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Wspomnijmy razem Marię Brożek

Nie ma rzeczy 
niemożliwych 

- to zdawało się być 
Jej dewizą, kiedy 
stawały przed Nią 
wyzwania życia 
zawodowego, spo-
łecznikowskiego, 
ale i codzienne-
go. Maria Brożek 

- wspaniała kobieta, 
oddana rodzinie  
i ukochanemu miastu. 
W ubiegłym roku 
pośmiertnie uho-
norowana tytułem 
Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej.

Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Dobczy-
ce, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej 
w Dobczycach, 
Izba Gospodarcza 
Dorzecza Raby oraz 
Rodzina serdecznie 
zapraszają na Wspo-
mnienie o śp. Marii 
Brożek – kobiecie z wielką charyzmą, przedsiębiorczej, 
łączącej wiele profesji w swoim ręku, ogromnie zaan-
gażowanej w życie społeczne.

Była liderem, lokalnym i animatorem życia kultural-
nego, motorem napędowym dla wielu inicjatyw. Zawsze 
pełna energii i humoru, roztaczała wokół siebie aurę ciepła 

i serdeczności. Miała dar 
zjednywania sobie ludzi. 
Była niekwestionowanym 
autorytetem w dziedzinie 
przedsiębiorczości. Dla 
wielu kobiet była wzorem 
do naśladowania, jako 
kobieta łącząca udane 
życie rodzinne z pracą 
zawodową i społecz-
ną. Mówiła, że kobiety, 
podobnie jak chleb, są 
tworami idealnymi przez 
to, że ciasto chlebowe 
posłużyło Bogu do stwo-
rzenia kobiety. 

Zasłużenie, jako 
pierwsza, otrzymała tytuł 
Kobiety Dobczyc. Zosta-
ła uhonorowana także 
wieloma odznaczeniami, 
w tym Złotą Odznaką 
Honorową Województwa 
Małopolskiego – Krzyż 
Małopolski.

Spotkajmy się 12 maja 
o godz. 17 w auli RCOS  
w Dobczycach, by wspól-

nie wspomnieć Marię Brożek.
Podczas uroczystości wręczone zostanie wyróżnienie 

– Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej, przyznane przez 
Radę Miejską w Dobczycach w 2017 roku.

(Red.)
Fot. Paweł Stożek

Płomień na Wzgórzu Zamkowym
Płomień Jedności ze św. Janem Pawłem II po raz 

kolejny zapłonął na Wzgórzu Zamkowym w Dob-
czycach. Płomień ten płonie nad miastem od 2006 roku. 

W 2006 roku Płomień na Wzgórzu Zamkowym 
miał upamiętnić pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana 
Pawła II. Był odpowiedzią PTTK Oddział Dobczyce na 
apel PTTK z Andrychowa, który prosił żeby płomienie 
zapłonęły w całej Polsce, na najwyższych wzniesieniach 
w danych miejscowościach. 

Dobczyccy członkowie PTTK postanowili, że 
stanie się on w naszym mieście tradycją. Od 2012 roku 

wydarzenie współorganizuje z PTTK-iem Stowarzysze-
nie KAT Dobczyce. Inicjatorem zapalania płomienia na 
Wzgórzu był Kazimierz Kowalski.

To wyjątkowy wieczór, 
w czasie którego jest czas 
na modlitwę i zadumę, na 
wspomnienie. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy 
choćby w najmniejszym 
stopniu przyczynili się do 
organizacji tegorocznego 
Płomienia. Szczególne 
podziękowania kieruje-
my do Józefa Orzechow-
skiego, który od samego 
początku dba o drewno na 
płomień oraz zabezpiecza 
teren ogniska po spotka-
niu. Dziękujemy księżom  
z parafii w Dobczycach, 
którzy prowadzą wspólną 
modlitwę – w tym roku 
był z nami ksiądz Mariusz 
Mendyk. 

Dziękujemy Orkie-
strze Dętej z Dobczyc, na 

czele z jej kapelmistrzem Józefem Manieckim. Zawsze 
możemy na nich liczyć - w tym roku zagrali z nami: 
Gosia Szklarz, Kacper Ścibor, Bartek Czajczyk, Karol 
Piwowarczyk. Dziękujemy także MGOKiS Dobczyce  
i Michałowi Rozwadowskiemu za obsługę i nagłośnienie 
w czasie spotkania na Wzgórzu Zamkowym 

(KAT Dobczyce)
fot. Paweł Stożek
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Dobczyckie Stare Miasto – zmiany 
na plus

Z nowym sezonem turystycznym

Dobczyckie Wzgórze Zamkowe to 
miejsce wyjątkowe. Czy wpływ 

ma na to jego malownicze położenie, 
świadomość obcowania z reliktami 

historii i dziejów naszego miasta, czy 
po prostu jego niepowtarzalny klimat 

– trudno jednoznacznie powiedzieć. 
Wszystko to sprawia jednak, że jest 
ono swojego rodzaju perełką i jednym 
z najchętniej odwiedzanych zakątków, 
zarówno przez mieszkańców gminy, 
jak i turystów. 

Witając w tym roku kolejny sezon 
turystyczny, witamy również nowe 
oblicze Wzgórza Zamkowego. Niczym 
za sprawą czarodziejskiej różdżki 
nowy blask zyskał Skansen. Było to 
możliwe dzięki realizowanemu przez 
Gminę Dobczyce, przy współpracy  
z dobczyckim odziałem PTTK, pro-
jektowi „Skansenova”. Pomimo, że 
prace nie zostały jeszcze zakończone, 
to efekty już cieszą oczy. 

Po niespełna roku od rozpoczęcia 
projektu udało się wykonać szereg 
prac konserwatorskich i restaurator-
skich. Wnętrza zostały odświeżone, 

wykonany został system zabezpieczeń 
oraz instalacje elektryczne, a nowa 
brukowana nawierzchnia pokryła 
dziedziniec skansenu i przestrzeń za 

budynkami, idealnie korespondując 
z murami wznoszącego się nieopodal 
zamku. 

Wokół zabytkowych budynków 
powstało również nowe ogrodzenie. 
Dzięki uprzejmości ks. proboszcza 
Kazimierza Turkiewicza udało się 
również poszerzyć przestrzeń skansenu 
i przenieść tam wozownię. 
- Podpisanie umowy na wydzierżawie-
nie fragmentu działki i przeniesienie 
wozowni, znacznie wpłynęły na poprawę 
warunków ekspozycji - podkreśla bur-
mistrz Paweł Machnicki. -Poprzednia 
lokalizacja wozowni zasłaniała jeden 
z najpiękniejszych obiektów, kurnik  
z Gaiku z 1890r.

Zamontowane oświetlenie doda 
uroku obiektom nocną porą, a elementy 
ekspozycji czeka jeszcze renowacja.  
W obrębie otoczenia skansenu urucho-
miony zostanie również całodobowy 
monitoring, który wzmocni ochronę 

obiektu. Zwieńczeniem prac będzie 
organizacja nowej ekspozycji w odświe-
żonych wnętrzach Skansenu. Wszystkie 
te działania zagwarantują zabezpieczenie 

obiektu, pozwolą 
mu dłużej cieszyć 
się nowym bla-
skiem, a nowo-
czesny program 
kulturalno-edu-
kacyjny wzbogaci 
ofertę turystyczną.

D b a ł o ś ć  
o nasze dziedzic-
two i ochrona waż-
nych ekspozycji 
etnograficznych 
to istotny element 
w kierunku uwy-
puklenia walorów 
i atrakcji Starego 
Miasta. To rów-
nież kontynuacja 
prac rozpoczętych 
lata temu przez 
mieszkańców 
Dobczyc, którzy 

wiele energii i serca włożyli w powsta-
nie muzeum i zebranie tak bogatej 
ekspozycji.

Całkowity koszt realizacji projektu 
„Skansenova” dla gminy Dobczyce 
wynosi 1 004 294,52 zł, w tym wkład 

gminy opiewa na kwotę 308 124,12 zł. 
Projekt ten wspólnie z naszą gminą 
realizuje również 7 instytucji partner-
skich z Małopolski, a jego całkowita 
wartość to ponad 13 mln zł.

Projekt pn. „SKANSENOVA - 
systemowa opieka nad dziedzictwem 
w małopolskich muzeach na wolnym 
powietrzu” realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, Oś priory-
tetowa VIII. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury, 
Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamek - w tym sezo-
nie skorzystamy z toa-
lety

Z nowym sezonem turystycznym 
sporo nowości również na Zamku.  
W ramach prac wykonanych na zlecenie 
Gminy Dobczyce do zamku dopro-
wadzona została woda i kanalizacja. 
Odwiedzający będą mogli skorzystać 
z długo wyczekiwanych sanitariatów, 
co znacznie wpłynie na poprawę 
komfortu zwiedzania. 

Nieustannie trwają również prace 
nad odbudową zamku. Z końcem 
ubiegłego roku udało się zrealizować 
częściową odbudowę skrzydła wschod-
niego, obok bramy wjazdowej. Środki 
na realizację odbudowy składały się  
z pozyskanego przez dobczycki odział 
PTTK dofinansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, Zarządu Głównego PTTK 
oraz wkładu własnego dobczyckiego 
oddziału PTTK. 

Do odwiedzania Muzeum Regio-
nalnego PTTK im. Władysława Kowal-
skiego szczególnie zachęcamy, a przy 
okazji przypominamy również godziny 
otwarcia:
• kwiecień: 10.00-16.00 (wtorek - pią-

tek), 10.00-18.00 (sobota - niedziela)
• maj-wrzesień: 10.00 – 18.00 (wto-

rek – niedziela)
• październik: 10.00 – 16.00 (wtorek 

- piątek), 10.00-17.00 (sobota-nie-
dziela)

• listopad-marzec: tylko dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-

szym uzgodnieniu

Spacerem po koro-
nie zapory

Z początkiem maja zmianie ulegają 
również godziny otwarcia korony zapory. 
Od 1 maja do 30 kwietnia na spacer 
będziemy mogli wybrać się zarówno 
w weekend, jak i w tygodniu od 11. do 
21. Wejście dla zwiedzających możliwe 
jest przez furtkę od strony ul. Góra 
Jałowcowa oraz furtką przy bramie 
od strony ul. Budowlanych.

(jota)
Zdjęcia: Paweł Stożek
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O wodzie i powietrzu
Ważne tematy ochrony zasobów 

wodnych, czystego powietrza 
oraz szeroko rozumianej ekologii, były 
tematem trzeciego już Dnia Wody  
i Powietrza, którego inicjatorem jest 
burmistrz Paweł Machnicki. 

Podczas Pikniku Ekologicznego 
na uczestników czekało wiele atrak-
cji, niezwykłe wodne doświadczenia, 

ekologiczne gry i zabawy, malowanie 
twarzy, a nawet konkurencje sportowe.

Stoisko, na którym prowadzona 
była wymiana odpadów na sadzonki, 
cieszyło się ogromną popularnością. Do 
rozdania było 370 sadzonek: grabów, 
sosen, brzóz, forsycji oraz kwiatów, 
które znikały w mgnieniu oka. Na 
zewnątrz Regionalnego Centrum 
można było zasięgnąć opinii ekspertów 
i wystawców ekologicznych pieców.

Wiele frajdy miały dzieci groma-
dzące pieczątki, po zebraniu których 

opieką Renaty Jarosz oraz Bogusławy 
Żuławińskiej, przygotowały ekolo-
giczne przedstawienie oraz radosne i 
pouczające eko-piosenki.

Doświadczenia związane z wodą 
prezentowali studenci Politechniki Kra-
kowskiej, uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 i 2 w Dobczycach oraz Zespołu 
Szkół w Dobczycach. Można było 

zobaczyć jak działa fontanna 
Herona, czyli „perpetuum mobi-
le” z czasów aleksandryjskich, 
przyjrzeć się doświadczeniu 
paradoks barki - wypór kontra 
ciężar, czy też dowiedzieć się 
co to ciecz nienewtonowska 
i napięcie powierzchniowe 
oraz poznać zagadki i sposoby 
ochrony wód słonych, mórz  
i oceanów.

Wykład wybitnego entomo-
loga prof. dr hab. Kazimierza 
Wiecha również zgromadził 
wielu młodych słuchaczy, którzy 
z zainteresowaniem słuchali  
o małych, ale jakże fascynują-
cych stworzeniach, jakimi są 
owady. Była to świetna oka-
zja, by dowiedzieć się więcej  
o przedziwnym świecie owadów 
i ich sekretnym życiu, co myślą 

i czują, jak bronią się i atakują, dlaczego 
mogą latać i jak przystosowują się do 
zmieniającego się świata.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji udostępniło też 
bajkę o krakowskiej wodzie z kranu, 
która pobierana jest m.in. ze Zbiornika 
Dobczyckiego oraz film o Zakładzie 
Uzdatniania Wody.

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie przeprowadziło dla klas 
I-III warsztaty o zasobach wodnych 
świata. Dodatkowo 130 osób skorzystało 

otrzymywały tytuł eksperta od czystej 
wody i zdrowego powietrza, a także 
atrakcyjne nagrody.

Wiele ważnych informacji na temat 
dbania o przyrodę, segregowania śmieci, 
przekazał samorząd uczniowski Szkoły 
Podstawowej nr 1 pod kierunkiem 
nauczycieli Jadwigi Starzak, Luizy 
Zając i Katarzyny Ciętak, przedstawia-

jąc spektakl „W harmonii z przyrodą”. 
Celem przedstawienia było zachęcenie 
rodziców, aby wspólnie z dziećmi dbali 
o przyrodę i otoczenie, aby pamiętali  
o segregowaniu śmieci, a to żeby 
stało się przyjemnym i codziennym 
nawykiem.

Przedstawienie uczniów klasy 2a, 
której wychowawcą jest Renata Zając , 
„Żyj z przyrodą w zgodzie” było formą 
apelu mieszkańców łąki skierowane-
go do ludzi. Podobnie przedszkolaki  
z Przedszkola Samorządowego nr 3, pod 

Horst Hardiek Honorowym Ambasadorem Gminy i Miasta 
Dobczyce

Rada Miejska w Dobczycach, na 
wniosek burmistrza Pawła Mach-

nickiego, przyznała tytuł Honorowego 
Ambasadora Gminy i Miasta Dobczyce 
dla Horsta Hardieka. 

Do 2017 roku był on zastępcą 
Burmistrza Versmold. Tytuł przyzna-
ny został Horstowi Hardiekowie za 
wybitne osiągnięcia mające znaczenie 
dla rozwoju Gminy Dobczyce. 

Podczas gali zorganizowanej 
23 marca w Niemczech w ratuszu  
w Versmold, podsumowującej 23-letnią 
działalność Horsta Hardieka, burmistrz 
Paweł Machnicki i wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk uroczy-
ście wręczyli laureatowi to szczególne 
wyróżnienie. 

Utrzymywane do końca w tajem-
nicy, okazało się niebywałym zasko-
czeniem, a sam nagrodzony nie krył 
wzruszenia. Jak podkreślił była to 
niezwykła i niezapomniana chwila,  
a przyznany tytuł jest dla niego 

z wycieczki zwiedzania zapory i elek-
trowni wodnej, po których oprowadzali 
Rafał Słonka i Piotr Michalik.

Wszyscy, którzy zaangażowali 
się w Piknik Ekologiczny, otrzymali 
pamiątkowe koszulki z motywem 
ekologicznym, a także zaproszenie 
na edukacyjną lekcję w Zakładzie 
Uzdatniania Wody w Dobczycach.

Podczas Pikniku prowadzona 
była zbiórka na leczenie 28-letniego 
Konrada Haberkiewicza, u którego 
zdiagnozowano raka rdzeniastego 
tarczycy w stadium rozsiewu. Zebrano 
kwotę 708,10 zł.

Organizatorem tegorocznego Pikni-
ku był Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
ale wydarzenie to nie wyglądałoby 
tak samo bez partnerów, którzy już 
kolejny rok wspierali jego organizację. 
Byli to: Wodociągi Krakowskie, Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, Politechnika Krakowska, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, SP 
nr 1 i SP nr 2 w Dobczycach, Zespół 
Szkół w Dobczycach oraz Przedszkole 
Samorządowe nr 3 w Dobczycach.

Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęli: Miesięcznik Gminy  
i Miasta Dobczyce TAPETA, Sedno, 
Myślenice iTV oraz Dobczycki Portal 
Informacyjny.

Piknik promował realizowany 
przez Gminę Dobczyce projekt pn.: 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji 
na terenie gminy Dobczyce poprzez 
wymianę źródeł ciepła w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych na 
biomasę i paliwa gazowe” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

(MaG)
Fot: Joanna Talaga

ogromnym zaszczytem. 
Burmistrz Paweł Machnicki pod-

kreślił rolę, jaką odegrał Horst Hardiek 

w procesie budowania prawidłowych, 
partnerskich i przyjacielskich relacji 

polsko-niemieckich. Horst Hardiek 
był – i wciąż pozostaje - zaangażowany 
w życie gminy Dobczyce, aktywnie 

uczestniczył w partnerskich wyda-
rzeniach organizowanych zarówno 

w naszym mieście, jak i w Versmold. 
Przez 23 lata, co najmniej raz w roku, 
Horst Hardiek, zarówno jako repre-
zentant miasta partnerskiego, jak  
i prywatnie, przyjeżdżał do Dobczyc. 
Podczas wizyt poznawał naszą gminę 

oraz nawiązywał liczne kontakty  
z mieszkańcami. 

Zawsze bardzo interesował się 
problemami i rozwojem naszej gminy. 
Kiedy tylko bywał w Dobczycach 
chętnie śledził stan realizacji inwe-
stycji gminnych oraz działalność 
stowarzyszeń i grup mieszkańców.

W szczególności podkreśle-
nia wymaga działalność i postawa 
Horsta Hardieka, jako ambasadora 
Dobczyc w Niemczech. Wielokrotnie 
prezentował na publicznym forum  
w swoim regionie pozytywne aspekty 
i znaczenie współpracy partnerskiej 
między naszymi miastami, jako 
ważnego elementu budowania pra-
widłowych relacji między Polakami 
i Niemcami.

(MaG)
Fot. Haller Kreisblatt Versmold



5TAPETA 4(180)/2018 

z życia gminy

W Stadnikach prowadzone są 
prace nad wykonaniem stropu 

nad salą widowiskową oraz wymianą 
pokrycia dachowego na budynku 
Domu Ludowego. 

W połowie kwietnia burmistrz 
Paweł Machnicki wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
przekazali wykonawcy plac budowy. 

W ramach inwestycji prowadzone 
będą roboty rozbiórkowe obecnego 
dachu, montaż stropu nad salą wido-
wiskową, wykonana zostanie nowa 
więźba dachowa, a dach pokryty zosta-
nie blachą dachówkową. Koszt prac 
wyniesie 303 702,47 zł. Jest to bardzo 
ważna inwestycja dla mieszkańców 
wsi, Dom Ludowy stanowi bowiem 
centrum aktywności społecznej i kul-
turalnej, a zarazem sprzyja integracji 
mieszkańców.

Tekst i foto: (MaG)

Nowy dach na Domu 
Ludowym  
w StadnikachNa początku kwietnia odbyło się 

coroczne sprzątanie brzegów Raby, 
które po raz kolejny zorganizowali 

„Przyjaciele Raby”. 
Ochotnicy, którzy pozytywnie 

odpowiedzieli na zaproszenie orga-
nizatorów podjęli się posprzątania 
odcinka Raby na długości od stare-
go mostu w Dobczycach do mostu  
w Gdowie. Pogoda dopisała, a efekty 
akcji widać gołym okiem. Dodatkowo 
nad brzegami Raby stanęły tabliczki 
informacyjno-edukacyjne. Zwieńcze-
niem akcji było wspólne ognisko.

Zebrane odpady zostały zdepo-
nowane w wyznaczonych miejscach, 
a ich utylizacją zajęli się pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
oraz Urzędu Gminy Gdów.

Bardzo dziękujemy Przyjaciołom 
Raby i wszystkim organizacjom, które 
wsparły tę inicjatywę za kultywowa-
nie tej akcji oraz za poświęcony czas  
i energię, którą włożyliście w jej prze-
prowadzenie. Mamy nadzieję, że z roku 
na rok pracy będzie mniej, a brzegi 
Raby będą przyjemnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy „Sprzątania Raby”: 
Przyjaciele Raby. Pomoc: Rabianie100, 
Renegaci, Społeczna Straż Rybacka 
Krzeszowice, Klub Głowatka. Wsparcie 
finansowe: Okręg PZW Kraków.

(jota)

Odbudowana po powodzi droga 
powiatowa w Dziekanowicach, 

przy której wybudowano zabezpiecze-
nie dla osuwiska, została poświęcona 
w połowie kwietnia. 

Droga zniszczona została prawie 
osiem lat temu w wyniku powo-
dzi. Intensywne opady spowodowały 
osunięcie się ziemi, a w sąsiedztwie 

domów i szkoły powstała sięgająca 
20 metrów dziura. Osuwisko było 
nie tylko realnym zagrożeniem, ale 
utrudniło również codzienne życie 
mieszkańców Dziekanowic, Sierakowa 
oraz Nowej Wsi.

Końcem ubiegłego roku droga ta 
stała się na nowo przejezdna, a inwe-
stycja Powiatu Myślenickiego została 
z sukcesem zakończona. Osuwisko 
zostało zabezpieczone, powstał potężny 
łuk oporowy, a droga na zniszczonym 
odcinku została odbudowana i popro-
wadzona po starym śladzie. Zwieńcze-
niem było poświęcenie odbudowanego 
odcinka, którego dokonał ks. kanonik 
Jan Cendrzak.

Inwestycja ta jest bardzo ważna 

dla mieszkańców Gminy Dobczyce, 
odcinek ten stanowi bowiem ważny 
ciąg komunikacyjny, łączy nie tylko 
Dziekanowice, ale również pozostałe 
sołectwa gminy. Podczas uroczystości 
poświęcenia, Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce przekazał podziękowania 
Starostwu Powiatowemu oraz Zarządowi 
Dróg Powiatowych za zaangażowanie 

i sfinalizowanie tej 
inwestycji.

Koszt całej 
inwestycji wyniósł: 
4 580 093 zł, w tym 
dotacja z budżetu 
Państwa w ramach 
dof inasowania 
zadań związanych  
z usuwaniem skut-
ków klęsk żywio-
łowych wyniosła  
3 606 810 zł, a wkład 
własny Powiatu: 

973 283 zł. Wykonano konstrukcję 
zabezpieczającą teren osuwiska przed 
dalszą niszczącą aktywnością oraz 
odbudowano fragment zniszczonej 
przez osuwisko drogi.

Dziekanowice szczególnie ucierpia-
ły podczas powodzi w 2010r., powstałe 
osuwisko „zabrało” również część 
boiska szkolnego przyległego do jednego  
z budynków Szkoły Podstawowej. 
Obecnie Gmina Dobczyce prowadzi 
prace nad budową nowej szkoły, w któ-
rej miejsce znajdą nie tylko uczniowie, 
ale również wychowankowie oddziału 
przedszkolnego mieszczącego się przy 
Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

(Red.)
Fot. Katarzyna Hołuj (Dziennik Polski)

oświaty. Pozwoli ona na zapewnienie 
komfortowych warunków nauczania 
w systemie 8-klasowym dla licznego 
obwodu tej placówki. 

Całkowita wartość inwestycji, 
która finansowana jest z budżetu 
Gminy Dobczyce to ponad 2,8 mln 
zł., a planowane zakończenie prac to 
koniec 2018 roku. 

(jota)
Fot. ze zbiorów ugim

Jak co roku sprzątali 
brzegi Raby

O wymianie pieców  
w gminie Dobczyce

W kwietniu odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami gminy, któ-

rzy starają się o dofinansowanie do 
wymiany starych pieców, a których 
budynki przeszły audyt energetyczny. 

Na spotkaniu omawiane były szcze-
góły dotyczące sporządzenia umów 
koniecznych do realizacji wymiany 
pieców oraz przedstawiony został 
harmonogram wymian przypadających 
na lata 2018-2020. 

O kolejności wymian decyduje 
kolejność zgłoszeń oraz wynik audytu 
energetycznego.

Przypomnijmy, że w najbliższych 
trzech latach w Gminie Dobczyce 
wymienione zostanie w sumie 160 
pieców w gospodarstwach domowych. 
Wymiana możliwa jest na piece gazowe, 
biomasę oraz wysokoekologiczne piece 
węglowe. Łączna kwota realizacji pro-
jektów to 2 132 238,52 zł, z czego 2 086 
853,48 zł Gmina Dobczyce pozyskała z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Działania te przyczynią się do 
poprawy jakości powietrza poprzez 
ograniczenie niskiej emisji pyłów 
do atmosfery. Dodatkowo w naszej 
gminie nieustannie prowadzone są 
lekcje edukacyjne oraz wydarzenia  
o tematyce ekologicznej, jak np. Piknik 
Ekologiczny.

(Red.)

Cały czas trwają prace przy roz-
budowie szkoły podstawowej w 

Brzączowicach. 
W budynku zamontowane są już 

okna, zakończono prace nad pokryciem 
stropu dachówką oraz ociepleniem roz-
budowanej części. Na zaawansowanym 
etapie są również roboty wewnątrz 
realizowanej inwestycji.

Rozbudowa szkoły w Brzączowi-
cach to ważna inwestycja w zakresie 

Nowe lampy ledowe pojawiły się 
wzdłuż drogi prowadzącej do 

przychodni w centrum miasta. 
Prace montażowe wykonali samo-

dzielnie pracownicy Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce. 

Koszt zakupu materiałów, głównie 
kloszy, kabli i rur, wyniósł ponad 3,3 
tys. zł. 

Pozostałe elementy jak słupy 
latarni pochodzą z odzysku, zostały 
odczyszczone i pomalowane.

Tekst i foto: (MaG)

Poświęcenie odbudowanej drogi  
w Dziekanowicach

Rozbudowa szkoły w Brzączowicach  
cieszy oczy
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Moje miasto - Dobczyce
W kwietniu w Punkcie Informacji 

Turystycznej w Dobczycach 
ruszył cykl spotkań skierowanych do 
placówek edukacyjnych. O pochodzeniu 
nazwy naszego miasta, jego symbolach, 
atrakcjach i wydarzeniach opowiada 

Magdalena Dyrdał – pracownik PIT 
w Dobczycach. 

Uczestnicy spotkania wychodzą 
nie tylko bogatsi o nową wiedzę, ale 
otrzymują również drobne upominki. 
Podsumowaniem projektu będzie 

konkurs plastyczny.
Zainteresowane grupy można 

zgłaszać do Punktu Informacji Tury-
stycznej mailowo: it.dobczyce@msit.
malopolska.pl, bądź telefonicznie pod 
nr. telefonu: 12/271 01 53 w godzinach 
od 8 do 12.

Punkt Informacji Turystycznej 
w Dobczycach przy ul. Podgórskiej 1 
działa w ramach sieci Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej. 
Znaleźć tam można nie tylko ciekawe 
bezpłatne publikacje na temat woje-
wództwa małopolskiego i jego atrakcji, 
ale również inspiracje dla bliższych 
lub dalszych podróży. 

Punkt otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 8. do 12. Zachęcamy 
do jego odwiedzania.

Magdalena Dyrdał
Fot. Magda Gaweł

Kalendarz wy-
darzeń 
3 maja - Gmina i Miasto Dobczyce, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach oraz dobczycki 
odział PTTK zapraszają na uroczysto-
ści z okazji Święta Narodowego oraz 
otwarcie sezonu turystycznego na Zam-
ku w Dobczycach. Orszak Królewski 
i poczty sztandarowe wyruszą spod 
RCOS o 10:30, przemarsz poprowadzi 
Orkiestra Dęta „Dobczyce” pod batutą 
kapelmistrza Józefa Manieckiego.  
Oficjalne uroczystości rozpoczną 
się w Rynku o 10:45, a zaraz po nich 
nastąpi przemarsz Orszaku do kościoła 
p.w. św. Jana Chrzciciela. Po mszy 
świętej Orszak przejdzie do Zamku, 
gdzie rozpocznie się otwarcie sezonu 
turystycznego.

Grupa Teatralna przy Stowa-
rzyszeniu Społeczno-Kulturalnym 

„GOŚCINIEC” w Kornatce zaprasza 
na pełen humoru spektakl „Zaloty 
Góralskie” Juliana Reimschussela. 
Przedstawienie odbędzie się o 16  
w remizie OSP Kornatka.

7 maja - Klub Małego Strażaka „Iskierka” 
zaprasza wszystkie dzieci należące do 
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej przy 
OSP Kędzierzynka oraz chętne dzieci 
w wieku 4-11 lat, które chcą do niej 
wstąpić na spotkanie organizacyjne, 
które odbędzie się o 18 w strażnicy 
OSP w Kędzierzynce.
12 maja - Wspomnienie o śp. Marii 
Brożek – kobiecie z wielką charyzmą, 
przedsiębiorczej, łączącej wiele profesji 
w swoim ręku, ogromnie zaangażowanej 
w życie społeczne. Spotkanie godz. 17 
w auli RCOS  
20 maja - PTTK Oddział Dobczyce  
i Muzeum Regionalne w Dobczycach 
zapraszają na wycieczkę rowerową 

– „Rowerem po nasypie dawnej linii 
kolejowej”. Będzie to rowerowy przejazd 
z Trsteny do Nowego Targu. Wyjazd 
o godzinie 8. z Dobczyc z parkingu 
przy ulicy Podgórskiej , powrót ok. 
17. Szczegóły i zapisy: 12 271 11 76.
26 maja - Ognisko TKKF w Dobczy-
cach zaprasza wszystkich na Rodzinny 
Przejazd Rowerowy ulicami Dobczyc. 
Podczas wydarzenia odbędzie się 
również losowanie roweru! Zapisy: od 
godz. 16:30 przy placu zabaw na ulicy 
Szkolnej. Start wyścigu o 17.
27 maja - VI Wypas w Dobczycach 
połączony z IX Rajdem Pojazdów Zabyt-
kowych na rzecz Centrum Onkologii  
w Krakowie. Ulicami miasta po raz 
kolejny przeparadują Mega Kozy 
stworzone w tym roku przez 8 placówek  
z naszej gminy. Początek godz. 14. 
Start z ul. Podgórskiej. Główna część 
Wypasu odbędzie się na błoniach RCOS. 
Na wydarzenie zapraszają: Urząd Gminy 
 i Miasta Dobczyce, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach oraz Towarzystwo Motoryzacyjne 

„Zabytek”. 
(Red.)

„W lesie” – powiatowy konkurs  
recytatorski

Dwadzieścioro pięcioro przedszko-
laków z całego powiatu myślenickiego 
przyjechało do Dobczyc, aby wziąć 
udział w powiatowym konkursie 
recytatorskim. Uczestnicy wykazali 
się wspaniałymi umiejętnościami 

recytatorskimi, co sprawiło, że jury 
miało w tym roku trudny wybór.

Powiatowy konkurs recytatorski 
skierowany jest do dzieci 6 -letnich.  
W konkursie, który już po raz dziewiąty 
zorganizowała Jadwiga Daniek-Salawa 

- nauczycielka Przedszkola Samorządo-
wego nr 3 w Dobczycach, udział wzięło 
dwudziestu pięciu uczestników, którzy 
przyjechali wraz ze swoimi opiekuna-
mi z różnych miejscowości powiatu 
myślenickiego. Konkurs otworzyła 
wiceburmistrz Halina Adamska-Ję-
drzejczyk wraz z Małgorzatą Bartnik 

– dyrektorem przedszkola.

Dzieci recytowały wybrany przez 
siebie wiersz, czasami wspomagając 
się rekwizytami, stosowną mimiką, 
odpowiednią modulacją głosu, a nawet 
uzasadnionym strojem. Poziom, jaki 
zaprezentowały dzieci był wysoki, 

dlatego konkursowa komisja 
miała bardzo trudną pracę. 
W przerwie, kiedy obrado-
wała, dzieci uczestniczyły 
w niezwykle ciekawym spo-
tkaniu autorskim z Jackiem 
Cudnym z Włocławka, który 
podczas ciekawych zajęć 
rozdawał przedszkolakom 
i ich wychowawczyniom 
swoje audiobooki. Póź-
niej chętne dzieci miały 
możliwość zakupić książkę  
i otrzymać autograf od 
autora. 

Komisja konkursowa  
w składzie: Teresa Kowal-
czyk, Anna Stożek, 
Piotr Przęczek

w y ł o n i ł a 
następujących 
laureatów, który-
mi zostali:

I - Aleksandra 
Ćwierz z Przed-
szkola Samorządo-

wego przy ZPO w Borzęcie, 
Hanna Korga z Niepublicznego 
Przedszkola „Chatka Puchatka” 
w Myślenicach

II – Jakub Zięba z Samo-
rządowego Przedszkola  
w Tokarni, Daniel Krzemień  
z Przedszkola Samorządowego 
nr 5 w Myślenicach

III - Małgorzata Rychlicka 
z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Krzczonowie, Milena 
Wania z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 3 w Dobczycach.

Wyróżnienia otrzymali: 

Natalia Bugaj z Samorządowego Przed-
szkola w Raciechowicach, Gabriel-
la Żurek z Samorządowego Przed-
szkola w Tenczynie, Lena Kołodziej  
z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Dobczycach, Aleksandra Misior  
z Oddziału Przedszkolnego przy SP  
w Dziekanowicach, Nikodem Zabłocki 
z Oddziału Przedszkolnego przy SP  
w Zasani, Sandra Kiełtyka z Oddziału 
Przedszkolnego przy SP w Nowej Wsi, 
Adam Stasik z Oddziału Przedszkolnego 
przy SP w Kornatce.

Dzięki Sponsorom, zarówno dzieci, 
jak i towarzyszące im osoby, mogły 
liczyć na poczęstunek. Wszyscy laureaci 
i uczestniczący w konkursie otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane również 
przez Sponsorów: Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach, Gminną Spółdzielnię 

”Samopomoc Chłopska” w Dobczycach, 
Piekarnię „Dom Chleba” w Nowej 
Wsi, Supermarket „Jan” w Dobczy-
cach, Biuro rachunkowe „Factura” w 
Myślenicach, Urząd Gminy i Miasta 
w Dobczycach.

(J.D.S.)

Fot. Anka Stożek
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u Tischnera

Joanna Podsadecka – absolwent-
ka Zespołu Szkół, odwiedziła  

w kwietniu swoją szkołę, aby podzielić 
się z uczniami swoimi doświadcze-
niami zawodowymi oraz wspomnieć 
czasy szkolne. 

Joanna Podsadecka ukończy-
ła liceum w ZS w 2004 roku. Jest 
absolwentką dziennikarstwa oraz 
latynoamerykanistyki UJ, pracowała 
m.in. dla: „Dziennika Polskiego”  
i „Tygodnika Powszechnego”, współ-
pracuje z Wirtualną Polską. Obecnie 
jest cenioną dziennikarką, autorką 
i redaktorką wielu książek, m.in. 
„Grunt pod nogami”, autorką zbioru 
wywiadów poświęconych Jerzemu 
Turowiczowi - „Gen ryzyka w sobie 
miał…” oraz współautorką monografii 
„Krąg Turowicza”. Przeprowadziła 
wywiad rzekę z ks. Janem Kaczkow-
skim „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”, 
któremu poświęciła również kolejną 
książkę „Sztuka czułości”. Spotkanie 
z Markiem Kamińskim zaowocowało 
natomiast pozycją „Idź własną drogą”.

Na spotkaniu z młodzieżą opowia-
dała o swojej pracy, ludziach, których 
dzięki niej poznała oraz wspominała 
miło szkolne lata. 
- Obecna wizyta w Zespole Szkół jest 
moim pierwszym pobytem w szkole od 
czasu jej ukończenia kilkanaście lat 

temu – przyznała Joanna Podsadecka. 
– Moje marzenie, towarzyszące mi od 
najmłodszych lat, by w życiu mieć do 
czynienia ze słowem – spełniło się.  
Z wielką pasją podchodzę do pisania, 
praca jest dla mnie fascynującą przygo-
dą. Zbierając materiały do wywiadów 
spotykam ciągle nowych ludzi, poznaję 
wciąż nowe historie. 

Pytana o plany na przyszłość, 
Joanna Podsadecka wymieniła kolejne 
spotkania autorskie, nie wykluczyła 
również, że po długotrwałym poru-
szaniu się w sferze duchowości zajmie 
się z kolei sprawami na płaszczyźnie 
kultury. Żegnając się z Tischnerow-
ską młodzieżą, wybitna absolwentka 
Zespołu Szkół przekonywała, że warto 
w życiu robić to, co się kocha i co nas 
fascynuje.
- Musicie w życiu zajmować się tym, 
co dla was ważne, a jeśli uda wam się 
osiągnąć sukces, przekażcie jego część 
innym, bo w życiu powinna obowiązywać 
zasada „Podaj dalej”.

Spotkanie z dziennikarką Joanną 
Podsadecką odbyło się z inicjatywy 
nauczycielki historii Jadwigi Koreckiej, 
przygotowała je polonistka Justyna 
Dudzik a poprowadzili uczniowie 
kl. 1L1 Dominika Uchacz i Radek 
Sosnowski. 

(bd)

Powrót po latach – Joanna 
Podsadecka  w Zespole Szkół

U „Tischnera” stawiają na przedsiębiorczość

Zespół Szkół w Dobczycach już po 
raz trzeci bierze udział w akcji 

edukacyjnej, organizowanej przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Krakowie. Zajęcia warsztatowe 

odbywają się z wykorzystaniem 
ekonomicznej gry symulacyjnej 

„Chłopska Szkoła Biznesu”, która 
bazując na mechanizmach wolnego 
rynku, pozwala uczniom wcielić 
się w przedsiębiorców oraz rozwija 
kompetencje społeczne uczniów. 

W kwietniu odbył się Finał Mię-
dzyszkolnych Rozgrywek Chłopskiej 
Szkoły Biznesu, w którym uczniowie 
klasy IITG z Dobczyc: Jakub Bzdyl  
i Dawid Olesek, zajęli II miejsce. 

Finał odbył się w Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie, uczestniczyli 
w nim zwycięzcy etapów szkolnych 
wraz z opiekunami. Tegoroczna akcja 
swoim zasięgiem objęła 29 szkół 
ponadgimnazjalnych. 

- O zwycięstwie zadecydowała suma 

punktów uzyskanych w ramach dwóch 
tur rozgrywek z nakładką ekonomia 
społeczna – opowiada Gabriela Panuś, 
opiekun uczniów i szkolny koordynator 
projektu. - Uczniowie naszej szkoły 

sprawdzili się 
w roli przed-
siębiorców, 
wykazali się 
wyjątkową 
umiejętno-
ścią negocjacji, 
analitycznego 
myślenia, pla-
nowania stra-
tegii działań 
oraz podejmo-
wania decyzji 
w warunkach 
konkurencji i 

presji czasu. Ponadto uczniowie mieli 
możliwość zwiedzania muzeum AK oraz 
wysłuchania prelekcji poświęconej 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa spo-
łecznego na przykładzie Fundacji  MiLA 

- Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.
„Chłopska Szkoła Biznesu” anga-

żuje emocje uczestników rozgrywki, 
skłania do współpracy i pozwala na 
samodzielne realizowanie planów. 
Rozwija przedsiębiorczość i pomaga 
zrozumieć współczesne zjawiska gospo-
darcze. Zastosowanie gry symulacyjnej  
w rozgrywkach uatrakcyjnia projekt 
edukacyjny - uczniowie Tischne-
ra chętnie uczestniczą w zajęciach  
i rywalizacji. 

oprac. (bd)
Fot. ze zbiorów ZS

Wszystkie kolory świata
Wszystkie kolory świata – to akcja 

charytatywna prowadzona 
przez Zespół Szkół w Dobczycach, 
której finał odbył się na krótko przed 
świętami wielkanocnymi. 

Akcja prowadzona jest na rzecz 
dzieci z krajów biednych, pod patrona-
tem UNICEF, połączony z  obchodami 
Międzynarodowego Dnia Pokoju. 
Uroczystości zostały przygotowane 
przez Zespół Szkół w Dobczycach, 
a partnerami byli: Powiat Myśleni-
ce, Gmina i Miasto Dobczyce, oraz 
MGOKiS Dobczyce. 

Punktem kulminacyjnym finału 
była licytacja kolorowych, szmacianych 
lalek, które przygotowane zostały przez 
nauczycieli z Zespołu Szkół, uczniów 
klas fryzjerskich i wolontariuszy 

„Klubu Tischnera”, uczniów dobczyc-
kich szkół podstawowych, rodziców  
i dzieci z przedszkoli samorządowych 
w Dobczycach. Dochód z ich sprzedaży 
w całości przekazany będzie na rzecz 
ratowania życia dzieci z Afryki.

Wydarzeniu towarzyszył konkurs 
fryzjersko-stylizacyjny, w którym wzięli 
udział uczniowie klas gimnazjalnych  
z SP nr 2 w Dobczycach. Fryzury, które 
powstawały w pracowni fryzjerskiej 
Zespołu Szkół, przy pomocy uczennic  
i nauczycielek zawodu (Anny Mar-
kiewicz, Anny Gołębiowskiej, Izabeli 
Wyroby) były dopracowane w najmniej-
szym szczególe. Nie bez znaczenia był 
makijaż i strój związane z tematem akcji. 

W programie imprezy znalazły 
się także inne atrakcje, m.in. Żywa 
Mandala Pokoju, wręczenie nagród  
w Powiatowym Konkursie Artystycz-
no-Edukacyjnym na Plakat o Poko-
ju. W części artystycznej wystąpili 
uczniowie klas fryzjerskich, dzieci 
z Przedszkola Samorządowego Nr 3  
i Szkoły Podstawowej Nr 2.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” 
przygotowały Iwona Puchała (polonist-
ka z ZS) wraz z wolontariuszami oraz 
nauczycielki pracowni fryzjerskiej 
Anna Markiewicz i Anna Gołębiowska 
z uczniami klas fryzjerskich.

(Red.)
Fot. Anka Stożek

Międzynarodowy Dzień Pokoju w Dobczycach

Już po raz szósty Zespół Szkół 
w Dobczycach pod kierunkiem 

nauczycielki Grażyny Trzeciak zor-
ganizował Międzynarodowy Dzień 
Pokoju. Białe kręgi żywej mandali 
utworzyli uczniowie, przedszkolaki 
i nauczyciele dobczyckich szkół 
podstawowych oraz przedstawiciele 
samorządu, instytucji oraz organizacji 
zebrani w holu RCOS. 

Tym razem mandala rzeczywiście 
tętniła życiem, a to za sprawą energicz-
nych rytmów zagranych przez muzyków 
zaprzyjaźnionych z Zespołem Szkół 
w Dobczycach.

Zaraz po tym wydarzeniu odbył 
się wernisaż wystawy pokonkurso-
wej połączony z rozdaniem nagród 
laureatom Powiatowego Konkursu na 
Plakat o Pokoju. 

Międzynarodowy Dzień Pokoju, 
który organizuje Grażyna Trzeciak  
z wielkim zaangażowaniem, to nie tyl-
ko mandala czy konkurs z nagrodami, 
chociaż te cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Celem takich spotkań jest 
przede wszystkim uświadomienie 
najmłodszym mieszkańcom nasze-
go globu, że wojna nie ma swojego 
początku w sporach na poziomie 
globalnym. Nasze dążenie, lub też nie, 
do pokoju zaczyna się w pierwszych 

latach naszego życia – z chwilą, kiedy 
po raz pierwszy podejmiemy decyzję  
o np. siłowym odebraniu naszej zabaw-
ki, nie kusząc się na porozumienie  
z kolegą z piaskownicy.

Przykład prosty, bo o pokoju moż-
na i trzeba mówić przede wszystkim 
prosto – bo to słowo coraz częściej 
rozkładane jest na drobne pierwiastki, 
przy czym zatraca się jego najważniej-
sze znaczenie. 

W Dobczycach dzieci i młodzież 
deklarują, że chcą żyć na świecie bez 
wojen i płaczu najbardziej poszko-
dowanych w ich wyniku. Dowodzą 
to udziałem w kolejnych konkursach 
organizowanych przy okazji Dnia 
Pokoju. Już dzisiaj zapraszamy do 
świętowania w przyszłym roku.

Partnerami wydarzenia byli: Gmina 
i Miasto Dobczyce, Powiat Myślenice 
oraz MGOKiS Dobczyce.

(Red.)
Fot. Anka Stożek
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W Dobczycach wyławiano talenty

W Dobczycach gościły utalento-
wane dzieci i młodzież z całego 

powiatu, które wzięły udział w elimi-
nacjach powiatowych XXXI Małopol-
skiego Festiwalu Form Muzycznych  

i Tanecznych „Talenty Małopolski 
2018”.

Podczas zmagań zaprezentowało 
się w sumie prawie 50. najlepszych w 
dziedzinie muzyki i tańca solistów, 
duetów, zespołów dziecięcych i mło-
dzieżowych w kategorii tanecznej  

i muzycznej.. 
Jak wspomniał dyrektor festi-

walu, Adrian Kulik, „Talenty” to 
cieszący się długoletnią tradycją  
i uznaniem festiwal, który w Dobczycach 
odbywa się już po raz szósty.

Eliminacje są przepustką do finału 
wojewódzkiego, który odbędzie się  
w Dobczycach w dniach 18-19 maja,  
a uczestników oceniało jury w składzie: 
Katarzyna Skawińska – choreograf, 

wykładowca 
instruktorskich 
kursów kwali-
fikacyjnych, 
specjalistka  
z zakresu tańca 
współczesnego; 
Karolina Leszko 
– wokalistka, 
pedagog, absol-
wentka Akade-
mii Muzycznej 
w Katowicach; 
Marcin Chry-

czyk – muzyk sesyjny, absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach

Do finału wojewódzkiego nomino-
wani zostali następujący wykonawcy:

I Kategoria muzyczna:
Julita Jarząbek (SP nr 2 w Dob-

czycach), Gabriela Murzyn (Sekcja 
Wokalna MGOKiS w Dobczycach), 
Emilia Małż (Sekcja Wokalna MGOKiS 
w Dobczycach), Anna Pitala (I LO w 
Myślenicach), Alan Michalik (Sekcja 
Wokalna MGOKiS w Dobczycach), 
Maja Kowalska (Sekcja Wokalna 
MGOKiS w Dobczycach), Aleksandra 
Luranc (Sekcja Wokalna MGOKiS  
w Dobczycach), Klaudia Luranc (Sekcja 
Wokalna MGOKiS w Dobczycach).

II Kategoria taneczna: zespół 
ACROGYM 1C (SP nr 2 w Dob-
czycach), Julia Mistarz (SP nr 2  
w Dobczycach), zespół DOBCZYCE 
WILD PROJECT - Jamaica Wave & 
Zumba Kids Dobczyce (MGOKiS w 
Dobczycach i Studio Tańca „R”), duet 
Julia Klimek i Julia Mistarz (SP nr 2 
w Dobczycach)

Organizatorem eliminacji powia-
towych był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach oraz 
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji 
Artystycznej w Krakowie.

 (jota)
Fot. mgokis

Akademię Międzypokoleniową rozpo-
czął wspaniały koncert

Fortepian i skrzypce. Duet doskonały. 
W auli widowiskowej Regionalne-

go Centrum Oświatowo-Sportowego 
rozbrzmiały wczoraj utwory Beetho-
vena, Mozarta i Schuberta. Na scenie 
wystąpiła legendarna polska pianistka 
Ewa Pobłocka, która wspólnie ze 
skrzypaczką, Marią Sławek recitalem 
kameralnym rozpoczęła nową serię 

koncertową. 
Dźwięki skrzypiec i fortepianu 

niosły się echem wypełniając przestrzeń, 
a energia i emocje wędrowały ze sceny 
w głąb publiczności. Recital był nie tylko 
ucztą dla ucha, przyjemnie patrzyło 
się również, jak wiele serca i emocji 
wlewają w każdy dźwięk utytułowane 
kameralistki. Niesamowity występ 
nagrodzony został burzą oklasków.

Ewa Pobłocka jest laureatką między-
narodowych konkursów pianistycznych 
w Vercelli, Bordeaux i Warszawie. Na 
swoim koncie ma występy w krajach 
na całym świecie. Jest również cenio-
nym pedagogiem, za granicą prowadzi 
kursy mistrzowskie, jest gościnnym 
profesorem na Uniwersytecie Sztuk 
Pięknych i Muzyki Geidai w Tokio  
i Nagoi. Laureatka nagrody Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP, uhonorowana przez Prezydenta 

RP Krzyżem Kawalerskim.
W Dobczycach partnerowała jej, 

znana z polskich i zagranicznych scen, 
Maria Sławek. Uczestniczka prestiżo-
wych festiwali, od 2007 roku tworzy 
duet z pianistą Piotrem Różańskim. 
Wyróżniona nagrodą maestro Jerzego 
Katlewicza, stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

laureatka stypen-
dium Prezydenta 
Miasta Krako-
wa dla Młodych 
Twórców Kultu-
ry oraz nagrody 
The Georg Solti 
Foundation. 

Recital był 
inauguracją 
serii koncer-
tów w ramach 
Międzypokole-
niowej Akade-
mii Muzycznej 

– kameralnych 
koncertów, utrzymanych w konwencji 
muzykowania domowego i salono-
wego. Koncert poprzedziła prelekcja 
Grzegorza Mani – pianisty, prezesa 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kameralistów oraz pedagoga Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

Organizatorem cyklu „Między-
pokoleniowa Akademia Muzyczna 
w Dobczycach” jest Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kameralistów, 
którego partnerem w realizacji pro-
jektu jest Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Dobczycach. 

Inicjatywę wspiera również Gmina 
Dobczyce, która dofinansowała projekt 
w ramach otwartego konkursu. 

Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęli: miesięcznik Tapeta, 
miesięcznik Sedno oraz Dobczycki 
Portal Informacyjny. 

Tekst i foto: (jota)

Ośrodek kultury w Dobczycach 
zaprasza na konkurs plastyczny 

„Folklor w duszy gra”. W tym roku dla 
uczestników przygotowano zadanie 
zaprojektowania pocztówki na ludowo. 

Celem konkursu jest m.in.: wzbu-
dzenie zainteresowania polskim folk-
lorem, tańcem, wzorami, motywami 
oraz strojami ludowymi, uwrażliwienie 
na piękno folkloru i ukazanie jego róż-
norodności, rozwijanie kreatywności, 
ekspresji oraz wrażliwości artystycznej 
dzieci, młodzieży i uczestników warsz-
tatów terapii zajęciowej, prezentacja 
artystycznej twórczości dzieci, mło-
dzieży oraz uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej 

Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży oraz uczestników warsz-
tatów terapii zajęciowej z powiatu 
myślenickiego i rozstrzygany będzie 
w kategoriach: przedszkola, klasy 1-3 

oraz klasy 4-7 (szkoła podstawowa), 
młodzież (gimnazja i licea), uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej (bez 
podziału na kategorie wiekowe).

Każda szkoła/placówka może 
nadesłać do 5 prac w każdej kategorii 
wiekowej; WTZ – 10 prac. Większą 
liczbę prac należy uzgodnić wcześniej 
z Organizatorem.

Prace należy opisać czytelnie 
metryczką, która znajduje się na stronie 
Organizatora: www.mgokis.dobczyce.
pl, gdzie można się także zapoznać  
z regulaminem. 

Prace indywidualne należy nadsyłać 
do 15 maja 2018 r. na adres: MGO-
KiS w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 
32-410 Dobczyce z dopiskiem: „Folklor  
w duszy gra”

Koordynatorem konkursu jest 
Lucyna Sławińska-Targosz.

(Red.)

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Świat wokół mnie”

W marcu, w Liceum Plastycznym 
w Nowym Wiśniczu, odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród podczas 
wernisażu pokonkursowego prac IV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Świat wokół mnie”. 
Komisja konkursowa oceniała prace 
w kategoriach: malarstwo, rysunek, 
fotografia i grafika. 

Konkurs rokrocznie cieszy się 
dużym powodzeniem wśród utalento-
wanych uczniów szkół z całej Polski, 
dlatego jury ocenia zazwyczaj kilkaset 
prac nadesłanych z całego kraju.

Osoby, które reprezentowały Szkołę 
Podstawową nr 2 z Dobczyc, znalazły 

się w gronie laureatów konkursu. 
Weronika Antusiak zdobyła Grand 
Prix, Aleksandra Wójtowicz - II miej-
sce, Weronika Kowalik- III miejsce, 
Katarzyna Horabik - wyróżnienie 
i Szymon Wiekierak - wyróżnienie. 

W wiśnickim „Plastyku” był to 
również Dzień Otwarty - można było 
zwiedzić szkołę, zobaczyć jak wygląda 
artystyczna praca twórcza, spróbować 
swoich sił. 

Uczniowie podziwiali prace róż-
nych specjalizacji: tkaniny artystycznej, 
ceramiki artystycznej, fotografii i 
renowacji elementów architektury.

Nauczyciele plastyki SP 2

Uczniowie SP nr 2 w gronie laureatów

„Folklor w duszy gra” - pocztówka na ludowo
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Jubileusz Muzeum Regionalnego

Mamy już 55 lat
Muzeum Regionalne PTTK im. 

Władysława Kowalskiego w Dob-
czycach, zwane popularnie zamkiem 

i skansenem, obchodzi w 2018 roku 
55-lecie istnienia. Obecnie jest nie tylko 
miejscem wypoczynku i rekreacji, ale 
przede wszystkim obiektem kultury, 
edukacji i dziedzictwa narodowego. 
Umożliwiły to prace przy dalszej 
odbudowie zamku, a także stworzenie 
nowych ekspozycji w skansenie. 

Jubileusz 55-lecia dobczyckiej 
placówki muzealnej zbiegł się w czasie 
z 100. rocznicą odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Te dwie znamien-
ne rocznice znajdą swój wydźwięk  
w bieżącej i dalszej działalności muzeum.

Myśl utworzenia muzeum regional-
nego powstała niedługo po zakończeniu 
II wojny światowej. W Myślenicach od 
1929 r. istniało Muzeum Regionalne 
Ziemi Myślenickiej. Dzięki działal-
ności entuzjastów turystyki i historii 
przyszła pora na Dobczyce. Nadzieję 
na utworzenie placówki muzealnej 
dało powstanie Koła Miłośników 
Dobczyc, a następnie Koła Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego przy Oddziale w Myślenicach. 
Pomysłodawcami tej inicjatywy byli: 
Władysław Kowalski, Krzesław Stokło-
sa, Aleksander Dudek i Kazimierz 
Kośmider.

W 1960 r. za zgodą Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Hanny Pień-
kowskiej rozpoczęto prace archeolo-
giczne na Górze Zamkowej. Wznosiły 
się tam od niepamiętnych czasów ruiny 
średniowiecznej warowni. 

Opieki nad pracami wykopalisko-
wymi podjął sie wybitny krakowski 
archeolog Gabriel Leńczyk. Skromne 
zbiory pozyskane w czasie prac dały 
początek istnienia kolekcji ekspona-
tów. Za datę powstania dobczyckiej 
placówki muzealnej przyjmuje się rok 
1963, kiedy w niewielkim drewnianym 
baraku wyeksponowano wykopaliska. 
Trzy lata później muzealia przeniesiono 
do kolejno odbudowanych pomieszczeń 
zamkowych. Po 1975r. prace przejeli 
archeolodzy Stanisław Buratyński  
i Roman Zając. Rozpoczęła się owocna 
współpraca z Oddziałem Nowohuckim 

Muzeum Archeologicznego w Krakowie. 
To nie był koniec sukcesów zespołu 
Władysława Kowalskiego. Wsparcia 

udzieliło także działające od 1951r. 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 
Badaniami kierował Antoni Jodłowski. 
Muzeum stale się rozrastało gromadząc 
kolejne eksponaty, pozyskiwane w dro-
dze wykopalisk, darowizn i zakupów 
od mieszkańców Ziemi Dobczyckiej. 
Archeologami badającymi zamek byli 
także: Czesława Ślusarczyk, Anna 
Urban, Ewa Kwaśniewska i Agnieszka 
Klempka. 

Do końca lat 80. XX w. udostęp-
niono do zwiedzania pomieszczenia 
zwane obecnie: Salą Hutniczą, Salą 
Kominkową, Kaplicą, Salą Historyczną 
wraz z lochami. W jednym z lochów 
urządzono Salę Pamięci Narodowej, 
której patronem został generał Mie-
czysław Boruta-Spiechowicz. Ostatnią 
komnatą oddaną do użytku w 1995r. 
była sala poświęcona nieżyjącemu już 
wówczas twórcy muzeum i piewszemu 
kustoszowi Władysławowi Kowalskiemu. 

Władysław Kowalski musiał się 
wykazać znajomością wielu dziedzin 
nauki, które nie wynikały z jego 
wykształcenia. Jako geograf wcielał się 
w rolę archeologa, historyka, muzealnika 
i archiwisty. Wydobyty spod warstwy 
ziemi przedmiot poddawał analizie 
historycznej, eksponował w muzeum, 
skrupulatnie dokumentował, opisując 
każdy detal. W mozolnej pracy pomagali 
mu przez lata mieszkańcy Dobczyc  
i okolic: Józefa Bergel, Jan Gofroń, Jan 
Kowalski, Józef Kowalski, Kazimierz 
Kowalski, Paweł Machnicki, Jerzy 
Małecki, Łucja Maniecka, Stanisław 
Nowak, Józef Orzechowski, Tadeusz 
Owsiak, Anna Polończyk, Mieczysław 
Stoch, Piotr Węglarz.

Kolejne prace archeologiczne  
i rekonstrukcyjne przeprowadzono 
w latach 2009-2012 staraniem Marka 
Gabzdyla, Władysława Brożka i Marii 
Topy. Wtedy to odbudowano północną 
część skrzydła wschodniego, która mieści 
obecnie kasę i magazyny. Gruntownie 
przebudowano most oraz bramę do 
warowni. Ostatnie prace budowlane 
wykonano pod koniec 2017r.

Istotną częścią składową Muzeum 
w Dobczycach jest skansen archi-
tektury drewnianej. Powstawał on 
stopniowo, począwszy od 1968 roku. 
Obecnie tworzą go: drewniany dom 
przeniesiony z Dobczyc, w którym 
urządzono ekspozycję poświęconą 
dawnym zwyczajom pogrzebowym, 
piętrowy kurnik przeniesiony z Gaiku 
w Brzezowej oraz karczma, która pier-
wotnie stała w Krzyszkowicach koło 
Myślenic. Ponadto spichlerz z Zagórzan 
koło Gdowa (obecnie kuźnia) oraz 
trzy wozownie. Perełką w skansenie 
jest kamienna kapliczka przydrożna  
z 1604 roku, uratowana przed zalaniem 
wodami jeziora w Brzezowej. Dzięki 
staraniom Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce w latach 2017-2018 skansen 
zyskał nowy blask. W ramach projektu 

„Skansenova” przeprowadzono szereg 
prac renowacyjnych i konserwatorkich. 

Dobczyckie Muzeum Regionalne 
posiada obecnie następujące działy 
tematyczne: archeologiczny, historyczny, 
militarny i największy etnograficz-
ny. Muzeum na miarę XXI wieku 
powinno być miejscem ciekawym dla 
całej rzeszy odbiorców. Umożliwi to 
wprowadzenie nowych technologii, 
takich jak prezentacje multimedialne 
w skansenie, czy też urządzenia typu 

„beacon” zamontowane w zamku. 
Poszerzono ofertę edukacyjną o lekcje 
muzealne związane z tematem I i II 
wojny światowej. 

W tym szczególnym roku, 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
Muzeum Regionalne PTTK prowadzi 
projekt edukacyjny „Dobczyce na 
drodze ku niepodległości”, którego 
zwieńczeniem będzie otwarcie nowej 
ekspozycji. Aby uczcić jubileusz 
55-lecia działalności ogłoszono kon-
kurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
szkolnej „Herbarz Dobczycki”, ma on 
zachęcić do lepszego poznania historii 
naszej „małej ojczyzny”. 

Główne uroczystości jubileuszowe 
odbędą się w dniu 3 maja przy okazji 
rozpoczęcia sezonu turystycznego 
przez PTTK Oddział w Dobczycach.

Michał Kowalik
Fot. z archiwum Muzeum

Źródła informacji: Archiwum PTTK Oddział 
Dobczyce, artykuły autorstwa Marii Topy

Na spotkaniu stowarzyszenia LGD 
Turystyczna Podkowa, które odbyło się 
19 kwietnia zostało wybranych siedmiu 
delegatów z gminy Dobczyce. Zostali 
nimi: Halina Adamska-Jędrzejczyk, 
Marek Mitko, Paweł Stożek, Arkadiusz 
Koliński, Joanna Braś, Małgorzata 
Zbrożek i Robert Kawecki.

Rekomendację do Zarządu LGD 
Turystyczna Podkowa otrzymał Robert 
Kawecki, a do Komisji Rewizyjnej 
zaproponowany został Marek Mitko.

Wybór Zarządu LGD Turystyczna 
Podkowa, w którym wezmą udział 
wybrani delegaci, odbędzie się podczas 
Walnego Zebrania LGD Turystyczna 
Podkowa.

Magdalena Gaweł

Znamy delegatów do LGD  
z gminy Dobczyce

W kwietniu w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach gości-

ła piękna, kolorowa wiosna. Wszystko 
to za sprawą barwnych bibułkowych 
kwiatów będących dziełem Czesławy 
Dudzik z Komornik, których wystawę 
otwarto podczas uroczystego wernisażu.

Pani Czesława od 6 lat jest pacjentką 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego 
myślenickiego szpitala, gdzie w ramach 
autoterapii tworzy wspaniałe bukiety. 
Stają się one podarkami dla pacjentów, 
opiekunów, lekarzy, pielęgniarek  
i wolontariuszy.

Podczas wernisażu otaczali panią 
Czesławę najbliżsi, dzieci, wnuki, 
prawnuki i ogromne grono przyjaciół. 

Kuratorem wystawy został niezastą-
piony Jurek Fedirko, który wprowadził 
zgromadzonych w ten kwiecisty świat. 
Pasji, wyobraźni i pogody ducha 
pozazdrościć mógłby pani Czesławie 
niejeden nastolatek.

(Red)
Fot. Witold Uchman

Ruszyła trzecia edycja budżetu 
obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego. Zapraszamy do udziału 
w warsztatach informacyjno-eduka-
cyjnych. 

Podczas warsztatów przedstawione 
zostaną najważniejsze zasady obo-
wiązujące w budżecie obywatelskim. 
Będzie można dowiedzieć się, kto może 
zgłosić projekt i jak to zrobić, jakie 
zadania mogą liczyć na wsparcie oraz 
jak poprawnie wypełnić formularz.

Na warsztatach będą też obecni 
eksperci – pracownicy merytoryczni, 
którzy odpowiadają za ocenę projektów. 
Rozmowa z nimi pozwoli rozwiać 
wątpliwości, upewnić się czy pomysł 
jest zgodny z regulaminem, a wniosek 
spełni wymagania formalne i prawne.

Warsztaty, których będą mogli wziąć 
udział mieszkańcy gminy Dobczyce, 
odbywać się będą 16 maja w: Wieliczce, 
przy ul. Powstania Warszawskiego 1,  
w UMiG - w sali Magistratu – początek 
godz. 14. oraz w Myślenicach, przy  
ul. Piłsudskiego 20, w MOKiS - w sali 
lustrzanej – początek godz. 17.

Udział w warsztatach jest bezpłatny 
i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Więcej informacji o Budżecie 
Obywatelskim Województwa Małopol-
skiego znajdziecie Państwo na stronie 
www.bo.malopolska.pl 

(Red.)
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Nowe miejsca zabaw

Już wkrótce młodsi mieszkańcy 
osiedla Jagiellońskiego będą mogli 

cieszyć się nowym placem zabaw, 
który zastąpi wysłużone instalacje 
znajdujące się w centrum osiedla. 

Burmistrz Paweł Machnicki 
podpisał z Zarządem Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zorza” umowę 
użyczenia gruntu, która umożliwia 
Gminie wyposażenie nowego pla-
cu zabaw na terenie należącym do 
spółdzielni. Burmistrz zlecił opra-
cowanie niezbędnych dokumentów 
projektowych, a do budżetu gminy 
wprowadzono zadanie i środki na 
jego realizację. 

Nowy plac zabaw zostanie rów-
nież wybudowany przy Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 w Dobczycach. 
Instalacje do zabaw pojawią się  
z przodu budynku, w ogrodzie. 

Po sporządzeniu mapy do celów 
projektowych przez geodetę, na 
zlecenie Gminy Dobczyce, zostanie 
ona przekazana projektantowi, który 

przygotuje konieczną dokumentację. 
Po zgłoszeniu robót możliwy będzie 
montaż urządzeń zabawowych.  

Realizacja budowy placu zabaw 
przy dobczyckiej „Jedynce” finan-
sowana będzie obok pieniędzy  
z budżetu Gminy Dobczyce również 
przez Radę Rodziców.

(BP)
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ze szkolnej ławy

Grupa uczniów z SP nr 1 w Dob-
czycach uczestniczy od stycznia  

w wyjątkowych zajęciach edukacyj-
nych w ramach programu „Być jak 
Ignacy” Rozpalamy płomień wiedzy.
Edukacja przez zabawę, czyli 
nauka pełna frajdy

Jest to program edukacyjny połą-
czony z konkursem dla szkół pod-
stawowych, przygotowany już po 
raz drugi przez Fundację PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza. Kiero-
wany jest do uczniów klas I-III oraz 
IV-VII, a realizowany przez nauczycieli  
w ramach kół naukowych organi-
zowanych w szkołach. W pierwszej 
edycji programu w 2016 roku wzięło 
udział 159 szkół, do drugiej zgłosiło 
się już ponad 600 szkół z całego kraju. 
Twórcy projektu pomagają nauczycie-
lom zachęcić uczniów do poznawania 
świata nauki poprzez zabawę. Podstawą 
programu jest platforma internetowa 
www.bycjakignacy.pl (działa także 
profil programu na Facebooku: www.
fb.com/bycjakignacy), na której znaj-
dują się materiały edukacyjne, filmy 
dydaktyczne, gry i komiksy przedsta-
wiające postacie wybitnych polskich 
naukowców i wynalazców: Ignacego 
Łukasiewicza, Mikołaja Kopernika, 
Marię Skłodowską-Curie, Kazimierza 
Prószyńskiego, Stefana Drzewieckiego. 
Drużyna Ignacego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Dobczy-
cach – Koło naukowe Ciekawi 
wiedzy

- Program „Być jak Ignacy” to wielka 
naukowa przygoda dla uczniów, ale i 
dla nas nauczycieli – podkreśla Aneta 
Baran, polonistka, współorganizatorka 
Koła naukowego w SP Nr 1. - Staramy się 
inspirować naszych uczniów, zachęcać do 
zdobywania wiedzy poprzez samodzielne 
odkrywanie zasad rządzących nauką, 
eksperymentowanie i doświadczanie. 
Sam Ignacy Łukasiewicz, który jest 
patronem całego projektu, był niezwykłą 
postacią. Był prawdziwym pasjonatem 
nauki, uwielbiał poznawać świat i jego 
tajemnice i pokonał na swojej drodze 

„Być jak Ignacy” Rozpalamy płomień 
wiedzy

naukowej wiele przeszkód. Właśnie 
takie postawy i wartości chcemy poka-
zywać naszym uczniom,  jako te godne 
naśladowania.

W ramach II edycji programu 17. 
„młodych naukowców” z Dobczyc 
uczestniczy w regularnych spotka-
niach edukacyjnych, wydarzeniach  
i wyjazdach. Uczą się i bawią. Zdoby-
wają wiedzę, którą chętnie dzielą się 
z innymi kolegami. Przeprowadzają 
doświadczenia, przygotowują prezen-
tacje multimedialne, gazetki, filmy  
i kiermasze tematyczne. 

- Uczestniczenie w takich zajęciach 
to dla nas wszystkich wielka frajda 

- podkreśla Mikołaj Rozwadowski, 
uczeń klasy 7. – Wspólnie rozwija-
my swoje pasje i zainteresowania. 
Poznajemy wybitne postacie świata 
nauki, ich życiorysy, odkrycia czy 
wynalazki, które często zmieniły świat. 
Samodzielnie przeprowadzamy proste 
doświadczenia, odwiedzamy ciekawe 
miejsca. Podczas ferii zimowych bra-
liśmy udział w zajęciach na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W najbliższym czasie odwiedzimy 
Młodzieżowe Obserwatorium Astro-
nomiczne w Niepołomicach. 
Konkurs o tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego

Fundacja PGNiG ogłosiła także 
konkurs dla szkół podstawowych 
biorących udział w projekcie. Placówki 
mogą ubiegać się o tytuł Naukowej 
Szkoły im. Ignacego Łukasiewicza. 
Tytuł trafi do tych, które w najciekawszy 
sposób zorganizują i udokumentują 
pracę swoich specjalnie powołanych 
kół naukowych oraz przygotują koń-
cową pracę konkursową. Patronem 
honorowym Konkursu jest Minister 
Edukacji Narodowej.

Nauczyciele prowadzący Koło 
naukowe w ramach programu „Być 
jak Ignacy” Rozpalamy płomień wie-
dzy: Bożena Oramus, Elżbieta Olech, 
Aneta Baran.

Uczestnicy i Opiekunowie 
projektu

„Matematykę da się 
polubić”

Matematykę da się polubić – to 
tytuł happeningu, który zorga-

nizowano w SP w Kornatce. 
Organizatorem byli uczniowie  

z klasy siódmej pod opieką Magdaleny 
Prusak. Akcja miała na celu udowodnić, 
że matematykę da się polubić oraz że 
można się nią świetnie bawić.

Uczniowie klas I-VII mieli okazję 
sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, 
podejmując wyzwania przy różnych 

stanowiskach matematycznych. Zadania 
były przygotowane z różnych stopniach 
trudności. Klasy młodsze miały do 
wyboru mega giga grę planszową, kon-
kurs tabliczki mnożenia „Zapałczane 
Łamigłówki”. 

Dla klas starszych przygotowano 
Koło Fortuny, Milionerów oraz Rajd 
Samochodowy. Była to wspaniała 
nauka przez zabawę. Wszystkim, którzy 
pomyślnie przeszli matematyczne próby 
wręczone zostały słodkie nagrody.

SP Kornatka
Beata Gibała-Dudek

Z przyrodą za pan brat

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
jest związana ze środowiskiem 

lokalnym. Mamy tu zaprzyjaźnionych 
pszczelarzy, rolników, hodowców 
ryb. Jej położenie umożliwia dobry 
kontakt z przyrodą. 

Za oknem jest pole uprawne, łąka  
i stadnina koni. Na jednej lekcji możemy 
obserwować warstwy lasu i organizmy 
tam występujące. Uczniowie poznają 
warunki środowiska naturalnego, 
opisują go na stronach internetowych 
(np. parki.org.pl/inne-pozostale/las-

-brzeg-w-nowej-wsi). Uczestniczą  
w konkursach „Poznajemy Ojcowiznę” 
oraz „Mój las”, w których osiągają 
wysokie wyniki. W tym roku pracę 
przygotował Jakub Kwinta z klasy 
VI. W prezentacji multimedialnej 
zawarł informację o rodzinnej pasji, 

jaką są konie. Jakub jeździ na koniach, 
zdobywa nagrody i marzy o tym, aby 
być rolnikiem.

Nauczyciele, dzięki wsparciu 
finansowemu rodziców, organizu-
ją wycieczki oraz zapraszają osoby 
prowadzące „żywe lekcje przyrody”.  
W kwietniu uczniowie poznawali ptaki 
drapieżne. Pokaz rozpoczął puchacz, 
który obserwował bacznym wzrokiem 
zebranych i fruwał bezszelestnie po 
klasie. Piękna biała płomykówka Fiona 
dostojnie siedziała na ramieniu. Sokół 
pokonywał przeszkody, jakie robiliśmy  
z rąk, a jastrząb prezentował piękne 
skrzydła. Dowiedzieliśmy się jak te 
ptaki są zbudowane, poznawaliśmy 
ich zwyczaje, dowiedzieliśmy się, jaką 
pełnią rolę w przyrodzie. Taką lekcje 
zapamięta się na zawsze.

Uczniowie koła ekologicznego
z opiekunem

Test z bezpieczeństwa ruchu drogowego

W SP w Stadnikach odbyły się 
eliminacje gminne XLI Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

20. reprezentantów szkół ze Stad-
nik, Dobczyc (SP nr 1), Dziekanowic, 
Brzączowic i Kornatki zmierzyło się 
w egzaminie obejmującym test teore-
tyczny i praktyczny.

Ogród i plac zbaw przed szko-
łą zamieniły się w małe rowerowe 
miasteczko. Na sali gimnastycznej 
przeprowadzono test sprawnościowy, 
a także sprawdzono umiejętności 
drużyn z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Uczestników oceniała Komisja 
złożona z nauczycieli szkół i policjantów 
Komisariatu Policji w Dobczycach.

W turnieju wygrała drużyna z SP 

w Stadnikach (Gabriela Błaszczak, 
Wiktoria Gawin, Jakub Mistarz, Artur 
Radwański – op. Iwona Irzyk, Maria 
Grzybek-Kosior) i to ona będzie repre-
zentować naszą gminę w turnieju na 
etapie powiatowym. Na drugim miejscu 
była SP z Kornatki (Natalia Arendar-
czyk, Amelia Salawa, Albert Paluch, 
Radosław Kowalczyk – op. Elżbieta 
Kurek), na trzecim – drużyna z SP  
z Brzączowic (Damian Nowak, Kacper 
Maniecki, Emilia Kaczmarczyk, Wik-
toria Świercz – op. Stanisław Maniecki).

Celem organizacji turnieju jest 
podnoszenie kultury społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
w tym bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej.

(Red.)

Olimpijskie emocje w Brzączowicach

Drużyny z Dobczyc, Brzączowic, 
Stadnik, Dziekanowic, Nowej Wsi 

i Kornatki wzięły udział w Gminnej 
Olimpiadzie Sportowej dla klas I-III, 
organizowanej już po raz czternasty 
w Brzączowicach. 

Drużyny dzielnie ze sobą rywalizo-
wały - a przede wszystkim zachowywały 
zasadę fair play. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna ze Stadnik, II – z Kornatki, 
III – z Brzączowic. 

W dekoracji zwycięskich drużyn 
wziął udział burmistrz Paweł Machnicki 
wraz z dyrektor SP w Brzączowicach 
Grażyną Kwiecińską. 

Gościem specjalnym, który obser-
wował rywalizację drużyn, był Mateusz 
Tylek, sportowiec, który od wielu 

lat trenuje kolarstwo górskie MTB  
i startuje w Mistrzostwach Polski  
w cross triathlonie.

W Powiatowej Olimpiadzie Spor-
towej, która odbyła się następnego 
dnia, gminę Dobczyce reprezentowały, 
zgodnie z regulaminem dwie drużyny: 
zwycięska ze Stadnik i drużyna organi-
zatora olimpiady, czyli SP Brzączowice. 
Zmierzyły się one z drużynami ze szkół 
z Raciechowic, Tokarni, Skomielnej 
Białej, Lipnika i Łyczanki.

Los uśmiechnął się do drużyny 
ze Stadnik, która wygrała powiatowe 
rozgrywki. Na drugim miejscu była 
SP Brzączowice, zaś na trzecim – SP 
Tokarnia.

(Red.)
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Z przepisów 
Teściowej

Ciasteczka razowe
10 dag tartego razowego 
chleba lub pumpernikla
10 dag orzechów włoskich 
(bez łupin)
10 dag masła
6 jajek
10 dag cukru

Orzechy sparzyć, obrać, zetrzeć. 
Umyte jajka wybić, oddzielić żółtka. 
Masło utrzeć z cukrem, dodając 
kolejno żółtka, połączyć z orzechami 
oraz ubitą pianą. Dodać starty chleb. 
Masę włożyć do wysmarowanych 
tłuszczem foremek. Upiec w śred-
nio nagrzanym piekarniku. Można 
polać białym lukrem.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: aby złagodzić objawy 

„przesilenia wiosennego” wypijaj 
codziennie, na jedną godzinę przed 
posiłkiem, ok. 5. łyżek soku z aloesu 
(do nabycia w aptece)

Z gwiazdą Dawida pod znakiem polskiego orła

Wśród mieszkańców Dobczyc 
walczących w szeregach Legio-

nów Polskich nie zabrakło legionistów 
pochodzenia żydowskiego. 

Jeden z nich, Bernard Silber-
stein, z zawodu zegarmistrz, kuzyn 
i imiennik dobczyckiego dentysty 
Silbersteina, urodził się w 1894 roku 
w Rabie Wyżnej. Wraz z rodzicami, 
Izaakiem i Reginą oraz rodzeństwem, 
mieszkał w Dobczycach i tu chodził 
do szkoły. Przed wybuchem I wojny 
światowej był członkiem Polowych 
Drużyn Sokoła w Dobczycach. Żydzi 
w zaborze austriackim należeli także 
do innych niepodległościowych orga-
nizacji wojskowych: Strzelca, Związ-
ku Strzeleckiego, Polskich Drużyn 
Strzeleckich, z których wywodzili 
się ochotnicy, wstępujący w szeregi 
Legionów Polskich. 5. sierpnia 1914 
roku Bernard udał się do Krakowa 
wraz ze swoją drużyną, aby wstąpić 
do Legionów. Odbył szkolenie woj-
skowe i jako żołnierz 1. kompanii,  
1. pułku piechoty, wyruszył na front.  
W Legionach nosił pseudonim „Mauser”. 
W bitwie pod Laskami, w październi-
ku 1914 roku, odniósł poważne rany 
głowy. Do końca 1915 roku przebywał 
w szpitalu. Po zakończeniu leczenia 
został zwolniony ze służby wojskowej 
i wrócił do domu. Mimo orzeczonej 
niezdolności do służby wojskowej, 
zgłosił się na ochotnika do Wojska 
Polskiego i jako starszy sierżant wziął 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku. Został instruktorem  
w 1. pułku artylerii w Nowym Targu. 
Wojsko opuścił w stopniu starszego 
ogniomistrza. W 1921 roku ożenił się  
z Marią z domu Sieberstein i zamieszkał 
w Rajczy koło Żywca - rodzinnej wsi 

żony, gdzie pracował jako zegarmistrz. 
Należał do Związku Legionistów Pol-
skich. W 1932 roku został odznaczony 
Krzyżem Niepodległości oraz odznaką 
1. pułku piechoty.

Z Dobczyc pochodził także uro-
dzony w 1896 roku Natan Künstlinger 
(wg dokumentów szkolnych i metryki 
urodzenia: Nachim Künstlinger lub 
Nachim Barber.) Jego ojciec Hirsch 
(Herman) Künstlinger był rzeźnikiem, 
zajmował się także sprzedażą polis 
ubezpieczeniowych w Dobczycach. 
Matka, Rywka Barber, pochodziła  
z Chrzanowa. Prowadziła dom i wycho-
wywała dzieci. Natan miał dwóch star-
szych braci i dwie młodsze siostry. Był 
zdolnym chłopcem, chodził do szkoły 
w Dobczycach do 1908 roku, a potem 
rodzice posłali go do gimnazjum. Do 
wybuchu I wojny światowej ukończył 
cztery klasy gimnazjum. W Legionach 
Polskich służył od 28 sierpnia 1914 
roku. Jako żołnierz 2. pułku piechoty 
brał udział w bitwach pod Mołotkowem  
i Zieloną. Pełnił też rolę zwiadowcy, jego 
zadaniem było rozpoznawanie pozycji 
Rosjan. W 1915 roku podczas walk pod 
Bystrzycą został ranny i dostał się do 
niewoli rosyjskiej, a następnie został 
wywieziony na Syberię, skąd udało 
mu się uciec. Po przejściu pieszo około  
3 tys. km, po dwóch latach wędrówki, 
dotarł do Chin w okolice Pekinu. W 1917 
roku został internowany przez władze 
chińskie. Zwolniono go na początku 
1920 roku. Wtedy rozpoczął zbieranie 
środków na powrót do kraju, podejmując 
się różnego rodzaju prac zarobkowych. 
Przez pewien czas pracował, jako kel-
ner w hotelu w Charbinie. Pod koniec 
1923 roku dotarł do Moskwy, a rok 
później do Polski. Po powrocie do kraju 

Wydrukowane ręce pomagają dzieciom w codziennych czynnościach

Dr Krzysztof Grandys, który dał 
się nam wiele razy poznać, jako 

człowiek o wielkim sercu, był kolej-
nym gościem, który przekroczył progi 
klimatycznej Galerii Stowarzyszenia 
Ispina Dobczyce. Niespełna dwa 
lata temu podarował kilkuletniemu 
Michałowi z Raciechowic protezę ręki. 
Rękę tę wydrukował na drukarce 3D. 

Dr Krzysztof Grandys, mieszka-
niec Dobczyc, to lekarz medycyny i 
anestezjolog w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
pasjonat techniki. Łącząc te dwie dzie-
dziny zaczął przygodę z drukarką 3D, 
na której drukuje protezy rąk. 

I właśnie o druku 3D i protezach, 
które wykonał tym systemem opowia-
dał podczas wczorajszego spotkania. 
Przedstawił zebranym krótką historię 
powstania drukarek, projektów protez 
i Fundacji e-Nable, którą założył, aby 
móc pomagać osobom z wadami rąk, 
zarówno wrodzonymi, jak i powstałymi 
na skutek wypadku. Założeniem fun-
dacji jest tworzenie protez dla dzieci, 

ale zdarza się również, że po pomoc 
zgłaszają się osoby dorosłe.

Fundacja, założona przez dr. Gran-
dysa wykonała do tej pory ponad 40 
protez, które pomagają funkcjonować 
dzieciom z całej Polski. 

Podkreślał, że ręka e-Nable, wyko-
nywana z tworzywa sztucznego, ma 
swoje ograniczenia. Ze względu na 
technologię wykonania nie nadaje się 
do ciężkich prac, nie nadaje się do prac 
precyzyjnych. Nie można jej wystawiać 
na działanie wysokiej temperatury, 
gdyż materiał pozostający długo pod 
działaniem np. słońca odkształca się, 
nie można jej używać do przenoszenia 
gorących przedmiotów. Ręka e-Nable 
nie jest w stanie zapewnić pełnej 
funkcjonalności zdrowej ręki. Dobrze 
natomiast sprawuje się przy pracy  
z przedmiotami miękkimi, elastycznymi, 
lekkimi. Możliwe jest podnoszenie 
przedmiotów, otwieranie i zamykanie 
drzwi, trzymanie kierownicy roweru, 
butelki, łapania piłki i innych zabaw,  
w których pomocne jest wykorzystanie 
obydwu rąk jednocześnie.

Podczas spotkania, zebrani mogli 
zobaczyć kilka wykonanych dotychczas 
przez dr. Grandysa protez, a w trakcie 
ponad godzinnego spotkania cały 
czas pracowała drukarka. Efektem jej 
pracy był wydruk w formacie 3D loga 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
ISPINA, które było gospodarzem 
spotkania. 

Tekst i foto: (sab)

Kolejny rok za 
Ispiną

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych „ISPINA” podsumowało 

kolejny rok działalności. Podczas 
zebrania sprawozdawczo-wyborcze-
go zadecydowano, że skład władz 
organizacji pozostaje niezmieniony.

Stowarzyszenie Ispina nieustannie 
propaguje sztukę, prowadzi galerię, 
zaprasza w jej progi artystów i orga-
nizuje liczne wydarzenia kulturalne. 

W ubiegłym roku poza licznymi 
wystawami mogliśmy wziąć udział 
m.in. w Święcie Ulicy Profesorskiej, 
czy posłuchać Fogga na dobczyckim 
rynku. Członkowie stowarzyszenia 
aktywnie włączają się również w orga-
nizowane w naszej gminie wydarzenia. 
Ispina to także nieodłączny partner w 
tworzeniu Tapety - kącik „z notatnika 
Ispiny” cieszy się nieustannym zain-
teresowaniem.

Podczas kameralnego zebrania, 
długoletnia prezes Ispiny, Elżbieta 
Kautsch przyjęła gratulacje z rąk 
burmistrza Pawła Machnickiego oraz 
wiceburmistrz Haliny Adamskiej-Ję-
drzejczyk. Stowarzyszeniu życzymy 
dalszych sukcesów i kolejnych wspa-
niałych inicjatyw.

(jota)

ożenił się z Marią Piltzer. Zamieszkał  
w Krakowie, gdzie zatrudnił się, jako 
komiwojażer. Kiedy stracił tę pracę, 
przeniósł się do Warszawy. W stolicy 
pracował w Archiwum Wojskowym,  
w Wydziale Oświaty i Kultury, w domu 
opieki i w szpitalu. Wykonywał różne 
prace, zarówno biurowe jak i fizyczne. 
Często tracił pracę, a miał na utrzy-
maniu córkę Helenę, urodzoną w 1928 
roku, którą wychowywał samotnie. 
Kiedy był bezrobotny, mógł liczyć 
na wsparcie Związku Legionistów 
Polskich, do którego należał. Udzie-
lano mu pożyczek, a także pomagano  
w znalezieniu pracy. Za zasługi wojenne 
Natan Künstlinger otrzymał wysokie 
odznaczenia państwowe: Krzyż Nie-
podległości i Krzyż Zasługi.

Legionistą był także Hirsch (Her-
man) Pistol, urodzony w 1896 roku, 
syn Abrahama Pistola, właściciela 
garbarni w Dobczycach. Wszyscy 
trzej legioniści prawdopodobnie zostali 
zamordowani przez Niemców w czasie 
II wojny światowej.

Warto przypomnieć, że Legiony 
Polskie były wojskiem ochotniczym. 
Wstępowali do nich dobrowolnie Ci, 
którzy chcieli walczyć o niepodległość 
Polski. Bernard Silberstein, Natan 
Künstlinger i Herman Pistol byli bardzo 
młodymi ludźmi, polskimi patriotami, 
dla których wolność Ojczyzny była 
równie ważna jak religia i tradycja 
żydowska. 

Elżbieta Polończyk-Moskal

(na podstawie książki Marka Gałę-
zowskiego: Na wzór Berka Joselewicza, 
Warszawa 2010, ksiąg metrykalnych 
żydowskiej gminy Klasno oraz doku-
mentów szkolnych SP w Dobczycach.)
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szlakami historii

Dobczyce na drodze do  
Niepodległości
Wśród Polaków walczących  

o wolność Ojczyzny po utracie 
niepodległości w 1795 r. nie zabrakło 
mieszkańców ziemi dobczyckiej. 
Postaramy się wymienić ich nazwi-
ska i podstawowe dane biograficzne, 
które odnaleźliśmy w dostępnych 

nam źródłach. Oczywiście, że jedne 
będą dłuższe, inne krótsze, zależnie 
od wiadomości, które uzyskaliśmy. 
Naszym dążeniem jest przywracanie 
pamięci o żołnierzach z Dobczyc  
i okolic, którzy walczyli o niepodle-
głość Polski. Kilku z nich zapłaciło 
za wolność Ojczyzny cenę najwyższą, 
oddali swoje młode życie. Pragniemy 
w ten skromny sposób złożyć należny 
im hołd w roku 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Zwracamy się także do Czytelni-
ków o uzupełnienie listy oraz z prośbą  
o udostępnienie posiadanych informacji 
do biura PTTK Oddział Dobczyce lub 
do siedziby Muzeum Regionalnego 
PTTK im. Władysława Kowalskiego  
w Dobczycach. Zgromadzone wia-
domości będą wykorzystane podczas 
prac nad przygotowaniem wystawy 
muzealnej „Dobczyce na drodze ku 
niepodległości”, która zostanie otwarta 
we wrześniu 2018 r. na zamku. 

Lista mieszkańców Ziemi Dob-
czyckiej walczących o niepodległość 
Polski w latach 1795-1918:

Ludomił Andrusikiewicz (1844-
1912) – artysta rzeźbiarz, właści-
ciel apteki w Dobczycach, uczestnik 
Powstania Styczniowego. Krewny Jana 
Kantego Andrusikiewicza, jednego  
z przywódców Powstania Chochołow-
skiego w 1846 r. 

Stanisław Banach (1879-?) – miesz-
kaniec Mierznia k. Raciechowic, służył 
w Legionach Polskich oraz Polskim 
Korpusie Posiłkowym, wachmistrz  
w 1 pułku ułanów I Brygady Legionów 
Polskich.

Władysław Banach (?) – miesz-
kaniec Mierznia k. Raciechowic,  
w stopniu majora służył w Legionach 
Polskich.

Stanisław Banaś (?) – walczył  
w szeregach 11. kompanii I batalionu 2 

pułku piechoty II Brygady Legionów 
Polskich.

Stanisław Biedrawa (1885-1916) 
– urodzony w Dobczycach, przed 
wybuchem I wojny światowej należał 
do Drużyn Sokolich w Dobczycach. 
Służył w 3. pułku II Brygady Legionów 

Polskich. Zmarł w szpitalu w Krakowie 
z powodu ran odniesionych na froncie.

Stanisław Cieślik (1894-1918) – uro-
dzony w Bieńkowicach k. Dobczyc, syn 
Józefa i Marii z domu Rozwadowskiej. 
Ukończył szkołę powszechną w Nowej 
Wsi. Członek „Sokoła”, wyruszył na 
wojnę w składzie plutonu wielickiego. 
Walczył kolejno w 1 i 5 pułku piechoty 
I Brygady Legionów Polskich. Awan-
sował do stopnia starszego sierżanta. 
Po kryzysie przysięgowym w 1917r. 
wysłany na front włoski w składzie 13 
pułku piechoty. Zmarł we Włoszech 
z powodu odniesionych ran, pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. 
Za dzielność i poderwanie swoich 
żołnierzy do ataku pod Polską Górą 
(Kostiuchnówka) został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
V klasy o numerze 7199.

Stanisław Dudek (1893-1915)  
– urodzony w Dobczycach, syn Józe-
fa. Służył w stopniu szeregowego  
w 1 kompanii 1 pułku piechoty I 
Brygady Legionów Polskich. Zmarł 
w Jastkowie k. Lublina. 

Konstanty Kalemba (1895-?)  
– urodzony w Dobczycach, syn Jana i 
Magdaleny. Od sierpnia 1914 r. służył  
w 1 pułku piechoty w I Brygadzie 
Legionów Polskich, później w Polskim 
Korpusie Posiłkowym, brał udział  
w bitwie pod Rarańczą w 1918 r. Po 
zakończeniu I wojny światowej pozostał 
w Wojsku Polskim, w 1919 r. pełnił 
służbę na posterunku w Trąbkach 
k. Łazan.

Marcin Kania (?) – urodzony  
w Bieńkowicach k. Dobczyc, walczył 
w Powstaniu Styczniowym. Zesłany 
na Syberię, do kraju powrócił w 1870 
r. W 1909 r. przyjęty do Przytuliska 
Weteranów w Krakowie przy ulicy 
Biskupiej 18.

Mikołaj Kański (1818-1898) 

– urodzony w Dobczycach, uzyskał 
tytuł doktora praw. Współorganizator 
powstania w Chochołowie w 1846r. Po 
jego upadku aresztowany i skazany na 
karę śmierci, zamienioną przez cesarza 
na 18 lat ciężkiego więzienia. 

Aleksander Kopera (1900-?) – uro-
dzony w Dobczycach, syn Andrzeja. 
Od 1917 r. służył w 3 pułku piechoty II 
Brygady Legionów Polskich. Następnie 
walczył w szeregach Polskiego Korpusu 
Posiłkowego, brał udział w bitwie pod 
Rarańczą w 1918r.

Engelbert Kozubek (1898-1981)  
– w czasie I wojny światowej służył  
w 2 pułku piechoty II Brygady Legionów 
Polskich, później w 4 pułku piechoty 
III Brygady Legionów Polskich. Do 
wojska wstąpił ochotniczo, mając 16 
lat. Posiadał stopień kanoniera (szere-
gowego) w artylerii. Po zakończeniu 
wojny długoletni leśniczy w Kornatce 
k. Dobczyc. Pochowany na cmentarzu 

„Jeleniec” w Dobczycach. 
Jan Kulma (?) – urodzony  

w Dobczycach, walczył w Powstaniu 
Styczniowym. Zginął 17 lutego 1863 
r. w bitwie pod Miechowem, w której 
powstańcy ponieśli klęskę.

Jan Maniecki (1895-1945) – uro-
dzony w Brzączowicach k. Dobczyc, 
syn Franciszka starosty wielickiego. 
Szeregowy I lub II Brygady Legionów 
Polskich (nieścisłości w źródłach 
historycznych). Uczestnik I wojny 
światowej i wojny polsko-bolszewickiej, 
za udział w której otrzymał Krzyż 
Virtuti Militari. Zmarł w Dobczycach 
na zawał serca 21 stycznia 1945 r.,  
w dniu wyparcia armii niemieckiej 
przez sowietów. 

Feliks Modessan (1894-1914) – syn 
Ludwika i Magdaleny. Służył w 5 
kompanii 2 pułku piechoty II Brygady 
Legionów Polskich

Piotr Orzechowski (1893-1923)  
– urodzony w Dobczycach, brat legionisty 
Władysława. Służył w 11 kompanii 2 
pułku piechoty II Brygady Legionów 
Polskich. Zmarł we Lwowie.

Władysław Orzechowski (1895-
1935) – urodzony w Dobczycach, 
uczęszczał do miejscowej szkoły 
powszechnej. Od 15 sierpnia 1914r. 
służył w 3 pułku piechoty II Brygady 
Legionów Polskich, później przeniesiony 
do 11 kompanii 2 pułku piechoty II 
Brygady Legionów Polskich. Uczestnik 
walk o Nadwórną, Mołotków, Maksy-
miec, Rafajłową i Rokitną. W szere-
gach Polskiej Organizacji Wojskowej 
walczył z Ukraińcami o Stanisławów 
w 1919 r. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Odznaczony m.in. 
Odznaką Honorową „Orlęta”, Krzyżem 
Walecznych, Medalem Polska Swemu 
Obrońcy oraz Krzyżem Legionowym.

Wojciech Poradzisz (1893-1914) 
– urodzony w Dobczycach, służył 
w 14 kompanii 2 pułku piechoty II 
Brygady Legionów Polskich. Poległ 
29 października 1914 r. w bitwie pod 
Mołotkowem. 

Artur Rayski (?) – właściciel dworu 
w Czasławiu k. Dobczyc, uczestnik 

Powstania Styczniowego.
Ludomił Rayski (1892-1977)  

– urodzony w Czasławiu k. Dobczyc, 
od 1912 r. należał do Związku Strzelec-
kiego „Strzelec”. W 1914 r. wstąpił do 
I Brygady Legionów Polskich. Ranny 
w bitwie pod Łowczówkiem. Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej, dowód-
ca lotnictwa przedwojennej Polski  
w stopniu generała. Zmarł w Londynie.

Józef Ścibor (1891-1957) – urodzony 
w Dobczycach, w 1917 r. wstąpił do 
armii Józefa Hallera we Francji. Rok 
później odznaczony medalem za odwagę. 

A Walas (?) – (prosimy o pomoc 
w identyfikacji)

Andrzej Widowski (1890-1915)  
– urodzony w Dobczycach, służył w 2 
kompanii 3 pułku piechoty II Brygady 
Legionów Polskich. Zmarł z powodu 
tyfusu brzusznego w szpitalu im. 
Franciszka Józefa w Wiedniu.

Na zakończenie apelujemy o włą-
czanie się do projektu edukacyjnego 

„Dobczyce na drodze ku niepodległości”, 
realizowanego przez PTTK Oddział 
Dobczyce, którego zwieńczeniem będzie 
otwarcie nowej wystawy w Muzeum 
Regionalnym PTTK im. Władysława 
Kowalskiego w Dobczycach. 

Michał Kowalik
Piotr Przęczek

Na zdjęciu: Kanonier Engelbert Kozubek 
przy haubicy polowej (arch. PTTK)

W artykule wykorzystano następujące źródła 
i opracowania: materiały z zasobu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, relacje rodzin 
legionistów, informacje z publikacji: P. Figlewicz, 

„Królewskie miasto Dobczyce. Od czasów naj-
dawniejszych do współczesności”, Kraków 2016, 
J. Nowak, „ Szlak bojowy Legionów Polskich”, 
Kraków 2014 oraz zeszyty „Biblioteczki Wielickiej”.

Tragiczna prawda  
o Katyniu

Przebaczyć – tak, zapomnieć – nie, 
to myśl wprowadzająca uczniów SP nr 
1 w Dobczycach w tematykę katyńską. 
Wydarzenia związane z tą kartą histo-
rii naszej Ojczyzny zaprezentowali. 
uczniowie klasy VI A przygotowani 
przez wychowawcę – Elżbietę Janik.

Apele poświęcone tragicznym 
wydarzeniom, które miały miejsce  
w Katyniu podczas II wojny światowej, 
są już tradycją w SP nr 1. 

Przebaczyć – tak, ale zapomnieć 
nam nie wolno, że 4 kwietnia rozpo-
częły się masowe egzekucje w Katy-
niu, Miednoje, Charkowie, Bykowni 
Kuropatach. Pierwsze egzekucje miały 
miejsce tuż przed wigilią 1939r. Wiemy, 
że co najmniej jeden transport oficerów 
został zatopiony na Morzu Białym. 

Wykonawcami zbrodni byli funk-
cjonariusze NKWD, ale rozkazy wydały 
najwyższe władze Rosji sowieckiej. 
Choć prawda o tych tragicznych wyda-
rzeniach przez dziesiątki lat okryta 
była tajemnicą, to wszyscy jesteśmy 
winni pamięć co najmniej 22. tysiącom 
polskich oficerów wymordowanych 
przez rosyjskie władze.

(SP nr 1)
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Kącik „Z Tapetą na szlaku” to prze-
strzeń dla pasjonatów podróży, tych 
bliskich i tych dalszych. To również 
miejsce dla każdego, kto szuka inspi-
racji na weekendowy wypad, czy 
pomysłu na wakacje. Zachęcamy do 
współtworzenia z nami tej kolumny! 
Być może staniesz się inspiracją dla 
innych do wyjścia z domu i podąże-
nia w świat. Jeśli masz wspomnienia  
z wakacji, wyjazdu, czy sposób na 
spędzenie wolnego czasu i chcesz się 
nimi podzielić napisz do nas na tapeta.
redakcja@gmail.com

Pieniny to pasmo górskie w Karpa-
tach położone w południowej Polsce 

i północnej Słowacji. Jest najwyższą 
częścią pasa skałek wapiennych, zwa-
nego Pienińskim Pasem Skałkowym, 
który to wąskim pasem oddziela 
krystaliczne Karpaty Wewnętrzne 
od fliszowych Karpat Zewnętrznych.

Od północy graniczą z Gorcami 
i Beskidem Sądeckim, od zachodu 
z Kotliną Orawsko – Nowotarską  
i Pogórzem Spisko – Gubałowskim,  
a od południa z pasmem Magury Spiskiej. 
Rozciągają się na długości ok. 30 km. 
Przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 
trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny 
Właściwe, Małe Pieniny. 

Całe pasmo jest stosunkowo małe, 
ale atrakcyjne krajobrazowo i przy-
rodniczo. Jego walory doceniono już 
dawno i zaowocowało to utworzeniem, 
już przed wojną Pienińskiego Parku 
Narodowego i niemal równocześnie 
parku narodowego po słowackiej stro-
nie. Poza terenem parku istnieje pięć 
rezerwatów przyrody, utworzonych 
już po wojnie. 

Główną rzeką przepływającą przez 
pasmo jest Dunajec, który jak wspo-
mniano wyżej, dzieli je na trzy części. 
W XX wieku na Dunajcu wybudowano 
dwa sztuczne zbiorniki: w Niedzicy  
i Sromowcach Wyżnych. 

Większość turystów odwiedza 
część środkową Pienin, wchodząc na 
Sokolicę i Trzy Korony lub spływając 
Przełomem Dunajca. Turyści, chcący 
zobaczyć bogactwo tych terenów  
i zarazem odpocząć od tłumów, powinni 
odwiedzić pozostałe dwie części tego 
pasma. Dzisiaj pokrótce przedstawię 
część zwaną Małymi Pieninami. 

Małe Pieniny stanowią wschod-
nią część całego pasma i ciągną się 

od przełomu Dunajca do słowackiej 
miejscowości Jarzębina (Jarabina). Mają 
postać rozległego grzbietu pokrytego 
polanami i lasem, ograniczonego 
od północy doliną Grajcarka,  
a od południa doliną potoku 
Lipnik. Grzbietem tym przebiega 
granica polsko-słowacka. 

Najwyższym wniesieniem tej 
części pasma, a zarazem całych 
Pienin jest Wysoka (Wysokie 
Skałki), która wznosi się na 
1050 m n.p.m. Szata roślinna jest 
nieco uboższa niż w Pieninach 
Właściwych, gdyż została prze-
kształcona przez działalność czło-
wieka. Na tym terenie utworzono 
cztery rezerwaty przyrody: Biała 
Woda, Wąwóz Homole, Zaskalskie  
– Bodnarówka i Wysokie Skałki 
oraz po południowej stronie sło-
wacki Pieniński Park Narodowy 
(PIENAP). 

Sieć szlaków turystycznych 
jest dość gęsta i zadowoli więk-
szość turystów. Najciekawszym  
i najatrakcyjniejszym widokowo jest 
szlak grzbietem pasma (niebieski), 
z którego rozciągają się widoki na 
okoliczne pasma górskie m.in.: Tatry, 
Magurę Spiską, Pieniny Właściwe, Gorce 
i Beskid Sądecki. Jest on jednak z racji 
swojej długości nieco wymagający od 
turysty kondycji lepszej niż przeciętna. 

Na grzbiet są natomiast krótsze 
szlaki z: Jaworek, Szlachtowej, Szczaw-
nicy, a ze słowackiej strony z: Leśnicy, 
Przełęczy Pod Tokarnią, Korbalowej 

Przełęczy (Strananske sedlo). Na tym 
terenie prowadzony jest jeszcze wypas 
owiec m.in. pod Durbaszką i Wysokim 

Wierchem, w okolicach Przełęczy 
Rozdziela i po słowackiej stronie  
w okolicach Przełęczy Pod Tokarnią 
 i warto odwiedzić te miejsca, gdyż 
jest to zanikające zjawisko. Turyści, 
chcący odwiedzić zabytkowe budowle, 
mogą się udać do Szczawnicy, gdzie 
zobaczą starą zabudowę uzdrowisko-
wą, do Jaworek i Szlachtowej, gdzie 
można zwiedzić zabytkowe, murowane 
cerkwie, a dodatkowo w Szlachtowej 

- Muzeum Pienińskie. 
Po słowackiej stronie war-

to odwiedzić Czerwony Klasztor 
i Litmanową, gdzie znajduje się 

Z Tapetą na szlaku

Małe Pieniny – mniej 
znana część Pienin

grekokatolickie sanktuarium maryjne. 
Dla turysty przyjeżdżającego na kilka 
dni noclegami służą liczne pensjonaty  
w Szczawnicy, a dla „turystów ple-
cakowych” - schroniska turystyczne: 
Orlica w Szczawnicy, Pod Durbaszką 
w Jaworkach, jak również działająca 
w lecie baza namiotowa pod Wysoką.

Tekst i foto: Jacek Kozubek

Nominacje na radnych wręczone
Krystyna Zając (przewodniczą-

ca Rady), Wiktoria Braś, Jadwiga 
Daniek-Salawa, Ryszard Litworow-
ski, Katarzyna Matoga, Natalia Maj, 
Małgorzata Mokrzycka, Iwona Rybiec, 
Wanda Słoboda, Renata Sternal, Anna 
Stożek to członkowie Rady Społecz-
nej, która powstała przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach. 
W kwietniu członkowie otrzymali 
oficjalne nominacje.

Wręczyli je burmistrz Paweł Mach-
nicki, wiceburmistrz Halina Adamska-

-Jędrzejczyk oraz dyrektor biblioteki 
Paweł Piwowarczyk. W uroczystości 
uczestniczyła również przedstawiciel-
ka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, na co dzień pracow-
nik Małopolskiego Instytutu Kultury  
w Krakowie – Anna Miodyńska, która 
koordynowała powstawanie Rady  
w Dobczycach.

Czym jest Rada i czym się 
będzie zajmować?

Rada to zespół ludzi skupiony 
przy bibliotece, reprezentujący różne 
organizacje, stowarzyszenia, grupy 
społeczne i zawodowe, chętny do 

podjęcia ciekawych działań na rzecz 
innych. To reprezentatywna grupa 
bezinteresownych osób, dzięki której 
biblioteka może dotrzeć do szerszego 
grona odbiorców w naszej lokalnej 
społeczności. To też osoby, które już 
w jakiś sposób przyczyniały i nadal 
przyczyniają się do rozwoju naszej 
instytucji. To ludzie, którzy oferują 
swój czas dla innych, nie oczekując 
zapłaty. Rada to również organ dorad-
czy i opiniodawczy dla dyrektora 
biblioteki. Może ona wpływać na to, 
jakie działania podejmuje biblioteka 
a także doradzać i pomagać. Tak, jak 
biblioteka może docierać do użyt-
kowników biblioteki przez Radnych, 
tak też mieszkańcy poprzez radnych 
mogą docierać ze swoimi pomysłami 
do biblioteki. Nasza placówka stara 
się być miejscem otwartym, dlatego 
powstanie Rady wydaje się być pomy-
słem całkiem oczywistym, nie chcemy 
stanąć w miejscu, chcemy cały czas 
się rozwijać.

Jak to się wszystko zaczęło?
Pomysł zorganizowania rad spo-

łecznych przy bibliotekach poddała 

rok temu współpracująca już z nami 
wcześniej w Programie Rozwoju Biblio-
tek – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, zapraszając naszą 
instytucję do pionierskiego, pilotażo-
wego programu. W programie znalazły 
się również biblioteki z Przasnysza, 
Gdyni, Olsztynka, Gołdapi i Sępólna 
Krajeńskiego. Nasza biblioteka była 
jedyną z południa Polski. Sama FRSI 
pomysł rad społecznych zaczerpnęła 
z USA, gdzie takie istnieją i dobrze 
funkcjonują. To przeważnie grupy 
osób, cieszących się szacunkiem wśród 
lokalnej społeczności, reprezentują 
różne grupy społeczne i zazwyczaj 
zasiadają we władzach rozmaitych 
organizacji, instytucji czy związków 
przedsiębiorców. Dzięki temu ułatwiają 
komunikację pomiędzy biblioteką  
a grupami i instytucjami, zapewniają  
i uwzględniają ich potrzeby w planowa-
nych działaniach. Radni pełnią funkcje 
rzecznicze w swoich środowiskach.

W każdej z bibliotek powstaje albo 
już działa rada, przy czym każda jest 
inna. Mieliśmy, jako biblioteki, możli-
wość wyboru, a raczej doboru radnych. 
Zdecydowana większość bibliotek 
wybierała radnych przez zapraszanie 

konkretnych osób. Można było również 
ogłosić wolny nabór (model otwarty). 
Dla nas najlepszym rozwiązaniem 
wydawał się model mieszany: osoby 
zaproszone i te, które same chciały 
przystąpić do Rady. Każdy miał szansę 
się do niej zgłosić i działać.

Proces tworzenia Rady był długi. 
Szkoliliśmy się w stolicy, uczestniczy-
liśmy też w tematycznych webinariach. 
Początkowo na szkolenia zapraszano 
dyrektorów bibliotek i wyznaczonych 
pracowników bibliotek, którzy mieli 
w przyszłości pełnić funkcję sekreta-
rzy rady. Potem zapraszano również 
przedstawicieli radnych. 

Dużo czasu pochłonęło stworzenie 
Regulaminu pracy oraz określenie 
zapisów, które muszą pojawić się  
w Statucie biblioteki. Ustaliliśmy 
zasady komunikacji w radzie i zasady 
na spotkaniach. Na ostatnim spotka-
niu rady pojawiło się wiele bardzo 
ciekawych pomysłów, które Rada 
chciałaby realizować. Obecnie Rada 
zaczyna oficjalnie swoją działalność, 
a efekty jej pracy będziemy starali się 
Państwu przybliżać. 

Dorota Mistarz 
sekretarz Rady
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ze sportu

Kulturalny Klub Kibica

Członkowie Klubu Kulturalnego 
Kibica mieli zaszczyt wyprowadzić 
zawodników w meczu Wisły z Legią 
Warszawa podczas spotkania 22 kwietnia. 

Tego zaszczytu dostąpiło dziewięciu 
członków klubu. Była to nagroda za 
zwycięstwo w konkursie prowadzonym 
na sektorze szkolnym. Druga część 
nagrody „odebrana” będzie podczas 
meczu 9 maja, gdy Wiślacy zmierzą 
się z Zagłębiem Lubin – wtedy na 
murawie znajdzie się druga część grupy, 
czyli przynajmniej 12 osób. Dobczycka 
Eskorta ma miejsce już po raz piąty 

w sześcioletniej działalności Klubu 
Kulturalnego Kibica. Klub powstał 
w 2011 r. przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach.

Około dwustu osób pojawiło się na 
spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy 
Klubu Kulturalnego Kibica (KKK) 
działającego przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach. Na zapro-
szenie grupy do Dobczyc przyjechał 
piłkarz Wisły, były reprezentant Polski 
Maciej Sadlok. Na początku spotkania, 
które odbyło się w foyer Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego, 

Srebro Mistrzostw Polski 
dla Ewy Majer

Ogromny sukces Ewy Majer. 21 
kwietnia zdobyła ona srebro na Mistrzo-
stwach Polski w długodystansowym 
biegu górskim. 

Bieg odbył się w Szczawnicy, miał 
dystans 43 kilometrów. Jego pokonanie 
zajęło Ewie Majer 4 godziny i 12 minut.

Brąz dla INTOXU
Dobczyckie tancerki z INTOX Silver, 

czyli najstarsza grupa reprezentująca 
INTOX, podczas  X Ogólnopolskiego 
Festiwalu Mażoretek w Czerwion-
kach-Leszczyny zajęła 3 miejsce  
w kategorii Grand Senior.

Z MGOKiS do kadry
Karol Kępa, łucznik trenujący 

w Sekcji Łuczniczej przy MGOKiS 
Dobczyce został powołany do repre-
zentacji Polski Juniorów Młodszych na 
międzynarodowe zawody „Nadzieje 
olimpijski” (26-30.04.2018 r., Lwów).  
W składzie trenerów znalazł się Krzysz-
tof Włosik – trener dobczyckiej Sekcji 
Łuczniczej.

Pobiegnij o „Złotą Kózkę”
Maj jest ostatnim miesiącem zapi-

sów do biegów w ramach II Rodzinnego 
Mini Festiwalu Biegowego „O złotą 
kózkę”, który odbędzie się w niedzielę 
3 czerwca. Na listach jest już ponad 
250 chętnych. Zapisywać można naj-
młodszych – w biegu wystąpią nawet 
trzylatkowie. W ramach festiwalu 
przewidziano biegi dla dzieci (od 
godz. 14), bieg główny dla dorosłych 
na dystansie 5 km (godz. 16). Będzie 
można także przemaszerować ( na 
czas lub bez pomiaru czasu) w ramach 
Nordic Walking – dystans i trasa jak 
w biegu głównym, czyli 5 km. Więcej 
szczegółów i zapisy internetowe przez 
stronę www.rozbiegane.dobczyce.pl 
(zakładka MINI FESTIWAL). Zapisywać 
można się także stacjonarnei w każdy 
piątek w godz. Od 17 do 19 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Szkolnej 
43 (dyżury członków Rozbieganych 
Dobczyc). Serdecznie zapraszamy! Nie 
przegapcie tej fantastycznej imprezy!

Speed-balliści z całej Polski 
rozegrali zawody w Dobczycach

Natalia Ślęczka, reprezentująca 
barwy Gminy Dobczyce, zajęła trzecie 
miejsce w II Międzywojewódzkich 
Zawodach w Speed-ballu, które odbyły 
się na hali sportowej RCOS w Dobczy-
cach. W turnieju wzięło udział ponad 
80. zawodników z 6. województw.

Turniej już po raz drygi zorganizo-
wało Stowarzyszenie Sportownia, które 
zaprosiło do rywalizacji najlepszych 
speed-ballistów z różnych regionów 
kraju. Tym razem gospodarzem wyda-
rzenia było miasto Dobczyce. 

Więcej o turnieju - w majowym 
wydaniu Tapety

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
pawelpiwowarczyk13@gmail.com

piłkarz Białej Gwiazdy oglądnął ze 
zgromadzonymi prezentację poka-
zującą działania KKK. Dowiedział 
się m. in. o 76. wyjazdach na mecze 
Klubu, a także lekcjach w szkołach 
dotyczących kultury na stadionie  
i Dobczyckich Eskortach. Potem było 
mnóstwo pytań zadawanych przez 
uczestników bohaterowi spotkania. 
Pojawiły się pytania o najtrudniejsze 
momenty w karierze, o marzenia gry 
w innym klubie (podobno to Real), 
jak również bardziej przyziemne 
dotyczące aktywności pozaboiskowej, 
czy zarobków piłkarza i samochodu, 
jakim jeździ. Jeden z najmłodszych 
uczestników – Dawid, pytał o to, czy 
zawodnik Białej Gwiazdy gra w Fifę. 
Po pytaniach przyszedł czas na kilka 
konkursów („kapkowanie”, strzały). 
Wszyscy obdarowani zostali gadże-
tami ulubionej drużyny. Ostatnim  
i najdłuższym punktem spotkania było 
rozdawanie autografów i pozowanie 
do wspólnych zdjęć z Maciejem Sadlo-
kiem. Było to bardzo miłe spotkanie 
fanów z piłkarzem ulubionej drużyny. 
Wkrótce 77 wyjazd KKK na mecz.  
9 maja Wisła zmierzy się z Zagłębiem 
Lubin. Zapisy w bibliotece. Podczas 
tego meczu będzie można zobaczyć 11 
uczestników KKK, którzy w ramach 
nagrody za najliczniejszą frekwencję na 
Sektorze Szkolnym Wisły, wyprowadzą 
na boisko piłkarzy. Ostatni wyjazd  
w tym sezonie prawdopodobnie odbę-
dzie się 13 maja.

Fot. (KKK)

Nasza eskorta i spotkanie  
z Wiślakiem

Szachy w Dobczycach

Po obfitującym w turnieje w gminie 
Dobczyce marcu, w kwietniu nasi 

szachiści grali głównie na wyjazdach. 
W Dobczycach rozegrano dwa tur-

nieje – 28. marca odbył się 12. turniej 
sekcji szachowej przy Ognisku TKKF 
w Dobczycach. Zwyciężył Marcin 
Mikołajski przed Hubertem Spytkiem 
i Maksymilianem Nowakowskim,  
w klasyfikacji dziewcząt najlepsza 
była Lena Kołodziej przed Natalią  
i Gabrielą Górnisiewicz.

Turniej był okazją do podsumo-
wania ponad rocznego działania sekcji. 
We wszystkich turniejach sekcyj-
nych zagrało łącznie 42. zawodników  
i zawodniczek. 

Najwięcej punktów w całym cyklu 
zdobyła Natalia Górnisiewicz, tuż za 
nią uplasowali się Marcin Mikołajski 
i Hubert Spytek. 

Już w kwietniu (13 kwietnia) odbył 
się siódmy turniej z cyklu Grand Prix 
Dobczyc. Tym razem turniej padł łupem 
zawodników MKS MOS Wieliczka, 
którzy w klasyfikacji ogólnej zajęli 
całe podium, zwyciężył Hubert Szló-
sarczyk przed Izabelą Gajek (najlepsza 
zawodniczka) i Jarosławem Wroną. 

W klasyfikacji urodzonych  
w 2005 i młodszych, najlepszy był 
Hubert Szlósarczyk przed Natalią 
Górnisiewicz (najlepsza zawodniczka) 
i Hubertem Spytkiem. W klasyfikacji 

przedszkolaków triumfował Miłosz 
Jaśkiewicz przed Adamem Nowa-
kowskim i Leną Kołodziej, która była 
jednocześnie najlepszą zawodniczką 
w tej kategorii. 

Do końca cyklu pozostały dwa 
turnieje. Obecnie w klasyfikacji gene-
ralnej po siedmiu turniejach prowadzi 
Hubert Szlósarczk przed Józefem 
Żuławińskim i Markiem Urbaniakiem. 
W klasyfikacji kobiet prowadzi Natalia 
Górnisiewicz. 

Na następny turniej z cyklu zapra-
szamy 18 maja, a wcześniej będzie 
można zagrać 27 kwietnia o 16.15  
w sali gimnastycznej TKKF na Otwar-
tym Turnieju Szachowym o Puchar 
Ludwika Dziewońskiego.

(M.W.)

O końskich pasjach i rodzinnych tradycjach

Sezon 2017 był niezwykle udany  
i owocny dla młodych jeźdźców 

z Klubu Sportowego „Podkowa”  
z Nowej Wsi - uczniów szkoły pod-
stawowej z Nowej Wsi  oraz liceum 
z Wieliczki. 

Informowaliśmy o sukcesach Jakuba 
Kwinty i Nikoli Nowickiej. Teraz do 
tej dwójki dołączyła młodsza siostra 
Nikoli - Oliwia. 

Cała trójka, regularnie startu-
jąc w zawodach regionalnych, jak  
i ogólnopolskich w ciągu sezonu 2017 
odnosiła wiele sukcesów. Oliwia  
i Nikola, w skokach przez przeszko-
dy, mają na koncie wiele wygranych 

zawodów, miejsc na podium, pucha-
rów oraz zajęły odpowiednio  
II i I miejsce w Pucharze Małopolski  
w dyscyplinie skoki przez przeszkody  
w swoich kategoriach wiekowych  

– Młodzików i Juniorów. Natomiast Jakub 
zajął II miejsce w Pucharze Małopolski 
w ujeżdżeniu. Ponadto Kuba zajął III 
miejsce w Mistrzostwach Małopolski 
w ujeżdżeniu, a Oliwia za swoje liczne 
sukcesy dostała powołanie do Kadry 
Małopolski, czyli grona najlepszych 
zawodników z regionu reprezentujących 
Małopolskę w zawodach ogólnopolskich, 
w swojej kategorii wiekowej.

Warto zaznaczyć, że nie 

przypadkiem ta trójka zaczęła jeździć 
konno. Konie zajmowały ważne miejsce 
w ich domu od dawna. Towarzyszyły 
podczas pracy, a także odpoczynku i były 
po prostu częścią rodziny. Najstarsze 
wspomnienia sięgają prapradziadka 
Walentego, który był kowalem i wła-
ścicielem kuźni w Nowej Wsi.

Na sukcesy zawodników pracują 
dzielnie także ich rumaki - Ametys, 
Kai i Lucky. Obecny sezon już roz-
począł się sukcesem – dla Nikoli. Na 
początku lutego zajęła III miejsce  
w Ogólnopolskich Zawodach w skokach 
przez przeszkody, które odbyły się  
w Michałowicach. 

Magdalena Kwinta
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Krzyżówka w wolnej chwili

Serdecznie zapraszamy na szósty Wypas w Dobczycach, który odbędzie 
się 27 maja o godz. 14. Początek Wypasu - wymarsz z ulicy Podgórskiej. 

Główna impreza - błonia RCOS. Paradę poprowadzi Orkiestra Dęta „Dobczy-
ce”, zobaczymy w niej również zabytkowe samochody w ramach IX Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych na rzecz Centrum Onkologii zorganizowanego przez 
Towarzystwo Motoryzacyjne „Zabytek” we współpracy z dobczyckim TKKF.


