. Wkrótce miejsce to 
udostępnione zostanie także szerszemu gronu 
odbiorców, o czym będziemy informować.

Powierzchnia edukacyjna Centrum podzie-
lona została na sektory tematyczne dotyczące 
m.in. zagrożeń w domu, bezpieczeństwa nad 
wodą i w lesie czy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Uczestnicy zajęć mają okazję 
poznać proces akcji ratowniczo-gaśniczej  
i sami wcielić się w rolę strażaków. Centrum 
Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach 
ma w prosty i atrakcyjny sposób uczyć dzieci 
i młodzież podstawowych zasad ochrony 
przeciwpożarowej. 

Koszt utworzenia Gminne Centrum Spo-
łeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju 
jednostek ratowniczo-gaśniczych wyniósł 
3 263 517,19 zł, z czego 2 500 000,00 zł 
stanowiło dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą Centrum Edukacji Przeciw-
pożarowej w Dobczycach była firma WIBA, 
która działała we współpracy z firmą COMTV.

jota
Zdjęcia: Paweł Stożek
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W październiku część pracowników urzędu 
wzięła udział w szkoleniu warsztatowym 

z podstaw obsługi klienta ze szczególnymi 
potrzebami. 

Szkolenie poprowadził duet: Paweł 
Romański (oligofrenopedagog, dogoterapeuta, 
ekspert w zakresie ekonomii społecznej  
i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym) oraz Bartosz Radomski (fizjo-
terapeuta, trener, szkoleniowiec, niewidomy), 

któremu towarzyszył pies asystujący Robi.
Podczas praktycznych warsztatów uczest-

nicy nie tylko poznali podstawy obsługi 
klienta ze szczególnymi potrzebami, ale 
także uświadomili sobie, jakie bariery 
napotykają klienci borykający się m.in.  
z niepełnosprawnością ruchową, niewidomi, 
ociemniali i słabowidzący, a także każdy 
kto z jakiejkolwiek przyczyny potrzebuje 
dodatkowego wsparcia.

Szkoleniowcy zwrócili uwagę, jak w łatwy 
sposób nawiązać kontakt z takim klientem 
oraz jak wyeliminować bariery architekto-
niczne, które często uniemożliwiają osobom 

ze szczególnymi potrzebami samodzielne 
załatwianie spraw. Praktyczne ćwiczenia 
uświadomiły pracownikom, jak istotną rolę 
w samodzielności klienta ze szczególnymi 
potrzebami odgrywa sposób jego obsługi 
oraz przemyślane planowanie przestrzeni. 
Jak wspomnieli szkoleniowcy, dostępność to 
samodzielność, a samodzielność to wolność.

Szkolenie było jednym z elementów 
szeroko prowadzonych prac nad zapewnie-

niem dostępności urzędu do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami. Do innych 
realizowanych zadań zaliczyć można m.in. 
malowanie wnętrz urzędu z uwzględnie-
niem odpowiedniego kontrastu, wymiana 
i obniżenie tabliczek informacyjnych przy 
pokojach oraz opisanie numerów pokojów 
i stanowisk alfabetem Braille'a. W urzędzie 
skorzystać można także z pętli indukcyjnej. 
Jest to system wspomagania słuchu, który 
znacząco poprawia zrozumiałość mowy 
osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu 
słuchowego lub implantu ślimakowego.

ugim

Gmina Dobczyce znalazła się na wysokim 
28. miejscu w corocznym ogólnopol-

skim rankingu wydatków inwestycyjnych 
samorządów pisma „Wspólnota” co dało jej 
4. miejsce w województwie.

Przygotowujący ranking wzięli pod uwagę 
całość wydatków majątkowych poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat (2019 – 2021). 
Wydatki te zostały uśrednione i podzielone 
przez liczbę mieszkańców, wydatki per capita 
są więc podstawą zestawienia i decydują  
o miejscu na liście. 

Dobczyce, sklasyfikowane w kategorii 
„miast innych”, uplasowały się na 28. miej-
scu z wynikiem 1734,88 per capita w latach 
2019-2021. W sumie kategoria ta objęła 620 
samorządów z całej Polski. W najnowszym 
rankingu w swojej kategorii Dobczyce zajęły 
4. pozycję w województwie, ustępując jedynie 
Gminie Jordanów (6.), Niepołomicom (7.) 
oraz Muszynie (21.). W tej samej kategorii 
z powiatu myślenickiego sklasyfikowane 
zostały także Sułkowice, które zajęły 603. 
miejsce (268,09 zł per capita). 

Klasyfikacja rankingowa przebiegała 
w następujących kategoriach: miasta na 
prawach powiatu, powiaty, miasta powia-
towe, miasta inne oraz gminy wiejskie. W 
kategorii miast powiatowych na 175. pozycji 
sklasyfikowane zostały sąsiednie Myślenice 
z wynikiem 609,69 zł per capita. 

ugim

Urząd zmienia się dla klientów 

Zbliża się 
uroczystość 

Ws z y s t k i c h 
Świętych. W tym 
dniu będziemy 
kwestować na 
naszych wszyst-
kich cmenta-
rzach w godzi-
nach 8.-17. 

Pieniądze 
zebrane podczas 
ubiegłorocznej kwesty wystarczyły na odnowę 
nagrobka naczelnika C.K. Sądu w Dobczy-
cach, Rudolfa Jarosza (1839-1889). Rudolf 
Jarosz był człowiekiem znanym nie tylko  
w naszym mieście, o czym świadczy notatka 
z Dobczyc, zamieszczona w krakowskim 

„Czasie” z dnia 3 lipca 1889 roku:
„W dniu 30 czerwca zmarł sędzia powia-

towy Rudolf Jarosz, szanowany w mieście  
i okolicy. Choroba jego wywołana była praw-
dopodobnie nadmiarem pracy.”

Dziękujemy rodzinie Zielińskich za 
przekazanie zabytkowego krzyża do tego 
nagrobka oraz osobom, które przyczyniły 
się do jego odnowienia.

Dochód z tegorocznej kwesty przezna-
czymy na ratunek zabytkowego nagrobka 
Walentego Serafina (zm. 1940) i jego żony 
Anny (zm. 1929). Jest to jedyny na tym 
cmentarzu nagrobek z umieszczoną na 
postumencie figurą Matki Bożej. Kamienna 
figura jest pęknięta i przechylona, dlatego 
wymaga pilnej renowacji. Nagrobek znajduje 
się w centralnej części cmentarza, niedaleko 
kaplicy.

Liczymy na wsparcie i z góry serdecznie 
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

Społeczny Komitet Opieki nad 
Zabytkami Dobczyc, E. P.-M.
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Gmina Dobczyce uczestniczy w wielu 
działaniach których celem jest ograni-

czenie kosztów korzystania z energii przez 
mieszkańców. Realizowane projekty dotyczą 
zarówno budynków publicznych jak i pry-
watnych obiektów naszych mieszkańców.

Już pięć lat temu, wspólnie z sąsiednimi 
gminami, założyliśmy Klaster Energii Odna-
wialnej Turystyczna Podkowa, co pozwala 
nam pozyskiwać dofinansowane z środków 
Unii Europejskich przeznaczonych na reali-
zację polityki energetycznej i klimatycznej.

Dobiega końca realizacja projektu „Montaż 
instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna 
Podkowa”, na który uzyskaliśmy dofinanso-
wanie dzięki udziałowi w klastrze. Budżet 
projektu wynosił 23 222 049,08 zł, a kosz-
ty kwalifikowane 21 188 799,51 zł, w tym 
dofinansowanie 12 713 279,71 zł (zgodnie  
z ostatnim wnioskiem o aneks).

W ramach projektu na obszarze działa-
nia Klastra zamontowano 1606 instalacji 
OZE, w tym: 

a) 468 instalacji solarnych o łącznej 
mocy 2,75 MW,  

b) 219 pomp ciepła o łącznej mocy 0,56 
MW,

c) 919 mikroinstalacji pv o łącznej mocy 
4,65 MWp

W ramach zadania 3. montaż instalacji OZE 
w obiektach publicznych - Gmina Dobczyce 
zamontowano 9 instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 238 kWp i wartości 954 335,88 zł, 
kwota dofinansowania 463 404,95 zł

W ramach zadania 2 Montaż instala-
cji OZE w obiektach prywatnych, które 
było wdrażane w formule klastra przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Turystyczna Podkowa, zamontowano 1592 
instalacji oze, w tym:

a) 905 instalacji fotowoltaicznych  
o łącznej mocy 4,34 MWp, 

b) 468 instalacji kolektorów słonecznych 
o łącznej mocy 2,755 MW 

c) 219 instalacji pomp ciepła o łącznej 
mocy 0,563 MW

Łączna wartości instalacji przekracza 22 
miliony złotych, o przyznane dofinansowanie 
to ponad  11,6 mln złotych.

Mieszkańcy gminy Dobczyce zamontowali 
176 instalacji oze i uzyskali dofinansowania 
w kwocie 1,34 mln złotych, co stanowi ponad 
11% budżetu zadania. 

Najwięcej instalacji tj. 387 zamontowali 
mieszkańcy Lubnia, którzy otrzymali 2,79 
mln dotacji, co stanowi ponad 24% budżetu 
zadania. 

Na koniec roku 2021 powstałe w wyni-
ku realizacji projektu 587 mikroinstalacje 
pv stanowiły blisko 20% z 2946 mikroin-
stalacji działających na obszarze Klastra 
Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.  
W Dobczycach było to 13% mikroinstalacji, 
a w Tokarni i Lubniu ponad 30%.

Obecnie przygotowywane są kolejne pro-
jekty, bowiem Klaster stanowi podstawę do 
prowadzenia wspólnych działań służących 
osiąganiu wyznaczonych celów, którymi są:

1) poprawa bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki 
dzięki optymalizacji wykorzystywania 
lokalnie dostępnych zasobów energetycznych,  

w tym odnawialnych źródeł;
2) wspólne i skoordynowane równo-

ważenie podaży oraz zapotrzebowania na 
energię na obszarze klastra;

3) poprawa stanu środowiska na obszarze 
działania klastra, prowadzenie działalności 
edukacyjnej oraz prowadzenie innych działań 
proefektywnościowych.

Gmina Dobczyce, pełniąc rolę lidera, 
realizując wspólnie z gminami tworzącymi 
Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna 
Podkowa „Program rozwoju zielonych 
inwestycji wokół Dobczyc”. Obecnie trwają 
intensywne prace nad przygotowaniem 
koncepcji inwestycyjnych na opracowanie 
których otrzymaliśmy dofinansowanie  
z programu ramowego Unii Europejskiej 

„Horyzont 2020” w ramach Europejskiego 
Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Działaniami skierowanymi bezpośrednio 
do mieszkańców są:

1. Opracowanie koncepcji projektu para-
solowego montażu nowych źródeł energii 
odnawialnej w budynkach mieszkalnych na 
obszarze działania Klastra Energii Odna-
wialnej Turystyczna Podkowa; 

2. Utworzenie wspólnoty energetycznej 
w oparciu o zainstalowane odnawialne źró-
dła energii oferującej bilansowania energii 
wytworzonej i zużytej.

Przygotowując projekt parasolowy, bazu-
jemy na doświadczeniach ze zrealizowanego 
projektu i chcemy, aby stanowił on konty-
nuację prowadzonych działań. Liczymy, że 
z szansy skorzysta większa liczba naszych 
mieszkańców. Pomysł utworzenia wspólnoty 
energetycznej stanowi próbę wdrożenia 
rozwiązania pozwalającego obniżyć koszty 
korzystania z energii.

Zakładamy, że mieszkańcy będą mogli 
wystąpić dofinansowanie modernizacji 
obiektu prywatnego w zakresie montażu:

1. instalacji fotowoltaicznej (budowa lub 
rozbudowa)

Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla mieszkańców okolic Dobczyc

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

2. pompy ciepła gruntowej
3. pompy ciepła powietrznej
4. kolektorów słonecznych
5. magazynu ciepła (np. pompa ciepła 

CWU, bufory ciepła)
6. magazynu energii elektrycznej
7. systemu zarządzania energię domową 

(HMS, EMS)
Osoby zainteresowane udziałem  

w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety 
dostępnej na stronie www.dobczyce.pl/
EUCF 

Odnośnie zakresu modernizacji obiektu 
mieszkańcy mają różne potrzeby i trzeba 
przewidzieć możliwość dofinansowanie 
różnych elementów i eksperci pracujący 
nad potrzebują zebrać dane pozwalające 
na wstępne określenie zakresu zadania  
i szacunkowych kosztów inwestycji. 

Zgłoszenie w ankiecie nie ma charakteru 
wiążącego, ale osoby przekazujące dane 
otrzymają dodatkowe punkty podczas 
rekrutacji do projektu.

Należy zaznaczyć, że dopiero po wiążącym 
zgłoszeniu do projektu zostanie wykonany 
projekt wykonawczy zapewniający optymalne 
dostosowanie instalacji do indywidualnych 
potrzeb modernizowanego obiektu, uwzględ-
niający również dobór mocy urządzeń  
i zakresu systemu zarządzania energią.

Marek Mitko - Koordynator projektu

Na przygotowanie koncepcji inwestycyj-
nych, na warunkach określonych w umowie 
grantowej nr 2021- 219 „The development 
program of green investments around 
Dobczyce” zawartej pomiędzy Energie 
Cities i Gminą Dobczyce, otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 60 000 euro z 
programu ramowego Unii Europejskiej 
w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont 2020” w ramach Europejskiego 
Instrumentu Miejskiego (EUCF). 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach, we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach, 
serdecznie zaprasza do udziału w IX Powia-
towym Konkursie Plastycznym „Folklor  
w duszy gra”. Tematem konkursu jest 
stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej 
kulturą, tradycją i folklorem polskich gór.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców 
powiatu myślenickiego, w szczególności do 
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych, 
uczestników warsztatów terapii zajęcio-

wej, podopiecznych specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, środowiskowych 
domów samopomocy oraz podopiecznych 
domów pomocy społecznej. 

Głównymi celami konkursu są: podtrzy-
mywanie i kultywowanie tradycji związanych 
z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa 
kulturowego regionu polskich gór.

Każdy uczestnik może złożyć do konkursu 

maksymalnie jedną płaską pracę, w formacie 
A3, wykonaną techniką w stylu dowolnym. 
Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie 
(dostępny na stronie MGOKiS). Wszystkie 
prace konkursowe opisane metryczką oraz 
pisemne zgłoszenia do konkursu należy 
dostarczyć do 15 listopada na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce z dopiskiem: „FOLKLOR 
W DUSZY GRA”

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi po 15 listopada.

Zachęcamy do zapoznania się z regu-
laminem oraz pozostałymi dokumentami, 
które dostępne są na stronie internetowej: 
www.mgokis.dobczyce.pl.

Szczegółowych informacji o konkursie 
udzielają także pracownicy MGOKiS Dob-
czyce, pod nr tel. 533 990 660 lub 12/271 
67 57. Zapraszamy do udziału w konkursie!

mgokis

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Folklor w duszy gra”

AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrz-
ny) od września tego roku jest dostępny 

w Stojowicach dla wszystkich, którzy mogą 
go potrzebować. Znajduje się na budynku 
remizy OSP Stojowice

Jest to zwieńczenie zwycięskiego projektu 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego, realizowanego wraz z partnerami 
(z terenu powiatu myślenickiego) - Grupa 
Poszukiwawczo - Ratownicza z Myślenic, 
Zespół Szkół w Dobczycach, Urząd Gminy 
w Wiśniowej, OSP Bysina, OSP Lipnik, OSP 
Łyczanka, OSP Polanka, OSP Poręba i OSP 
Zakliczyn.

To dzięki głosom mieszkańców, którzy 
tym samym wyrazili poparcie dla tego 
projektu, AED pojawiło się między innymi  
w Stojowicach, w Zespole Szkół w Dobczy-
cach oraz na budynkach zarządzanych przez 
partnerów projektu.

OSP Stojowice

AED w Stojowicach

Jesienią w galerii Ispiny odbywają się spo-
tkania z Ewą Opyrchał z cyklu „ Doktor 

Ewa w podróży”. Znakomite zdjęcia i filmiki 
uzupełniane bardzo ciekawymi komentarzami 
na długo zapadają słuchaczom w pamięci.

We wrześniu oglądaliśmy ogromne 
przestrzenie Patgonii wraz z jej lodowcami, 
wodospadami i dziką przyrodę.

W październiku „gościliśmy” w Meksyku 
podziwiając pozostałości wielu kultur tego 

kraju m. innymi Majów Azteków wraz ze 
słynnymi piramidami.

Trzecie spotkanie odbędzie się drugiej 
połowie listopada. 

Zapraszamy także, na interesującą 
wystawę grafiki i ceramiki Moniki Kop-
ciowskiej, młodej i utalentowanej artystki. 
Możliwy jest także zakup prac z ceramiki. 
Serdecznie zapraszamy

Ispina

We wrześniu w dobczyckim  Zespole Szkół 
im. ks. J. Tischnera został otwarty tor 

przeszkód, połączony z siłownią zewnętrz-
ną. Uroczystość odbywała się z udziałem 
zaproszonych gości, m.in. przedstawiciela 
Starostwa Powiatowego wicestarosty Rafa-
ła Kudasa oraz burmistrza GiM Dobczyce 
Tomasza Susia. W roli gości honorowych 
pojawili się i sprawdzili tor znani z programu 
Ninja Warrior Polska: absolwent naszego 
Zespołu Szkół Sebastian Kasprzyk i Józef 
Panuś, pracownik ZS. 

Podczas uroczystości odbyły się Druży-
nowe Mistrzostwa Powiatu Myślenickiego 
Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty 
Myślenickiego w pokonaniu ścieżki spraw-
nościowej, w których puchar wywalczyła 
drużyna ZSTiE z Myślenic, natomiast dwie 
drużyny, wystawione przez tischnerow-
skich gospodarzy zajęły kolejne miejsca. 
Po zawodach każdy mógł się sprawdzić 
na torze przeszkód i spróbować swoich sił. 
Gospodarzem uroczystości był dyrektor ZS 
Bogusław Lichoń, a zorganizowali ją nauczy-
ciele wychowania fizycznego. Inwestycję 
sfinansował Powiat Myślenicki ze środków 
Polskiego Ładu, obiekt jest ogólnodostępny 
i oprócz młodzieży Zespołu Szkół ma służyć 
również mieszkańcom.

oprac. bd
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z życia gminy

I Szachowa Liga Szkolna w SP nr 1

I Turniej Szachowej Ligi Szkolnej zebrał 
wyśmienitych szachistów szkoły z Parkowej. 

Tego dnia w SP nr 1 gościły wyjątkowe osoby: 
prezes Małopolskiego Związku Szachowego 
Kamila Kałużna oraz zastępca burmistrza 
Edyta Podmokły. 

Obie panie podkreśliły podczas otwarcia, 
że wszyscy uczniowie, którzy biorą udział  
w turnieju są już zwycięzcami, bo mają 
swoją pasję, którą pielęgnują i chcą dalej 
rozwijać. W ten sposób pokazują również 
swoją postawą jak aktywnie i ciekawie 

można spędzać czas wolny. 
Nad prawidłowym przebiegiem turnie-

ju czuwał niezawodny sędzia, Stanisław 
Świerczyński, który nieustannie wspiera 
szkołę podczas rozgrywek szachowych, za 
co również dyrekcja, nauczyciele i dzieci 
kierują wyrazy podziękowania.

A tak przedstawiają się wyniki w poszcze-
gólnych grupach:

Grupa A (zawodnicy bez kategorii sza-
chowych z klas 1-3)

I miejsca: Konrad Gawor (kl.3a)
II miejsce: Antoni Świdurski (kl. 3b)

III miejsce: Gabriel Stagraczyński (kl.2a)
Grupa B (klasy IV-VIII  oraz zawodnicy 

z kategoriami szachowymi)
I miejsce: Maksymilian Nowakowski 

(kl. 7a)
II miejsce: Wojciech Jamka (kl.3a)
III miejsce: Antoni Najman (kl. 7a)
Na I Szachową Ligę Szkolną składa się 

cykl 8 turniejów rozgrywanych od września 
2022 do kwietnia 2023. Punkty zdobyte  
w poszczególnych rozgrywkach są sumo-
wane. Zwycięzcą cyklu zostaje zawodnik, 

który uzyskał największą liczbę punktów, 
przy czym należy brać udział w co najmniej  
4. turniejach. Zakończenie  nastąpi w maju 
2023 turniejem towarzyskim, po któ-
rym nastąpi wręczenie pucharów, nagród  
i dyplomów  dla zwycięzców oraz  upomin-
ków i dyplomów dla wszystkich zawodników.

Uczniowie już nie mogą się doczekać 
kolejnego turnieju, który odbędzie się pod 
koniec października. Pasjonatom królewskiej 
gry życzymy jak najwięcej trafnych posunięć 
i upragnionego mata dającego zwycięstwo!

Agnieszka Kołodziej

Wyróżnieni za dar 
nauczania i wychowania 

Z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej, 
nazywanego popularnie Dniem Nauczy-

ciela, 14 nauczycielek z gminy Dobczyce 
otrzymało Nagrody Burmistrza za pracę na 
rzecz najmłodszych obywateli naszego kraju.

Nie bez znaczenia było, że nagrody te 
wręczano właśnie 14. października. Dzień ten 
jest okazją do docenienia pracy nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych. To również 
doskonały moment do tego, by uświadomić 
sobie, jak wielką rolę w życiu każdego z nas 
odgrywa szkoła, jaki wpływ mieli i mają na 
nas nauczyciele.

Nagrodzeni nauczyciele to pedagodzy, 
którzy aktywnie uczestniczą w życiu swoich 
szkół, organizują uczniom dodatkowe zajęcia, 
przygotowują dzieci do konkursów i olimpiad, 
systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. 

- To na waszych barkach spoczywa ogromna 
odpowiedzialność – zwrócił się do laureatów 
burmistrz Tomasz Suś – to wy jesteście 
wzorem i autorytetem dla dzieci i młodzieży, 
których uczycie i wychowujecie. Dziękuję 
wam za trud, jaki codziennie wkładacie  
w edukacje naszych najmłodszych miesz-
kańców.”

Uroczystość uświetnił występ najzdolniej-
szych uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w 
Dobczycach. Dla nagrodzonych nauczycieli 
zagrali ucziowie - Magdalena Drzygiel, która 
wykonała Wariacje D-dur Ferdinando Carul-
liego, Kamil Głąb prezentując utwór Andante  
i Allegro Guya Ropartza oraz Aleksandra 
Sroka, która wykonała Kujawiaka Henry-
ka Wieniawskiego. Młodym wykonawcom 
akompaniowała Anna Huszczo. 

W tym roku nagrody Burmistrza Miasta 
i Gminy Dobczyce w dziedzinie oświaty 
otrzymało czernaście nauczycielek: Anna 
Adamik - nauczycielka wychowania przed-
szkolnego w Przedszkolu Samorządowym 
nr 3 w Dobczycach, Renata Zając - nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Dobczycach, Magdalena 
Jamka - nauczycielka współorganizujący 
kształcenie w Szkole Podstawowej nr 1  
w Dobczycach, Marta Blamowska-Kaja  

- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  
w Szkole Podstawowej w Brzączowicach, Marze-
na Krawczyk - nauczycielka współorganizujący 
kształcenie w Szkole Podstawowej w Brzą-
czowicach, Agnieszka Bieniek - nauczycielka 
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 w Dobczycach, Iwona 
Szybowska - nauczycielka języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach, 
Agata Materna - nauczycielka wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2  
w Dobczycach, Bożena Pałka - nauczycielka 
matematyki w Szkole Podstawowej w Dzieka-
nowicach, Małgorzata Mistarz - nauczycielka 
religii i bibliotekarz w Szkole Podstawowej 
w Stadnikach, Magdalena Siudyszewska-

-Dumicz - nauczycielka gry na skrzypcach 
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach, 
Katarzyna Korek - psycholog w Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach, 
Nina Żuławińska - nauczycielka matematyki 
w Szkole Podstawowej w Kornatce, Elżbieta 
Mistarz - nauczycielka wychowania przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej w Kornatce.

Sabina Cygan

Podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 
w poniedziałek 3 października 2022 r., udało się pobrać 24 jednostki krwi. 
Od rana w sali konferencyjnej nie brakowało chętnych krwiodawców – do oddania 

krwi zgłosiło się 28 osób.
Akcja zorganizowana została wspólnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Krakowie - Oddział Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i wykorzy-
stali szansę by zasilić bank krwi!

ugim

W pierwszą niedzielę października w Nowej Wsi odbyły się zawody jeździeckie, któ-
rych organizatorem była Stajnia Podkowa na Wielkiej Górze. Zawody składały się 

z trzech konkursów. Dzień rozpoczęto konkursem skoków, następnie rozegrany został 
konkurs tatarski, który podzielony był na 2 grupy – dla średnio zaawansowanych oraz 
dla początkujących. 

Zawody odbywały się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. Burmistrz nie krył podziwu dla umiejętności, które pokazali młodzi jeźdźcy 
na co dzień trenujący w Stajni Podkowa. Z przyjemnością pogratulował zawodnikom  
i wziął udział w dekoracji konkurencji skoki.

ugim
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Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury przyznane 

Przedstawiciele świata kultury, działacze 
społeczni zaangażowani w organizację 

wielu imprez kulturalnych, zostali uhonoro-
wani Nagrodami Burmistrza w Dziedzinie 
Kultury.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody 
nie brakuje animatorów życia kulturalnego, 
osób działających na rzecz pielęgnowania 
tradycji i lokalnego dziedzictwa czy osób 
mogących poszczycić się szczególnymi 
osiągnięciami. Nagrodzone zostały osoby  
i zespoły, które swoją działalnością promują 

Gminę Dobczyce w kraju, a niejednokrot-
nie także poza jego granicami. Tegoroczni 
laureaci to osoby nietuzinkowe, pracowite  
i utalentowane. Nagroda Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce jest uhonorowaniem ich 
wieloletniej pracy na rzecz rozwoju kultury.

Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury w roku 2022 otrzymali:

Zespół Taneczny INTOX
Zespół Intox działający przy Miejsko-

-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  
w Dobczycach w tym roku obchodził Jubi-
leusz 15-lecia istnienia. Obecnie liczy 50 
tancerek w wieku 5-15 lat, które trenują 
pod okiem Kingi Żak i Julii Żak. Zespół 
ma za sobą setki występów i udział w licz-
nych konkursach. Intox może pochwalić się 
sukcesami zarówno na poziomie lokalnym, 
wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Tylko w 
tym roku zespół otrzymał m.in. nominację 
do Mistrzostw Polski Mażoretek w Kędzie-
rzynie Koźlu oraz czterokrotnie stanął na 
podium podczas Mistrzostw Mażoretek 
Polski południowo-wschodniej.

Maria Dudzik
Mieszkanka Kornatki, od najmłodszych lat 

aktywnie uczestnicząca w życiu kulturalnym 
i społecznym tej miejscowości. Związana ze 
sceną teatru amatorskiego w Kornatce oraz 
działalnością Stowarzyszenia „Gościniec”. 
Dotychczas zagrała w kilkudziesięciu przed-
stawieniach teatralnych, uczestniczyła przy 
organizacji wielu uroczystości kulturalnych, 

układała i pisała scenariusze. Jest autorką 
tekstów w wydanej w 2018 roku publikacji 

„…swego nie znacie”. 
Antoni Marek Dyrcz 
Autor wielu tekstów i przyśpiewek 

dożynkowych, a także tekstów w wydanej  
w 2018 roku publikacji „…swego nie znacie”,  
w tym własnego wiersza „Co słonko widziało” 
promującego Kornatkę. Związany ze sceną 
teatru amatorskiego w Kornatce, wniósł 
bezcenny wkład w rozwój i pielęgnowanie 
tradycji wśród kolejnych pokoleń Kornatki. 

Ma za sobą kilkadziesiąt ról teatralnych  
w przedstawieniach, skeczach czy biesia-
dach. W latach 80-tych aktywnie działający  
w Klubie Rolnik prowadzącym działalność 
kulturalną. 

Włodzimierz Piwowarski
„Nadworny” malarz z Kornatki, autor 

dekoracji i aranżacji scenicznych do przygo-
towywanych przedstawień, biesiad i skeczy. 
Od wielu lat związany z teatrem amatorskim, 
jako aktor i scenograf. W latach 80-tych 
aktywnie działający w Klubie Rolnik pro-
wadzącym działalność kulturalną. Piewca 
uroków malowniczej Kornatki w malarstwie.

Ewa Policht
Ewa jest uczennicą drugiej klasy Pań-

stwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie 
w klasie klarnetu prof. Tomasza Polaka. 
Edukację muzyczną rozpoczęła w 2013r.  
w Szkole Muzycznej I st. w Dobczycach. 
Już jako uczennica tej szkoły brała udział 
w licznych konkursach, z sukcesami repre-
zentując Gminę Dobczyce w skali ogólno-
polskiej, a nawet międzynarodowej. Ewa 
jest trzykrotną stypendystką Regionalnego 
Programu Stypendialnego Województwa 
Małopolskiego oraz stypendystką Mało-
polskiego Stypendium im. Św. Jana Pawła 
II dla Mistrzów Edukacji.

Magdalena Sokołowska-Gawrońska
Aktorka teatralna i filmowa, od ponad 

20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju  
i propagowania przedsięwzięć i edukacji kul-
turalnej w gminie Dobczyce. Zaangażowana 

w reaktywację amatorskiego teatru w Dob-
czycach. W 2021 roku na dobczyckiej scenie 
wystawiona została premierowa sztuka 

– „Zemsta”, której była reżyserką. Spektakl 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
publiczności, a teatr pod kierownictwem Pani 
Magdaleny zagościł w kolejnych miejscowo-
ściach. Swoją działalnością i zaangażowaniem 
nieprzerwanie promuje Gminę Dobczyce.

Paweł Piwowarczyk
Od 2012 r. dyrektor Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej w Dobczycach, stypendysta 
Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej, 
Małopolski Bibliotekarz Roku, a także 
zdobywca wysokiego drugiego miejsca  
w ogólnopolskim etapie Bibliotekarz Roku. 
Założyciel Klubu Kulturalnego Kibica i ini-
cjator powstania grupy Rozbiegane Dobczyce. 
Realizator wielu nietuzinkowych projektów 
łączących kulturę i sport. Zaangażowany 
w promocję zawodu bibliotekarza, a także 
dobczyckiej biblioteki i miasta Dobczyce na 
skalę ogólnopolską. 

Nagrodą Burmistrza w dziedzinie kultury 
nagrodzeni zostali także członkowie kapeli 
podwórkowej „Werdebusy Dobczyckie”. 
Trzech tegorocznych laureatów nieprze-
rwanie kontynuuje dzieło śp. Józefa Płonki 
i śp. Stanisława Żuławińskiego, kultywując 
muzyczną tradycję jednej z najstarszych 
kapel tego typu w Polsce.

Stefan Kopera
Związany z kapelą podwórkową „Wer-

debusy Dobczyckie” od początku istnienia. 
Jest konstruktorem wielu szopek i kukiełek, 
współautorem Szopy, z którą od początku 
istnienia zespół kolęduje. W okresie świą-
tecznym wciela się w rolę Pastucha. Oprócz 
rękodzieła związanego z szopkarstwem 
tworzy rzeźby figur bożonarodzeniowych, 
koników, wykonał podobizny wszystkich 
członków kapeli Podwórkowej „Werdebusy 
Dobczyckie”.

Władysław Skóra
Od 1992 roku związany z Kapelą Wer-

debusy. W szkole podstawowej uczył się 
grać na mandolinie, później w liceum gry 
na gitarze. W sezonie zimowym działając  
w „Szopce z Lalkami” wciela się w rolę Anioła. 
W latach 90. minionego wieku należał do 
chóru męskiego w Dobczycach prowadzonego 
przez Kazimierza Zglinickiego, śpiewając  
w grupie tenorów. W kapeli śpiewa oraz gra 
na bonjo mandolinowym. 

Józef Wach
Do Werdebusów wstąpił na początku 

lat 2000. Jego wokal oraz umiejętność gry 
na harmonijce ustnej znacznie wzmocniły 
skład kapeli. Jako młody chłopiec przysłu-
chiwał się grze swojego dziadka, który był 
skrzypkiem i próbował tworzyć akompa-
niament na harmonijce. Potrafi zagrać na 
tym instrumencie każdą usłyszaną melodię.  
W sezonie zimowym działa w grupie „Szopka 
z Lalkami”, wcielając się w rolę Pastucha. 

Uroczystość wręczenia Nagród uświetnił 
występ Zespołu Tanecznego INTOX oraz 
muzyczna uczta w wykonaniu wokalistek 
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce: Mał-
gorzaty Stalmach, Oliwii Kwiecień oraz 
Dagmary Braś.

tekst i fot: ugim
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I Festiwal Talentów Osób z Niepełnosprawnościami 

W październiku do Dobczyc zjechali 
uczestnicy Środowiskowych Domów 

Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z terenu Małopolski. Wszyscy potkali się na 
scenie RCOS z okazji I Festiwalu Talentów 
Osób z Niepełnosprawnościami. 

Na festiwalowe zmagania złożyło się 15 
występów reprezentujących 8 ośrodków 
z Małopolski. Artyści śpiewali piosenki, 
przedstawiali skecze, musicale oraz układy 
taneczne. Wszystkie prezentacje chwytały 
za serca i wywoływały uśmiech na twarzach 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Na widowni zasiedli nie tylko opieku-
nowie i przyjaciele, ale też samorządowcy, 
przedstawiciele oświaty i kultury.

Zmaganiom uczestników festiwalu bacz-
nie przyglądało się jury w składzie: Jolanta 
Ziemba – radna Rady Miejskiej w Dobczy-
cach (Przewodnicząca Komisji Społecznej), 

Małgorzata Molendys – pracownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach, inicjatorka 
projektów integrujących społeczność lokalną 
i angażujących osoby z niepełnosprawnością, 
Elżbieta Bogacz – członkini sekcji wokalnej 
MUZOPOZYTYWNI, wielokrotna laureatka 
przeglądów muzycznych oraz Piotr Gofroń 

– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myślenicach.

Jury miało trudne zadanie do wyko-
nania, ponieważ poziom występujących 
był bardzo wyrównany. Występy oceniane 
były w dwóch kategoriach: artystycznej  

i wokalnej. W oczekiwaniu na werdykt jury 
widzowie wysłuchali pięknej opowieści pana 
Krystiana z Ibabu i aktywnie włączyli się  
w budowanie wspólnego rytmu.

Tymczasem jury obradowało, a nie było 
to łatwe zadanie. Występujący wykazali się 
nie tylko talentem, ale przede wszystkim 

ogromnym zaangażowaniem.
Ostatecznie, po burzliwych naradach 

Jolanta Ziemba, przewodnicząca jury ogło-
siła wyniki I Festiwalu Talentów Osób  
z Niepełnosprawnościami:

Kategoria artystyczna:
• I miejsce – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Zegartowicach
• II miejsce – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Mszanie Górnej
• III miejsce – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Dobczycach
• Wyróżnienie – Środowiskowy Dom 

Samopomocy Magiczny Dom w Myślenicach
Kategoria wokalna:
• I miejsce – Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Zagórzanach
• II miejsce – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Harbutowicach Oddział  
w Dobczycach

• III miejsce – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

• Wyróżnienie – Ośrodek Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
w Myślenicach

• Wyróżnienie – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zegartowicach

Organizatorem Festiwalu był Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Dobczycach 
przy współpracy z Gminą Dobczyce. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli starosta Józef Tomal i burmistrz 
Tomasz Suś. 

Na zakończenie festiwalu specjalne 
podziękowania do członków jury, sponso-
rów, wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dobczycach i Wolontariatu „Lolek” 
działającego przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Dobczycach, pracowników Środowi-
skowego Domu Samopomocy Dobczyce  
i wszystkich zaangażowanych w organiza-
cję tego wydarzenia skierowała kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dobczycach Agata Wolska.

tekst i fot: ugim
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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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Intensywne prace przy 
budynku szkoły miejskiej

Przygodę z lekkoatletyką rozpoczęła  
w wieku 11 lat od biegów przełajowych 

w rodzinnych Stadnikach. „Wypatrzył” ją 
były średniodystansowiec warszawskiej 
Gwardii Jan Demant, mieszkający od lat  
w Raciechowicach, który przed laty odkrywał 

lekkoatletyczne talenty m.in. Pauliny Sroki, 
uczennicy maturalnej klasy liceum o profilu 
ratowniczym w dobczyckim Zespole Szkół 
oraz Bożeny Chrast, absolwentki również 
tego ZS.

- Karolinka początkowo trafiła do sekcji 
krakowskiego AZS AWF – opowiada Jan 
Demant – zawiozłem ją do trener Ewy Ślu-
sarczyk i najpierw trenowała w akademic-
kim klubie wraz z m.in. z czołową w kraju 
plotkarką Klaudią Siciarz przez pierwsze 
3 lata, natomiast  od roku występuje w 
barwach innego krakowskiego - Wawelu, 

pozostając pod szkoleniową opieką Rado-
sława Czyża.

Absolwentka dobczyckiej SP nr 2, obecnie 
uczennica wielickiego LO im. Jana Matejki, 
w zakończonym sezonie odnotowała kilka 
znaczących sukcesów. Wystartowała m.in. 

jako reprezentantka kraju w Euro-
pejskich Igrzyskach Młodzieży (do 
lat 16), zdobywając zloty medal w 
sztafecie 4x300 m oraz brązowy  
w biegu na 100 m ppł. Trzy tygodnie 
później z krajowego czempionatu 
U-16 w Lublinie powróciła do domu 
z dwoma medalami: srebrnym  
w biegu na 300 m ppł i brązowym 
z koleżankami z Wawelu w biegu 
sztafetowym 4x100 m. 

Jeszcze niedawno głośno było 
o starszej o niespełna trzy lata 
siostrze Karoliny – Wiktorii, która  
z medalowym powodzeniem biegała 
przez płotki, reprezentując barwy 
krakowskiego AZS AWF. 

– Problemy zdrowotne spowo-
dowały, że  starsza córka zakoń-
czyła przygodę z lekkoatlety-
ką – mówi Katarzyna Gawin 

– młodsza rokuje spore nadzieje, 
jest pracowita, potrafi pogodzić 
naukę ze sportem. Mieszkamy  
w Stadnikach, a treningi w sezonie 
odbywają się trzy, cztery razy  
w tygodniu w Bronowicach  
w Krakowie.  Radzi sobie z nauką, 
co tylko cieszy.

Utalentowana płotkarka jest 
zadowolona z zakończonego sezonu: 

- Cieszą mnie pierwsze medale w karierze, 
ale jeszcze muszę mocno popracować nad 
poprawą rekordów życiowych. Na koron-
nym dystansie 100 m ppł chcę osiągnąć w 
przyszłym roku 14,5 sek, a na setkę wbiegu 
płaskim złamać granicę 12,5 sek. 

Popularna w środowisku „Gawinka” 
ma swojego płotkarskiego idola i jest nią 
Pia Skrzyszowska, tegoroczna mistrzyni 
Europy w biegu na 100 m ppł. Marzy, aby 
pójść w jej ślady… 

oprac. (bd)

Trwają prace nad realizacją elewacji 
budynku Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Dobczycach. Roboty wykonywa-
ne są w ramach zadania pn. "Przebudowa  
i rozbudowa infrastruktury komunalnej na 
terenie miasta Dobczyce". Koszt inwestycji 
wynosi 595 320 zł. 

Równolegle w ramach odrębnego zadania 
prowadzone są prace wykończeniowe na 
pierwszym piętrze budynku, które pozwolą 
na zaadaptowanie tej przestrzeni na potrzeby 
rozwoju Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dobczycach.

W ramach inwestycji modernizacyjnej 
na pierwszym piętrze budynku, które do 
tej pory nie było wykorzystane, wykonane 
zostaną najistotniejsze dla poprawy funk-
cjonowania prace. Ich zakres obejmuje m.in. 
wymianę instalacji wodociągowo-kanaliza-
cyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania 
oraz montaż platformy dla osób z niepełno-
sprawnością. Koszt zadania finansowany 
z budżetu Gminy Dobczyce wyniesie 739 
128,45 zł. Realizacja inwestycji jest kluczowa 
do rozszerzenie działalności Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Dobczycach oraz 
przyjęcia nowych uczestników.

To kolejne już etapy prac mających na celu 
odnowienie zabytkowego budynku "starej 
szkoły" 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: instalacja oddymiania klatki 
schodowej, wymiana instalacji wodociągo-
wo-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego 
ogrzewania w części budynku, podbicie 
fundamentów oraz prace wykończeniowe 
na parterze. W 2020 r. w obiekcie rozpoczął 
funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Dobczycach. W 2021 r. wykonano 
konieczne prace odwadniające obiekt.

ugim

15 –latka z medalami  
w płotkarskich biegach
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (39)

Pomidory w śmietanie

ok. 1 kg pomidorów, 
tłuszcz, 
250 ml śmietany, 
1 dkg mąki, 
natka pietruszki, 
10 dkg sera twarogowego, 
sól, pieprz do smaku

Pomidory umyć, sparzyć wrzątkiem, 
obrać ze skórki, pokrajać w cząstki, ułożyć 
w naczyniu wysmarowanym tłuszczem .

Śmietanę wymieszać z mąką i posiekaną 
natką pietruszki, doprawić do smaku, zalać 
pomidory , posypać startym serem. Całość 
zapaiec w piekarniku.

Smacznego i pogodnej jesieni 
życzy Teściowa

Porada: przetwory pomidorowe wzmac-
niają serce oraz chronią oczy. Jedzmy więc 
pomidory a także ich przetwory jak soki, 
ketchupy .

Z przepisów Teściowej

Steve McQueen  wypełniając jakąś ankietę, 
w rubryce „hobby” wpisał: 

„Rozbieranie mojego motoru”, 
natomiast w rubryce „ambicje” napisał: 

„Chciałbym potrafić złożyć go z powrotem”.

W filmie „Viva Maria” występują obok 
siebie dwie gwiazdy francuskiego ekranu - 
Brigitte Bardot i  Jean Moreau. Po premierze 
filmu jeden z dziennikarzy zwrócił się do 
Moreau: 

- Która z pań odniosła większy sukces 
w filmie?

- Przyznaję dobrowolnie, że ubrana 
jedynie w kąpielowy ręcznik mam znacznie 
mniejszy talent niż Brigitte.

Sławny aktor Jack Nicholson powiedział 
podczas swoich sześćdziesiątych urodzin:

- Wcale nie martwi mnie mój wiek. Urody 
i tak nie stracę, bo zawsze byłem brzydki.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (18)
style, epoki, kierunki

KUBIZM
Ramy czasowe: XX 

wiek

Główne cechy malar-
stwa:

- geometryzacja
- odrzucenie perspek-

tywy
- rozbicie obiektu 

malarskiego na szereg 
osobnych płaszczyzn

- deformacja
- dekonstrukcja
Najwybitniejsi przed-

stawiciele:
Pablo Picasso
Georges Braque
Fernand Léger

W zaciszu galerii Ispiny, w ostatni wtorek 
października, odbył się kameralny 

wieczór wspomnień. 
Spotkanie było okazją do wspomnienia 

nietuzinkowych osób - wieloletnich człon-
ków Ispiny oraz przyjaciół stowarzyszenia, 
których nie ma już z nami. 

W krótkich wspomnieniach przywołano 
pamięć o społecznikach, samorządowcach, 
ludziach kultury i nauki oraz artystach, 
którzy pozostawili po sobie niezatarty ślad 

w naszej społeczności.
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

– te słowa ks. Jana Twardowskiego nabrały 
tego wieczoru szczególnego znaczenia. Był 
to wieczór pełen ciepłych, a niejednokrotnie 
także zabawnych retrospekcji, który dodat-
kowo umilała nastrojowa muzyka i poezja. 

Spotkanie niosło ze sobą nutę zadumy, 
ale też wdzięczności za możliwość spotkania 
na swej drodze tak wyjątkowych osób.

jota
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Dobczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
rozpoczął kolejny, tym razem bardzo 

wyjątkowy, rok akademicki. Stowarzyszenie 
świętuje bowiem dziesięciolecie działalno-
ści – bardzo aktywnej, bardzo integrującej.

Gości, którzy przybyli na wykład inaugu-
racyjny, przywitała prezes Stowarzyszenia 
Wanda Balcerzak-Żółtowska. A na widowni 
w auli RCOS zasiedli przedstawiciele samo-
rządu, organizacji społecznych, organizacji 
oświatowych. Nie zabrakło wykładowców, 
którzy współpracują z dobczyckim Stowa-
rzyszeniem, a także przedstawicieli UTW  
z: Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydow-
skiej oraz samych gospodarzy – słuchaczy 
UTW Dobczyce.

Uroczystość uświetnił chór szkoły muzycz-
nej, który odśpiewał hymn Gaudeamus igi-
tur, a wspaniałe solowe popisy dali młodzi 
wirtuozi: pianistka, trębacz i skrzypaczka.

Z okazji roku jubileuszowego, historię UTW 
przypomniała założycielka Stowarzyszenia 
i jego wieloletnia prezes Stanisława Błaut.

UTW zarejestrowane zostało 14 paździer-
nika 2013 roku, a 27 listopada członkowie 
Stowarzyszenia zaprosili na pierwszy wykład 
inaugurujący działalność. Pani Błaut podkre-
śliła ogromną pomoc w przygotowaniach do 
inauguracji, pracownic Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i jej dyrektora Pawła Piwowarczyka. 
Przypomniała ówczesnych gości: posłankę 
Sejmu RP Elżbietę Achinger, wicestarostę 
Tomasza Susia, burmistrza Marcina Paw-
laka, dyrektora MGOKiS Andrzeja Topę, 
dyrektora biblioteki Pawła Piwowarczyka 
oraz wicedyrektorek: gimnazjum Mariolę 
Dudę i szkoły podstawowej Mariolę Gran-
dys. Zaznaczyła, że Uniwersytet działał  
w znacznej mierze dzięki wolontariuszom, 
nauczycielom, wykładowcom, instruktorom, 
czego przykładem jest pierwszy wykład  
o historii uniwersytetów wygłoszony społecz-
nie przez prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, 
dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. 

Na drugą kadencję do zarządu weszła 
Anna Płachta. Dzięki jej staraniom została 
nawiązana współpraca i podpisano poro-
zumienie z Uniwersytetem Rolniczym  
w Krakowie, który objął nad dobczyckim 
UTW patronat, w wyniku czego poznaliśmy 
wspaniałego, cudownego opiekuna i wykła-
dowcę, prof. dr. hab. Kazimierza Wiecha. 
Do dziś Pan profesor wygłasza wykłady  

10 lat Stowarzyszenia UTW w Dobczycach
i organizuje autorskie wycieczki.

Pani Stanisława przypomniała trudny 
okres pandemiczny i wyraziła uznanie dla 
Stanisławy Błaszak, która w tym okresie 
pełniła funkcję prezesa UTW i z pełnym 
zaangażowaniem, dużym nakładem pracy 
organizowała dostępną i możliwą w okresie 

„zamknięcia” aktywność dla słuchaczy.
Działalność Uniwersytetu i wszystkie 

wydarzenia są skrupulatnie archiwizowa-
ne od jego początków do dnia dzisiejszego  

w Kronice UTW, z której można skorzystać 
na stronie internetowej UTW Dobczyce.

Na zakończenie Pani Błaut przytoczyła 
słowa jednego z bohaterów Empuzjona Olgi 
Tokarczuk: "(...) każdy z nas osiąga określony 
pułap swoich możliwości i od tego momentu 
przestaje się rozwijać. (...) Zatrzymujemy 
się na swojej drodze. Jednym to się zdarza  
w połowie życia, innym zaraz po ukończeniu 
szkoły. Jeszcze inni, ale to rzadkość, rozwijają 
się do późnej starości, a właściwie do samej 
śmierci." i życzyła, abyśmy należeli do tych, 
którzy stanowią tę niezwykłą rzadkość.

Podczas inauguracji dziesiątego roku 
akademickiego, wykład wygłosił prof. dr 
hab. Wiesław Władyka. Poruszył bardzo 
istotny aktualnie problem „Obywatel wobec 
mediów w Polsce - jak się kontaktować i jak 
być na nie odpornym”.

Profesor rozpoczął od faktu, że media 
są lustrem rzeczywistości, kontaktem  

z tą rzeczywistością. Media jednak bywają 
niebezpieczne, bo manipulują odbiorcą. 
Subiektywnie i interesownie przedstawiają 
rzeczywistość. Dziś najłatwiej dostępnym i 
wszechobecnym medium jest I nternet - luźny 
strumień wiadomości, przez co narzędzie 
doskonałe, ale bardzo niebezpieczne. Szcze-
gólnie dla młodych, którzy wprawdzie są 
pod dyktatem rodziców, ale do granicy tego 
dyktatu - matury. Stąd pomysł wprowadze-
nia w szkołach średnich medioznawstwa. 

Ważnymi pytaniami dotyczącymi analizy 
każdego medium są: kto i co mówi, kogo 
reprezentuje i kto mu płaci. Następnie wykła-
dowca przeszedł do rozważań dotyczących 
ważnego medium jakim jest gazeta, czasopi-
smo. Po co powstaje gazeta? Na przykładzie 

„Faktu” i „Polityki” wykazał, że ta pierwsza 
to komercja, sensacja, awantura, zarabianie 
pieniędzy, a ta druga powstała głównie dla 
treści, dla idei. Musimy nauczyć się czytać  
i słuchać tego, co media nam przekazują, 
aby się ustrzec manipulacji. W dalszej części 
była mowa o pracy redakcyjnej nad powsta-
niem czasopisma na przykładzie „Polityki” 
i ogromnym zasięgu telewizji i radia, które 
powinny pełnić misję kulturową, edukacyjną 
i obsługiwać wydarzenia.

Obecny na spotkaniu burmistrz Tomasz 
Suś pogratulował Jubileuszu i życzył dalszej 
wspaniałej pracy i sukcesów. Przedstawił 
też propozycję konkursu na zdjęcia miej-
scowości gminy „Każda miejscowość ma 
swoją pocztówkę”. 

Oficjalną część Jubileuszu zakończył 
prof. Kazimierz Wiech, który przekazał 
życzenia sukcesów od Rektora UR prof. dr. 
hab. inż. Sylwestra Tabora. Podkreślił, że 
okres siedmiu lat współpracy z dobczyckim 
UTW był wspaniały i wyraził uznanie dla 
Stanisławy Błaut i Anny Płachty za ich pracę 
i zaangażowanie w działalność Uniwersytetu.

W serdecznej atmosferze udaliśmy się 
na poczęstunek i koleżeńskie pogaduszki. 

Podziękowania należą się koleżankom, 
które upiekły pyszne ciasta: Janinie i Józefie 
Żuławińskim, Stanisławie Błaszak, Janinie 
Lichoń, Barbarze Niewitale, Wandzie Micha-
lak, Marii Grzegorzak, Marii Płachcie, Zofii 
Choróbskiej.

Ewa Kozłowska
fot. Jolanta Łętocha
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Obchodzony pod koniec września w Pol-
sce Dzień Budowlańca – w dobczyckim 

Zespole Szkół świętowano, organizując 
tradycyjnie doroczne zawody STRONG 
BUILDER.

Uczniowie klas budowlanych zmagali się 
m.in. z przeciąganiem liny, ale mieli również 

za zadanie pokonać kilka innych konkurencji, 
przygotowanych przez nauczycieli pracowni 
budowlanej, m.in. przelewanie wody, wieżę 
z makaronu, młot Thora…

Tegoroczne zawody Strong Builder 2022 
wygrała reprezentacja klasy 1TBF, w składzie: 
Julia Zając, Sebastian Jamróz, Krzysztof 
Oliwa, Przemysław Suder; drugie miejsce 
zajęła kl. 3EM: Krzysztof Piekarz, Damian 
Wilczyński, Mariusz Twardosz, Wojciech Pala,  
a trzecie – kl. 2EEM: Kamil Kania, Kacper 
Jaszczyk, Jakub Windak, Michał Kraska.

Tischnerowscy strongmani 
- Strong Builder organizujemy corocznie 
jako zawody dla uczniów klas budowlanych, 
by pokazać, że są sprawni, silni i potrafią 
dobrze się bawić – mówi Grzegorz Lach, 
jeden ze współorganizatorów zawodów.  

- W tym roku wróciliśmy do formy druży-
nowej (4-osobowe zespoły), aby zespoły 

budowlane bardziej się zintegrowały  
i mogły między sobą rywalizować. Wszyscy 
wykonywali konkurencje z dużą precyzją 
i ogromnym zaangażowaniem, a także 
wykazali się niezwykłą sprawnością.  
W tym roku po raz pierwszy w całej historii 
zawodów klasa pierwsza zajęła najwyższe 
miejsce na podium. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie i gratulujemy! 
Nagrody dla uczestników ufundowała Rada 
Rodziców Zespołu Szkół oraz sponsorzy.

bd

Łucznicy z Dobczyc z medalami 
Październik zaczął się bardzo celnie dla 

dobczyckich łuczników, którzy byli 
uczestnikami i gospodarzami jednocześnie 
Mistrzostw Małopolski Dzieci i Młodzików 
Łucznictwie.

Rozegrano je już po raz 16. Na zaproszenie 
MGOKiS oraz Stowarzyszenia Łuczniczego 
Achilles, do Dobczyc zjechały kluby łucznicze 
z całej Małopolski! 

W mistrzostwach wzięło udział 86. mło-
dych zawodników, zrzeszonych w 10. klubach 
i stowarzyszeniach łuczniczych, działających 
na terenie województwa małopolskiego. 

Nad prawidłowością przeprowadzenia 
zawodów czuwała komisja sędziowska  
w składzie: Ewa Wołkowicka (Sędzia Głów-
ny), Beata Chmielewska (Przewodniczący 
Komisji Technicznej), Magdalena Olesek 
(Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej), 
Tomasz Pytlak (Kierownik strzelań), Zbigniew 
Austyn (obsługa komputerowa).

Dobczyccy zawodnicy pokazali się z bardzo 
dobrej strony. Na podium zawodów stanęły 
aż dwie osoby – Jan Bobek (II miejsce w kat. 
młodzicy, II miejsce w Pucharze Małopol-
ski Młodzików) oraz Bianka Malinowska 
(III miejsce w kat. młodziczki, I miejsce  
w Pucharze Małopolski Młodziczek). Ponadto 
zespół młodzików, w składzie: Jan Bobek, 

Nikodem Mróz, Artur Kanik – ustrzelił brąz 
w kategorii drużynowej, a zespół mieszany, 
w składzie Natalia Szymańska i Wojtek 
Zięba – srebro w kategorii mixt. 

Pozostali zawodnicy Klubu „Achilles” 
Dobczyce zajęli następujące miejsca: Woj-
ciech Zięba – V kat. młodzików młodszych; 
Natalia Szymańska – V w kat. młodziczek 
młodszych; Nikodem Mróz – VII w kat. 
młodzików; Kamila Piwowarska – VII  
w kat. młodziczek; Artur Kanik - XVII  
w kat. młodzików; Filip Gabrysiak – XX 

kat. młodzików; Dymitr Łaczek – XXI  
w kat młodzików

Szczegółowe wyniki można znaleźć na 
stronie MGOKiS Dobczyce. Medale i nagrody 
ufundowali Małopolski Związek Łuczniczy 
oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim klubom, które wsparły organi-
zację zawodów poprzez wypożyczenie mat i 
sprzętu oraz sędziom, zawodnikom i trene-
rom. Szczególne podziękowania kierujemy  
w stronę trenera, Tomasza Pytlaka, za 
ogromny wkład włożony w przygotowanie 
zawodów.

tekst i fot: mgokis

Kornelia Gocal na podium Mistrzostw 
Polski Juniorów

Mieszkanka Dobczyc, zawodniczka 
klubu AcroGym Kraków - Kornelia Gocal 
dwukrotnie stanęła na podium Mistrzostw 
Polski Juniorów w Kielcach 2022. Kornelia 
zdobyła 1.miejsce w konkurencji skoki na 
podwójnej mini trampolinie w klasie I oraz 
2. miejsce w konkurencji skoki na ścieżce 
w klasie I. W zawodach brało udział 171 
zawodników i zawodniczek z 29. klubów 
za całej Polski.
Jakub Korbas brązowym medalistą 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy 

Jakub Korbas, uczeń klasy 8b SP nr 2 
w Dobczycach, który na co dzień trenu-
je w sekcji Sumo w KS Dalin Myślenice, 
został brązowym medalistą Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy.

Mistrzostwa odbywały się w Estonii,  
a na listach startowych było 450 zawodników  
i zawodniczek z 11 krajów Europy. Zawodnicy: 
Jakub Korbas i Kacper Żelazny wywalczyli 
także srebro dla Polski w kategorii drużynowej.
Mariusz Marszalik wicemistrzem 
świata w trójboju siłowym

Mieszkaniec gminy Dobczyce i tegoroczny 
laureat Nagrody Burmistrza w dziedzinie 
sportu - Mariusz Marszalik został Wicemi-
strzem Świata w trójboju siłowym u90kg.
federacji GPC.
Karol Kwiecień z sukcesami w trailu 
motocyklowym

W 74. edycji trialowego Międzynarodo-
wego Rajdu Sudeckiego w Szklarskiej Porę-
bie wyłoniono Mistrzów w poszczególnych 
klasach za rok 2022. Mieszkaniec gminy 
Dobczyce – Karol Kwiecień reprezentujący 
KKCiM SMOK Kraków wywalczył 2. miejsce 
w Klasie Maluch Mistrzostw Polski w trialu. 
Był to pierwszy sezon Karola w wyższej 
kategorii startowej. 
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W październiku młodzież z Zespołu 
Szkół w Dobczycach uczestniczyła  

w zagranicznych warsztatach w Portugalii,  
w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów”. 

Celem projektu było zapoznanie uczniów 
z kulturą portugalską oraz przedstawienie 

kultury polskiej ich rówieśnikom ze szkoły 
przyjmującej w Viseu. 

Młodzież spędzała czas intensywnie, 
biorąc udział w zajęciach lekcyjnych z 
takich przedmiotów jak: geografia, historia, 
język portugalski, język obcy (hiszpański), 
rysunek, wychowanie fizyczne oraz wiedza  
o zdrowym żywieniu. Poznawała portugalskie 
tańce, muzykę i kuchnię. Zwiedzała zabytki 
Viseu, którego historia sięga starożytności. 
Chłonęła klimat miasta, które kilkukrotnie 
zwyciężało w plebiscycie na najlepsze miejsce 
do życia w Portugalii.

Uczniowie każdą wolną chwilę 

Portugalia Power - czyli naukowa przygoda uczniów ZS
wykorzystywali na integrację z rówieśni-
kami. Bardzo pomocne było w tym obopólne 
zamiłowanie do piłki nożnej. Nasza młodzież, 
po godzinie spędzonej na boisku, żegna-
na była owacyjnymi okrzykami „Poland, 
Poland”. Otwartość młodych ludzi, mimo 
pewnej bariery językowej, jest naprawdę 

budująca. Na pożegnanie niejedna portu-
galka uroniła łzę… 

Wyjazd był również okazją do zwiedzenia 
Porto. Wiele ciekawych faktów historycznych 
przedstawiła polska przewodniczka Moni-
ka. Uczniowie byli bardzo zainteresowani 
architekturą i zwyczajami portugalskimi. 
Zwiedzili także Muzeum Odkrywców, które 
przybliżyło im warunki podróży morskich 
w XV wieku. Polscy podróżnicy zamoczyli 
stopy w wodach Oceanu Atlantyckiego, co 
sprawiło wiele radości, mimo odpływu  
i mglistej pogody.

Kasia Sala, uczestniczka wyjazdu, na 

pytanie: Czy warto jest uczestniczyć w tego 
typu wyjazdach?, odpowiada: Oczywiście! 
Zapoznanie z nowymi kulturami i wyjście ze 
swojej strefy komfortu jest bardzo ciekawe. 
Daje to również wiele korzyści jak: nauka 
nowego języka , poznanie nowych osób  
i miejsc, poszerzenie horyzontów.

Projekt finansowany był z Funduszy 
Europejskich „Różni kulturowo z zjedno-
czonej Europie”. Koordynatorką projektu 
była Aleksandra Szumiec, a pozostałymi 
opiekunami uczestników byli nauczyciele 
Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w 
Dobczycach, Wioletta Perzanowska, Agnieszka 
Piłat i Andrzej Pudlik.

tekst i fot: Portugalia Power
Uczniowie o wyjeździe:

- Wyjazd do Portugalii był dla mnie taką 
chwilową odskocznią od naszej polskiej 
kultury. Dużo dało mi to, że mogłem zoba-
czyć, jak żyją moi rówieśnicy w innym kraju. 
To było wspaniałe doświadczenie. Lekcje 
i warsztaty były rzetelnie zorganizowane, 
ciekawe i warte całego poświęconego cza-
su. Poznaliśmy wspaniałych, wyjątkowych 
ludzi, które zajęły się nami bardzo troskli-
wie: oprowadzali, tłumaczyli, opowiadali  
o portugalskich obyczajach. 

Oskar Ryś
- Przed wyjazdem trochę czytałem 

na temat Portugalii, żeby dowiedzieć się  
o tym kraju trochę więcej. Była to, jak dotąd, 
moja najdalsza podróż. Chociaż nie byliśmy 
długo, mogłem doświadczyć piękna tego 
kraju. Porto i Visen są piękne. Cieszę się, że 
mogłem także uczyć się języka w praktyce. 
Artur Dziedzic

- Wyjazd do Portugalii był dla mnie cieka-
wym doświadczeniem. Poznałem kompletnie 
inną kulturę. I zobaczyłem, jak żyją tam 
ludzie. Lekcje były dobrze zorganizowane 
i bardzo interesujące. Poznałem dużo osób, 
które opowiadały nam o zwyczajach i tra-
dycjach Portugalii.

Jakub Twardowski
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