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temat z okładki

że w kulturze europejskiej ważne są 
międzynarodowe relacje. Jak mówiła, 
dziadek Jana Matejki przybył do nas 
z Saksonii, a orkiestra przybywa  
z Nadrenii-Westfalii, a poza tym Jan 
Matejko był artystą europejskim.

Burmistrz Paweł Machnicki wraz 
z dyrektor Moniką Gubałą na ręce 
kustosz Marty Kłak-Ambrożkiewicz 
i dyrektora Muzeum Narodowego  

w Krakowie, Andrzeja Betle-
ja, złożyli podziękowania 
za te siedem lat współpracy. 
Burmistrz podkreślił też, jak 
wiele pracy i serca włożyli 
uczniowie i nauczyciele  
w przygotowanie się do 
tego wydarzenia.

Koncert okazał się 
niebywałym sukcesem  
i z pewnością zapisze się 
na kartach historii obydwu 
szkół muzycznych. 90-oso-
bową orkiestrą młodych 
muzyków dyrygował znako-
mity maestro, Michael Lem-
pik, z pochodzenia Polak 

mieszkający na stałe w Niemczech. 
Połączył dwa, znakomicie przygo-
towane przez nauczycieli z Polski  
i Niemiec, zespoły w jedną wspaniałą 
orkiestrę, mając zaledwie cztery próby 
przed samym wydarzeniem.

W przygotowanym specjalnie 
z tej okazji repertuarze znalazły się 
utwory muzyczne, które grano niegdyś 
w domu artysty Jana Matejki. A były 
to m.in. Polonez Balowy Gerwazego 
Gorczyckiego, „Intermezzo” z „Caval-
leria Rusicana” Pietro Mascagni, The 
Tree B-S dzieła Jana Sebastiana Bacha, 
Ludwika van Beethovena i Johannesa 
Brahmsa, a także wspaniały „Mazur” 
z opery Straszny Dwór Stanisława 
Moniuszki.

Nauczyciele Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach z dyrektor 
Moniką Gubałą na czele, wystąpili 
również w kwintecie fortepianowym 
utworów ze zbiorów Domu Jana 
Matejki. Znakomity koncert wyma-
gający wielu godzin przygotowań 
zakończył się owacjami na stojąco.

Tego wieczoru w Muzeum Naro-
dowym - Domu Jana Matejki otwarto, 
dokładnie tę samą co przed 120 
laty, ekspozycję. Odtworzono ją 
na podstawie przewodnika z 1898 

Jubileusz u Matejków
W Galerii Sztuki Polskiej XIX 

wieku w Sukiennicach, w której 
znajdują się znane płótna polskiego 
mistrza Jana Matejki, 6 marca odbył 
się uroczysty koncert z udziałem 
kameralistów Szkoły Muzycznej 
CJD Versmold i Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Dobczycach. 
Wśród 200. zasiadających na 

widowni gości znalazły się osoby świata 
polityki, sztuki i nauki, konsulowie  
i ambasadorowie wielu państw,  
a także przedstawiciele władz Dob-
czyc i miasta partnerskiego Versmold.

Koncert zorganizowano z oka-
zji obchodów „Roku Jana Matejki. 
Jubileusz – Jubileusze 2018”: 180. 
rocznicy urodzin i 125. rocznicy 
śmierci artysty oraz 120. rocznicy 
ekspozycji w Domu Jana Matejki w 
Muzeum Narodowym w Krakowie.

Podczas jubileuszu, prócz wystawy 

prac Matejki, zagościła muzyka. Nie 
bez powodu. Rodzina Matejków była 
bowiem w pierwszym pokoleniu, które 
na stałe zamieszkało w Krakowie, rodzi-
ną muzykującą. Jak mówiła kustosz 
Muzeum Narodowego Oddziału Jana 
Matejki, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, 

nie bez powodu od 7. lat Dom Jana 
Matejki wspólnie ze Szkołą Muzyczną  
I stopnia w Dobczycach prowadzi 
projekt koordynowany przez Panią 
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach Monikę Gubałę pn.: 

„Muzykowanie u Matejków”.
Tych koncertów odbyło się dotych-

czas ponad 50. W zeszłym roku, po uda-
nym koncercie w Domu Jana Matejki, 
w której wystąpiło prawie 70 muzyków 
ze szkół z Polski i Niemiec, kustosz 
muzeum oficjalnie zaprosiła orkiestrę 
na obchody jubileuszowe. Kustosz, 
zapowiadając koncert podkreśliła, 

roku i zachowanych XIX wiecznych 
fotografii.

Tekst i foto: Magda Gaweł

Podziękowania
Z całego serca dziękuję: drogim 

Nauczycielom, kochanym Uczniom  
i Absolwentom, zaangażowanym 
Rodzicom oraz Przyjaciołom z Ver-
smold za wspaniały koncert i niezwykłe 
wrażenia artystyczne i estetyczne 
podczas uroczystości jubileuszo-
wych Roku „Jan Matejko, Jubileusz 
Jubileusze 2018”, które odbyły się  
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w Sukiennicach. 

Zaproszenie do wykona-
nia koncertu skierowała Marta 
Kłak-Ambrożkiewicz - kustosz 
oddziału MN Dom Jana Matejki  
w Krakowie.

Podziękowania za zaangażowanie 
kieruję do: Michaela Lempika - dyry-
genta i dyrektora Szkoły Muzycznej 
CJD w Versmold, Magdaleny Bed-
narskiej, Konrada Ligasa, Leokadii 
Sochackiej-Lachman, Kazuko Tsuji, 
Natalii Miś, Magdaleny Irzyk, Anny 
Kuk, Maksymiliana Kowalskiego, 
Małgorzaty Brzózki-Miki, Konrada 
Miki, Tomasza Polaka, Marcina 
Wrazidły, Arkadiusza Barana, Bartło-
mieja Witka, Rafała Tyliby, Joanny 
Walas-Klute, Thorstena Klute, Very 
Hesse-Meisters, Allana Mediny, Mat-
thiasa Nesemanna, Wolfa Gerharda 
Hollmanna, Hadlefa Gronewolda, 
Sylwii Szymoniak.

Szczególne podziękowania kie-
ruję do Rady Rodziców za pomoc  
i wsparcie organizacji całego projek-
tu, jak również do Gminy i Miasta 
Dobczyce na ręce Burmistrza Pawła 
Machnickiego.

Dofinansowanie i partnerzy: 
Gmina i Miasto Dobczyce, Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży, Powiat 
Myślenicki, Wawel SA, Wodociągi 
Miasta Krakowa, Piekarnia Złoty Kłos. 

Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom i instytucjom za pomoc  
w zorganizowaniu tego piękne-
go wydarzenia, które pozostanie  
w pamięci nas wszystkich.

Monika Gubała, 
dyrektor Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Dobczycach

Burmistrz Paweł Machnicki przyznał 
ponad 157 tys. zł na działalność 

prowadzoną przez organizacje poza-
rządowe w zakresie kultury fizycznej 
oraz kultury i tradycji, turystyki  
i działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. 

Z dotacji skorzysta łącznie 29 
organizacji pozarządowych, które 
realizować będą w sumie 38 inicjatyw 
na terenie Gminy Dobczyce.

Wszystkie organizacje, które złożyły 

oferty w ramach konkursu, zostały 
ocenione przez komisję pozytywnie 
i otrzymały dofinansowanie. W tym 
roku realizowane będą projekty m.in. 
takie jak: zajęcia z tenisa ziemnego, 
zajęcia oyama karate, piłka siatkowa, 
zajęcia szachowe, zajęcia dla seniorów, 
klub małego strażaka i wiele innych. 
Współfinansowane będą również 
wydarzenia: Bieg o Złotą Kózkę, 
VII Dobczyckie Zaduszki Muzycz-
ne, Dni Muzykowania Zespołowego  

i Rodzinnego, Ispiniada, Święto Flotylli 
Pińskiej czy Turniej Tańców Polskich. 
Dofinansowanie obejmuje również 
obozy sportowe, warsztaty czy zakup 
strojów łowickich dla Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dobczyce”.

To będzie kolejny bogaty w atrakcje 
rok, a wszystko dzięki zapałowi i chęci 
prężnie działających na naszym terenie 
organizacji. Cieszymy się, że ciekawe 
inicjatywy są wspierane i liczmy, że 
sił i energii starczy na kolejne lata,  

Ponad 150 tysięcy zł na wsparcie działalności organizacji pozarządowych

Niezapomniany koncert orkiestr z Versmold i Dobczyc przejdzie do historii

a mieszkańców zachęcamy do korzy-
stania z tej bogatej oferty.

(Red.)
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Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego - etap drugi

Burmistrz Paweł Machnicki pod-
pisał umowę z Zarządem Woje-

wództwa Małopolskiego na realizację  
II etapu Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego. 

W ramach tego projektu zmoder-
nizowane zostanie kąpielisko przy ul. 

Turystycznej, które obejmować będzie 
basen rekreacyjny i plac zabaw wodnych, 
a także powstanie pierwsze w naszej 
gminie zadaszone lodowisko. Dodat-
kowo powstaną trzy korty tenisowe 
wraz z zapleczem i ścianka tenisowa.

Realizacja tego etapu stworzy 

Dobczyckiego – etap II: 7 935 694 zł.
Przyznane dofinansowanie: 4 370 

980,23 zł (67,50% wydatków kwalifi-
kowanych).

Przypomnijmy, że na realizację 
czterech etapów Zagospodarowania 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, 
Gmina pozyskała w sumie prawie 20 
milionów złotych dofinansowania,  
a sukces ten jest wynikiem wieloletniej, 
wytężonej pracy wielu osób.

Umowa na realizację I etapu została 
już wcześniej podpisana, obecnie trwa 
przetarg na wykonawcę tego zadania.

Projekt pn. „Zagospodarowanie 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego  
w Dobczycach - etap II”,  
nr RPMP.06.03.03-12-0324/17 reali-
zowany przez Gminę Dobczyce w 
ramach: Oś priorytetowa 6. Dziedzic-
two regionalne, Działanie 6.3. Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020.

(B.P.)
Wizualizacja: ugim

mieszkańcom naszej gminy warunki 
do rekreacji, wypoczynku i wzbogaci 
ofertę czasu wolnego. 

Każdy z etapów Zagospodarowania 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego 
realizowany przez Gminę Dobczyce 
to również szansa na wzmocnienie 

funkcji turystycznej naszej gminy 
poprzez stworzenie silnego produktu 
turystycznego, a co za tym idzie, jest 
to również szansa na rozwój gospo-
darczy gminy.

Koszt całkowity projektu Zago-
spodarowania otoczenia Zbiornika 

Bezpłatna mammo-
grafia w Dobczycach

Zachęcamy do skorzystania  
z bezpłatnych badań mammogra-

ficznych w mammobusie, które odbędą 
się w Dobczycach – 12 kwietnia na 
parkingu przy ul. Podgórskiej

Niespełna połowa uprawionych 
Polek zgłasza się co roku na badania 
mammograficzne w ramach Populacyj-
nego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi, nadzorowanego przez 
Ministerstwo Zdrowia. To niewielki 
odsetek w porównaniu do innych 
państw, gdzie w badaniach mam-
mograficznych uczestniczy ponad 
70 proc. uprawnionych pań. Warun-
kiem skuteczności Programu jest 
jego masowość, długoterminowość  
i wysoka jakość. Jego waga i znaczenie 
dla zdrowia i życia Polek jest nie do 
przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 
lat są bowiem najbardziej narażone na 
ryzyko zachorowania.

Badanie jest bezpłatne i refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie. Na badanie można zgłosić się 
w dowolnej miejscowości niezależnie 
od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubez-
pieczone panie w wieku od 50 do 69 
lat, które nie były leczone z powodu 
raka piersi i jednocześnie:

• w ciągu ostatnich 2 lat nie miały 
wykonanej mammografii w ramach 
Programu

• lub otrzymały wynik ze wska-
zaniem do wykonania badania po 12 
miesiącach ( dotyczy kobiet, u któ-
rych w rodzinie wykryto raka piersi  
u matki, siostry, córki lub w badaniu 
genetycznym stwierdzono mutacje  
w genach BRCA 1 i BRCA 2).

Mammografia trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć ren-
tgenowskich. Pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków i innych nieprawidłowości)  
w bardzo wczesnym etapie rozwoju, 
kiedy nie są one wyczuwalne pod-
czas samokontroli piersi lub badań 
palpacyjnych. Wcześnie wykryty 
nowotwór piersi pozwala rozpocząć 
natychmiastowe i skuteczne leczenie 
oraz daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub 
na www.mammo.pl/formularz Call 
Center czynne jest od poniedziałku do 
soboty. Istotnym elementem badania 
jest ocena porównawcza wyników  
z poprzednich badań, dlatego prosimy 
o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt 
z poprzednich mammografii.

(Red.)

Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Myślenickiej

W ciągu drogi wojewódzkiej na 
ul. Myślenickiej cały czas 

prowadzone są prace nad I etapem 
budowy chodnika. 

Jest to bardzo ważna inwestycja, 
która ma na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa pieszym w obrębie jednej  
z najruchliwszych dróg w gminie.

Zadanie to Gmina Dobczyce 

przejęła do realizacji od Województwa 
Małopolskiego.

Całkowita wartość inwestycji to 
prawie 500 000 zł.

Inwestycja finansowana jest w 50 
proc. przez Gminę Dobczyce, pozo-
stałe 50 proc. pokrywa Zarząd Dróg 
Wojewódzkich.

Tekst i foto (B.P.)

Zasady rekrutacji do szkół 
i przedszkoli

Rozpoczęła się rekrutacja do 
przedszkoli i szkół w gminie 

Dobczyce na rok 2018/2019.
Przypominamy, że dzieci, któ-

re będą kontynuować edukację  
w dotychczasowym przedszkolu, nie 
biorą udziału we właściwej rekrutacji. 
Wystarczy, że ich rodzice złożą dekla-
rację dalszego uczęszczania dziecka do 
danego przedszkola. Natomiast rodzice, 
którzy chcą po raz pierwszy zapisać 
dziecko do przedszkola lub zmienić 
placówkę, mogą już się zapoznać  
z nowymi kryteriami naboru na rok 
szkolny 2018/2019.

W przypadku przedszkoli rodzice 
mają prawo składania wniosków do 
dowolnej liczby przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, które prowadzą postępowanie 
rekrutacyjne, w preferowanej przez 
siebie kolejności (zaznaczając we wnio-
sku kolejność wybranych przedszkoli)..

Do klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej ogólnodostępnej, prowadzonej 
przez gminę, przyjmuje się z urzędu 
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły podstawowej na podstawie 
zgłoszenia rodzica lub opiekuna 
prawnego – obwody szkół podstawo-
wych określone zostały w uchwale 
Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2017r.  
w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Wszystkie dokumenty dostępne są na 
stronie internetowej www.dobczyce.pl

(B.P.)
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Sezon grzewczy co prawda powoli 
dobiega końca, jednak ostatnie 

tygodnie, które obfitowały w niskie 
temperatury skłaniają do przypo-
mnienia, w jaki sposób pozbywać się 
popiołu z palenisk domowych. 

Popiół jest odpadem komunalnym 
i powinien być oddawany w ramach 
zbiórek śmieci. Gromadzony powi-
nien być w koszu na śmieci (czar-
nym worku), pod warunkiem, że jest 
on zimny. Pamiętajmy, że z posesji  
w ramach opłaty ponoszonej do Urzędu 
możemy oddać każdą ilość odpadów, 
które pochodzą z funkcjonowania 
gospodarstwa domowego.

Niestety powszechnym zjawiskiem, 
obserwowanym po stopnieniu śniegu, 
staje się wysypywanie popiołu na drogi, 
pola, czy też do przydrożnych rowów. 
W powszechnej opinii popiół jest 
również nawozem, wykorzystywanym 
w domowych ogrodach. Tymczasem 
prawda jest zupełnie inna. 

Popiół z palenisk, w których spa-
lany jest węgiel kamienny, a takich jest  
w gminie Dobczyce większość, nie 
nadaje się do utwardzania dróg. Wysy-
pany do rowu może spowodować jego 
zamulenie i pogorszyć drożność prze-
pływu wód opadowych. Nie stanowi on 
również żadnych wartości odżywczych 
dla roślin. Wręcz przeciwnie. Popiół 
zawiera liczne pozostałości metali 
ciężkich, takich jak kadm, ołów, arsen 
czy związki rtęci, które przedostając 
się do ziemi wpływają negatywnie na 
środowisko naturalne. 

Popiół zawiera również mnóstwo 
szkodliwych związków chemicznych, 
które przy wietrznej pogodzie mogą 
uwalniać się do atmosfery zanieczysz-
czając ją, a tym samym mogą być 
źródłem chorób układu oddechowe-
go. Osoby pozbywające się popiołu  
w wyżej opisane sposoby narażają siebie 
i innych nie tylko na utratę zdrowia, 
ale również na spore konsekwencje 
finansowe, wynikające z powstawania 
dzikich wysypisk śmieci.

(Red.)

Co zrobić z popiołem 
z domowego paleni-
ska?Od połowy lutego w Dobczycach 

działa fundacja „Okno Nadziei”. 
To organizacja pozarządowa, która 
powstała przy Hospicjum Domowym 
Specjalmed.

Prezesem fundacji jest Marta 
Łaszczyk-Lichoń. Organizacja pomaga 
osobom dotkniętym ciężką choro-
bą, ich rodzinom oraz opiekunom,  
a także osobom cierpiącym po stracie 
najbliższych.

W ramach działalności fundacji 
funkcjonuje m.in. wypożyczalnia 
sprzętu. Bezpłatnie udostępniane są 
łóżka specjalistyczne, wózki inwalidzkie, 
balkoniki, kule, itp. Wypożyczalnia 
znajduje się w Dobczycach, a sprzęt 
magazynowany jest w pomieszczeniu 
udostępnionym przez Urząd Gminy.  
W fundacji otrzymać można też wsparcie 
i opiekę medyczną.

Jednym z celów fundacji jest 
również promocja idei wolontariatu 
hospicyjnego, szczególnie wśród mło-
dzieży i dorosłych 50+.

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
fundacji: oknonadziei.org.pl, gdzie 
można się m.in. dowiedzieć w jaki 
sposób wesprzeć funkcjonowanie 
fundacji.

za: www.oknonadziei.org.pl

Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce przeznacza do sprzedaży  
w drodze przetargu, niezabudowa-
ną nieruchomość gminną położoną  
w Rudniku, oznaczoną działką nr 228/2 
o powierzchni 0.0759 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Myślenicach Zamiejsco-
wy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s  
w Dobczycach prowadzi księgę wieczy-
stą KR2Y/00003801/4 – bez obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości 
53 130,00 zł /słownie: pięćdziesiąt trzy 
tysiące sto trzydzieści złotych.

Do uzyskanej w przetargu ceny 
sprzedaży zostanie doliczony podatek 
VAT ze stawką procentową obowią-
zującą w dniu powstania obowiązku 
podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
sołectwa Rudnik, przedmiotowa dział-
ka w całości położona jest w terenach 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
(3MNU).

Nieruchomość posiada dostęp 
do infrastruktury technicznej: sieci 
wodociągowej, energetycznej i gazo-
wej. Dojazd do nieruchomości drogą 
publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt  
2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz.U. 2018 poz.121), mogą złożyć 
wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu 
(tj. od 8 marca).

Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce przeznacza do sprzedaży  
w drodze przetargu, niezabudowane 
nieruchomości gminne położone  
w Dobczycach, dla których Sąd Rejo-
nowy w Myślenicach Zamiejscowy 
V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s  
w Dobczycach prowadzi księgę wieczy-
stą KR2Y/00017756/4 – bez obciążeń, 

oznaczone działkami: 2741/3 (0.0936 
ha – cena wywoławcza netto: 84 240 zł 
osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście 
czterdzieści złotych); 2741/4 (0.0944 
ha – cena wywoławcza netto: 84 960 
zł osiemdziesiąt cztery tysiące dzie-
więćset sześćdziesiąt złotych); 2741/5 
(0.0920 ha - cena wywoławcza netto: 
82 800 zł osiemdziesiąt dwa tysią-
ce osiemset złotych 00/100); 2741/6 
(0.0913 ha - cena wywoławcza netto: 
82 170 zł osiemdziesiąt dwa tysiące 
sto siedemdziesiąt złotych); 2741/7 
(0.0878 ha - cena wywoławcza netto: 
79 020 zł siedemdziesiąt dziewięć 
tysięcy dwadzieścia złotych); 2741/8 
(0.0846 ha - cena wywoławcza netto: 
76 140 zł siedemdziesiąt sześć tysięcy 
sto czterdzieści złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny 
sprzedaży zostanie doliczony podatek 
VAT ze stawką procentową obowią-
zującą w dniu powstania obowiązku 
podatkowego.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Dobczyce, przedmiotowe działki 
w całości położone są w terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(3MN2).

Nieruchomości posiadają dostęp 
do infrastruktury technicznej: sieci 
wodociągowej, energetycznej, gazo-
wej i kanalizacji sanitarnej. Dojazd 
do nieruchomości drogą publiczną  
ul. Sosnową a następnie drogą wewnętrz-
ną, nie urządzoną będącą własnością 
Gminy Dobczyce.

Osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust.1 pkt  
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz.121) mogą 
złożyć wniosek o nabycie w terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu (tj. od 8 marca).

W komisji oceniającej zasiadają: Maria 
Skiba – rdzenna mieszkanka Kor-
natki, Renata Banowska - członek 
Stowarzyszenia Gościniec, Robert 
Kowalczyk - członek Rady Sołeckiej, 
Jolanta Ziemba – sołtys, autor zdjęć 
– pseud. Stanley. Wyniki konkursu 
opublikowane zostaną na fanpage’u 
sołectwa w połowie kwietnia. 

- Serdecznie zapraszamy do odwiedzania 
naszego profilu, gdzie znajdą Pań-
stwo ciekawe informacje o Kornatce,  
o tym co u nas się dzieje i jak zachwyca 
pięknymi widokami urocza, małopolska 
wieś - zaprasza Jolanta Ziemba.

(J.Z.)

Działa już fundacja 
„Okno Nadzei”

Od lutego przez miesiąc Sołectwo 
Kornatka prowadzi konkurs 

wiedzy o swojej miejscowości. 
Na profilu FB sołectwa, co kilka 

dni ukazuje się zimowe zdjęcie miej-
scowości, wykonane z lotu ptaka. Zada-
niem uczestników jest odpowiedzieć  
w komentarzu na pytanie zamieszczone 
do zdjęcia. Należy rozpoznać, która 
część Kornatki znajduje się na fotogra-
fii, jak nazywany jest ów przysiółek 
lub co to za miejsce. Konkurs cieszy 
się powodzeniem, niektóre zdjęcia 
były wyświetlane ponad tysiąc razy. 
Odpowiedzi mieszkańców zawierają 
ciekawe informacje, historyczne aneg-
doty i opowiastki, co było głównym 
zamysłem organizatorów. 

Pomysł na konkurs pojawił się  
w chwili, kiedy autor zdjęć zaoferował 
możliwość publikacji swojego albumu. 
Organizatorem zabawy jest sołtys 
wsi Kornatka, we współpracy z Radą 
Sołecką i Stowarzyszeniem Gościniec. 

Informacja o badaniach 
ankietowych prowadzonych 
przez GUS

Urząd Statystyczny w Krako-
wie informuje, że w roku 2018 

będzie przeprowadzał na terenie 
województwa małopolskiego wiele 
badań ankietowych.

Badania realizowane będą metodą 
wywiadu bezpośredniego lub metodą 
wywiadu telefonicznego przez pra-
cowników GUS w gospodarstwach 
domowych, gospodarstwach rolnych, 
punktach usługowych, targowiskach 
oraz na przejściach granicznych na 
terenie województwa małopolskiego. 

Każdy z ankieterów posiada legi-
tymację podpisaną przez Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Krakowie 
(wzór legitymacji można sprawdzić m.in. 
na stronie Urzędu: www.dobczyce.pl 

Dostępny jest tutaj też wykaz 
badań realizowanych w 2018r.) oraz 
upoważnienie do przeprowadzania 
badań ankietowych na terenie woje-
wództwa małopolskiego.

Pozyskane w badaniach dane staty-
styczne są wykorzystywane do analiz 
i opracowań zbiorczych dotyczących 
sytuacji społecznej i gospodarczej 
województwa oraz stanowią podsta-
wę do podejmowania strategicznych 
decyzji ekonomicznych, społecznych 
administracyjnych. 

Zbierane i gromadzone w bada-
niach dane indywidualne i dane oso-
bowe są objęte tajemnicą statystyczną  
i są wykorzystywane wyłącznie do 
zbiorczych opracowań statystycznych.

(ugim)

KORNATKA
Konkurs „ Ja wiem”
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STADNIKI: Czekała 70 lat 

Odnaleziono kapsułę czasu
Remont wieży kościelnej w Sta-

nikach przyniósł zaskakującą 
niespodziankę. Podczas rozbiórki 
więźby dachowej pracownicy natknęli 
się na relikt przeszłości.

Jest to metalowa tuba, w której 
przechowywana była kapsuła czasu. 
Znaleziono kilka monet pamiętających 
czasy II Rzeczpospolitej oraz list 
budowniczych świątyni zaadresowany 
do przyszył pokoleń. 

List opisano datą 17 sierpnia 1948 

roku. Podpisali się pod nim wykonawcy 
i ks. Michał Wietecha. 

Dokument zamknięto w metalowej 
tubie i byłby sobie zapewne spoczy-
wał spokojnie na swoim miejscu, ale 

wieża kościelna wymagała 
już remontu. 

Parafię w Stadnikach, pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, erygowano w lutym 
1951r., a jej proboszczem został 
ks. Czesław Kunda SCJ. 

W Stadnikach od 1944r. 
rezydują księża sercanie 
(Zgromadzenie Księży Naj-
świętszego Serca Jezusowe-
go). Przeniesieni zostali tutaj 
po tym, kiedy hitlerowcy 
zamienili ich krakowski dom 
zakonny w koszary. Po kilku 
latach od wybudowania klasz-
toru, w roku 1954, władze 
komunistyczne wysiedliły 
księży i umieściły tutaj siostry  
z innego zgromadzenia. Serca-
nie powrócili do Stadnickiego 
klasztoru w 1956 roku.

Remont wieży kościelnej 
rozpoczął się z początkiem 

marca tego roku i był priorytetem, jak 
się okazało podczas rozbiórki, kon-
strukcja wewnętrzna długo już by nie 
wytrzymała. W związku z trwającymi 
pracami napotkać można pewne nie-
dogodności, zamknięta została alejka, 
co wiąże się z utrudnionym dojściem 

Z zadumą na Wielki Tydzień

W wigilię Niedzieli Palmowej,  
w kościele w Stadnikach, tra-

dycyjnie już zagościła poezja pasyjna. 
Spotkanie zorganizowała Myślenicka 
Grupa Literacka Tilia wraz ze scholą 
ze Stadnik. 

Swoje wiersze czytali: Kazimierz 
Budyn, Kasia Dominik, Małgorzata 
Kraus, Dominika Ostafin, Teresa 
Święch, Agnieszka Zięba, Barbara 
Papież. Oprawę muzyczną przygotowała 
schola pod opieką Witolda Uchmana.

Ten zwyczaj, 
który wpisał się 
już w tradycję 
obchodów Wiel-
kiego Postu, zaini-
cjował przed trze-
ma laty Kazimierz 
Budyn. To miesz-
kaniec Stadnik, 
poeta – członek 
grupy Tilia. 

Dla parafian, 

W przygotowaniu do 
Wielkiego Tygodnia

STADNIKI: Wieczór poezji pasyjnej którzy uczestniczyli w poetyckim 
spotkaniu, wieczór poezji to kolejna 
okazja do zadumy i wielkopostnych 
rozważań. 

(Red.)
Fot. Stadniki Lokalnie

Kazimierz Budyn
A myśmy myśleli

Odgłosy nocy
Zdradzony pocałunkiem
To On
Dobywa miecza
Odwaga
Zginie zanim zapieje kur
Zatrze wspomnienia cudów
Przytłoczy Go
Krwawiącym drzewem
Kiedy przestanie boleć
Mrok spowije ziemię
A myśmy myśleli

Na ekstremalnej 
drodze krzyżowej

W nocy z 23 na 24 marca, z Myśle-
nic po raz kolejny wyruszyła 

Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Każdego roku na trasę wyrusza 

kilkadziesiąt osób, gotowych pokonać 
ją w zadumie, bez względu na prze-
szkody i trudności. To ich rekolekcje, 
to ich bliskość z Chrystusem, to ich 
potrzeba zrozumienia własnych słabości 
i odnalezienia siły. 

Bo ta droga jest naprawdę eks-
tremalna. I to nie tylko dlatego, że 
wyruszają na cała noc. Jest ekstremal-
na, bo trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie: jak wiele potrafię, jak wiele 
wytrzymam, czy dam radę i co będzie, 
gdy na trasie zwątpię. 

Uczestnicy gotowi są na takie 
wyzwania. EDK rozpoczęła msza 
św. odprawiona w Sanktuarium  
w Myślenicach. Po mszy na trasę wyru-
szyli pojedynczo, albo w niewielkich 
grupkach. To dlatego, żeby iść w ciszy 
i w spokoju rozważać tajemnicę męki, 
śmierci i zbawienia Chrystusa. 

W tym roku przygotowano sześć 
tras: do Krakowa Łagiewnik, dwie do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, do Niegowici, 
do Szczyrzyca, do Ludźmierza.

(k)

A.D.
1947 - 1948

„Za pontyfikatu Jego świątobliwości papieża Piusa XII, Kardynała 
Księcia Metropolity Adama Stefana Sapiehy Bp Krakowskiego, oraz 
niestrudzonego w pracy apostolskiej Przew. Ks. Prowincjała Michała 
Wiechety, położono w dniu 13 lipca 1947 r. kamień węgielny i rozpo-
częto budowę świątyni Pańskiej i internatu Zgromadzenia Ks. Ks. Pod 
wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w miejscowości Stadniki koło 
Krakowa.” 

do kościoła i na furtę.
Remont wieży zbiegł się z waż-

nym dla każdego wierzącego okresem 
Wielkiego Postu. Dlatego na stronie 
parafii Stadniki, obok informacji na 
temat remontu, księża piszą: Każdy 
remont można poniekąd przyrównać 
do rekolekcji — trzeba coś poruszyć, 
zburzyć, dotrzeć do sedna, żeby móc 
później zacząć naprawiać, postawić na 
nowo. Jedno i drugie wymaga wysiłku, 
tak ducha jak i ciała. Jeśli się jednak 
podejmie ten wysiłek i wytrwa w nim, 
jego owoce będą trwałe — tak jak 
mury kościoła.

Niech ten remont będzie dla nas 
również okazją do modlitwy — z jednej 
strony dziękczynnej za budowniczych  
i fundatorów naszej świątyni, z drugiej 
zaś o zdrowie i pomyślne zakończenie 
prac dla obecnie pracującej ekipy.  
W końcu – „Jeśli domu Pan nie zbu-
duje, na próżno się trudzą, którzy go 
wznoszą…”

(Red.)
Fot. Witold Uchman

Misteria Męki 
Pańskiej

Wspomnienie męki Pańskiej, 
które odzwierciedlane jest  

w Misteriach, to nie tylko inscenizacja 
tego najważniejszego dla chrześcijan 
momentu w ziemskiej drodze Chry-
stusa, ale po częstokroć to osobiste 
rekolekcje tych, którzy są na scenie 
i tych, którzy siadają na widowni.

W gminie Dobczyce Misteria 
przygotowali dzieci, młodzież i dorośli  
z parafii w Dobczycach i Dziekano-
wicach.

W Dobczycach mogliśmy oglądać 
Misteria w auli widowiskowej RCOS. 
Swoją premierę miały w sobotę, przed 
Niedzielą Palmową, a po raz drugi 
wystawiono je w Wielki Poniedziałek. 
W wyreżyserowanym przez ks. Bog-
dana Jelenia spektaklu, wzięli udział 
uczniowie SP nr 2 w Dobczycach 
oraz dorośli parafianie. Opowieść 
rozpoczyna się od wjazdu Jezusa do 
Jerozolimy, aby – ukazując po kolei 
mękę i śmierć Chrystusa – zaprowadzić 
nas do grobu, do którego przychodzą 
niewiasty.

W Dziekanowicach Misterium 
można było przeżywać w Sanktuarium. 
W jego przygotowanie włączyli się 
mieszkańcy parafii – wprowadzając 
parafian w zadumę Wielkiego Tygodnia. 
Misterium o bardzo wymownym tytule 

„Credo” wyreżyserowali ks. Paweł 
Odziomek i Joanna Dudzik. 

(Red.)
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u Tischnera

U Tischnera z zadumą

Jest niekwestionowanym auto-
rytetem duchownym, moralnym  

i naukowym. Symbolem wartości i cech, 
które są drogowskazami na drodze 
rozwoju i dorastania do samodziel-
ności. Jednym z najwybitniejszych 
współczesnych filozofów i teologów, 
autentycznym mędrcem, miłośnikiem 
dobra, prawdy i piękna.

Tak o patronie swojej szkoły, 

księdzu Józefie Tischnerze, mówi-
li dumni uczniowie Zespołu Szkół  
w Dobczycach. Przygotowali, jak 
każdego roku, wyjątkowy spektakl, w 
którym poczucie humoru przeplatało 
się z refleksją, z zadumą, ze stawianiem 
najważniejszych pytań i poszukiwaniu 
na nie odpowiedzi. 

Za Diogenesem z Synopy wspólnie 
z uczniami i gośćmi, poszukiwaliśmy 
prawdziwego człowieka. Nie zabra-
kło zabawnych analogii do ludzkiej 
ewolucji, trudnych doświadczeń ze 

szkolnego korytarza i próby odpowiedzi 
na pytanie, kim jest człowiek. Program 
przygotowany przez uczniów ZS we 
współpracy z uczniami Gimnazjum 
przeplatany był słowami księdza Tisch-
nera, wypełniony muzyką, tańcem  
i sporą dozą humoru.

Wspólnie z dyrekcją, nauczycielami 
i uczniami świętowali Dzień Patrona 
ZS sympatycy i przyjaciele placówki. 

W czasie spotkania uhonorowano firmy 
i osoby prywatne i instytucje, które 
aktywnie wspierają działalność szkoły. 
Podziękowania wręczył im na scenie 
dyrektor szkoły, Bogusław Lichoń.

Uroczystość, przy współpracy  
z uczniami i nauczycielami, przygo-
towała Iwona Puchała. Nie zabrakło 
na scenie także absolwentów szkoły, 
którzy zawsze chętnie włączają się we 
współpracę z uczniami i nauczycielami. 

(Red.)
Fot. Anka Stożek

Matura tuż-tuż, a indeks już jest

Katarzyna Suder, uczennica Tech-
nikum Technologii Żywności  

w dobczyckim Zespole Szkół, zdobyła 
tytuł finalisty XX Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Żywności. 

Tytuł ten zwalnia Kasię, tegoroczną 
maturzystkę, z części pisemnej egza-
minu zawodowego oraz daje wstęp 
na wyższe uczelnie m.in.  w Krako-
wie, Poznaniu, Olsztynie, Gdańsku, 

Wrocławiu i Bydgoszczy.
Olimpiada odbyła się w marcu  

w Zespole Szkół Przemysłu Spożyw-
czego w Poznaniu.

Kasia miała możliwość wykazać 
się i zaprezentować swoje umiejętności, 
ale również zetknąć się z naukową 
atmosferą, nabyła nowe, przydatne  
w dalszej edukacji doświadczenia.

Etap centralny olimpiady składał 
się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

- Tytuł finalisty uprawnia do wstępu 
bez egzaminu na wyższe uczelnie,  
w tym przypadku Kasia może wybrać 
dowolny kierunek, związany m.in.  
z profilem żywienia, dietetyką, chemią 
spożywczą - mówi Joanna Brytan, 
opiekunka finalistki – a zastanawia 
się nad towaroznawstwem na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. 

W przygotowaniu uczennicy do 
olimpiady, pomogli – obok pani Joanny 

– również: Gabriela Panuś (prowadzenie 
działalności gospodarczej) oraz Iwona 
Stawowczyk (chemia).

oprac.(bd)
Fot. ze zborów Szkoły

Zostać ratownikiem czy może 
mechatronikiem?

W połowie marca, w Zespole 
Szkół odbył się tradycyjny 

Dzień Otwarty. 
Od rana u Tischnera gościli gim-

nazjaliści z Krzyszkowic, Gdowa, 
Tenczyna, Koźmic Wielkich, Lipnika, 
Raciechowic, Krzesławic, Trzemeśni, 
Szczyrzyca, Wiśniowej, Skrzydlnej, 
Gruszowa oraz Myślenic. 

Uczniowie klas trzecich gimnazjum 
mieli okazję m.in. obejrzeć niektóre 
urządzenia i systemy wykorzystywane  
w czasie zajęć praktycznych, degu-
stować pyszne przekąski, poddać się 
zabiegom fryzjerskim. Wszyscy mogli 
również zwiedzić szkołę. 

Do dyspozycji gimnazjalistów 
otwarte były nie tylko klasy lekcyjne, 
ale i warsztaty, pracownie szkolne, 
czytelnia multimedialna i biblioteka, 

jak również zaplecze sportowe. 
W sali gimnastycznej przygotowa-

ne zostały profesjonalne promocyjne 
stoiska, na których zaprezentowane 
zostały wszystkie kierunki kształcenia 
zawodowego w szkole oraz profile 

liceum ogólnokształcącego.
Całość koordynował zespół ds. 

promocji, a profesjonalnym oprowa-
dzaniem i udzielaniem informacji  
o naszej szkole zajęli się przede wszyst-
kim pierwszoklasiści.

Kamil, uczeń trzeciej klasy Gim-
nazjum im. św. Brata Alberta w Gdo-
wie, przyjechał na Dzień Otwarty ze 
starszym bratem.

– Zainteresowałem się tą szkołą trochę 
pod wpływem brata, który jest absol-
wentem tutejszego technikum informa-
tycznego – powiedział. – Brałem pod 
uwagę inne szkoły, zachęcił mnie jednak 
profil ratowniczy w dobczyckim LO  
i z tym wiążę swoją przyszłość. Szkoła 
zrobiła na mnie pozytywne wrażenie.

Dyrekcja Zespołu Szkół ocenia 
Dzień Otwarty, jako udany, cieszący 

się dużym 
zaintere -
sowaniem 
młodzieży 
gimnazjal-
nej. Koor-
dynatorzy 
zapowia-
dają jeszcze 
wiosenne 
warsztaty 
zawodowe 
dla gimna-
zjalistów, 
k t ó r z y 

podejmują teraz życiową decyzję  
i potrzebują wsparcia w wyborze 
szkoły, w której będą kontynuować 
swoją dalszą naukę.

(bd)
Fot. ze zbiorów Szkoły

W poszukiwaniu prawdziwego 
człowieka

Dar krwi – dar serca

Po raz kolejny w ZS w Dobczycach 
odbyła się Akcja Honorowego 

Krwiodawstwa. Była to już 42. akcja, 
w której nie zabrakło gościnnie odda-
jących krew mieszkańców gminy. 

Podczas tej akcji drogocenny płyn 
oddało 31. dawców (zgłosiły się 53 
chętne osoby); zebrano ogółem 13,95 
litra krwi. 

Na apel odpowiedziała również 

Halina Adamska Jędrzejczyk, wice-
burmistrz Dobczyc, która od lat jest 
honorowym dawcą krwi.

W ciągu dotychczasowych 42. 
akcji w ZS zebrano łącznie 829,95 
l krwi. Organizatorami akcji byli: 
Ewa Mikołajczyk, Jacek Mikołajczyk, 
Danuta Ścibor, a w organizacji pomogli 
uczniowie szkoły: Arek Ziółkowski  
i Damian Gatlik.

oprac. (bd)
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Powiatowy konkurs recytatorski

Miłość Młodość Marzenia

Uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych, gimnazjów a w tym roku 

także klas siódmych szkół podstawo-
wych, uczestniczyli w tradycyjnym 
konkursie recytacji i piosenki: Miłość 
Młodość Marzenia.

Konkurs od kilku lat, wraz z pierw-
szymi oznakami wiosny, odbywa się 
w Zespole Szkół w Dobczycach. Do 
Tischnera przyjechali uczniowie ze szkół 
z: Dobczyc, Gruszowa, Raciechowic, 
Krzesławic i Lipnika. W jury zasiedli 
w tym roku: Anka Stożek, Małgorzata 
Molendys, Andrzej Pudlik. Wysłuchali 
18 recytacji wierszy oraz 15 wykonań 
piosenek. Wybór był naprawdę trudny, 
ponieważ poziom z roku z na rok jest 
coraz wyższy. Zwłaszcza wśród wyko-
nawców piosenek widoczna jest coraz 

większa dojrzałość w doborze reper-
tuaru, a także  dobre przygotowanie. 
Po długich obradach, bo wybór był 
naprawdę trudny (zwłaszcza poziom 
wykonań piosenek był bardzo wysoki) 
jury ustaliło następujący werdykt:
Recytacja
I Julia Piwowarczyk - SP nr 2  
w Dobczycach,
II Gabriela Łukasik - SP nr 2 w Dob-
czycach
III Kamila Burnos - SPnr2 w Dobczycach

Młodzi wirtuozi gitary
Wyróżnienie: Julia Dudzik, Aleksandra 
Wójtowicz, Magdalena Klakla - SP nr 
2 w Dobczycach oraz Klaudia Para  
- liceum mundurowe w ZS w Dobczycach

Piosenka
I Karolina Nowak - SP w Racie-
chowicach; Emilia Małż - SP nr 2  
w Dobczycach
II Alan Michalik - technikum informa-
tyczne w ZS w Dobczycach; Wiktoria 
Starmach - SP nr 2 w Dobczycach
III Kinga Leśniak i Amelia Magdziarz 
- gimnazjum w Gruszowie
Wyróżnienie: Oliwia Kubik - SP nr 2 
w Dobczycach.

Wyróżnienie Stowarzyszenia KAT 
Dobczyce przyznano Magdalenie Dyr-
dzie z liceum ratowniczego z Zespołu 
Szkół w Dobczycach. 

Organizatorkami konkursu były: 
Justyna Dudzik, Agnieszka Półto-
rak-Ryś, Katarzyna Jąkała. Koncert 
prowadziła uczennica liceum – Karo-
lina Orlik. Nagrody, które wręczono  
w czasie koncertu laureatów, ufundowało 
Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie 
Sympatyków i Absolwentów Zespołu 
Szkół w Dobczycach i Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce.

(Red.)
Zdjęcia. Anka Stożek, Justyna Dudzik

Przyjechali z całej Polski

W Dobczycach, po raz piąty, 16 
marca, odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Gitarowy „Młodzi Czaro-
dzieje Gitary”. 

Uczestniczyło w nim 55. uczniów 
Szkół Muzycznych I stopnia z całej 
Polski. 

Zmagania konkursowe trwały od 

samego rana. 
Z uczestnikami przyjechali do 

Dobczyc nie tylko nauczyciele, ale 
także rodzice, którzy kibicowali swoim 
dzieciom. 

Na dobczyckiej scenie, w konkur-
sowych eliminacjach, zmierzyli się 
uczniowie szkół z: Bytomia, Nowego 
Sącza, Tymbarku, Krakowa, Tarnowa, 
Myślenic, Czasławia, Gdowa oraz 
reprezentanci gospodarzy, którzy uczą 
się w klasie Jadwigi Wołek i Marcina 
Maślaka.

Młodych wykonawców oceniało 
jury w składzie: dr hab. Marek Nosal,  
dr Jakub Kościuszko, dr Miłosz Mączyń-
ski. Oceniali przygotowanie warsztatu 
gry, pozycję grającego, techniczne 
aspekty gry, jakość dźwięku, muzy-
kalność, interpretację utworów. 

Poziom tegorocznych zmagań 
konkursowych komisja określiła, jako 
bardzo dobry. Wysoko oceniono przede 
wszystkim liczny udział młodych 
gitarzystów. 

W koncercie finałowym wystąpił 
duet klarnetowo-gitarowy Jana Jaku-
ba Bokuna i Jakuba Kościuszki. Po 

koncercie poznaliśmy również wyniki  
i laureatów konkursu.

Patronat nad konkursem objęli: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wojewoda Józef Pilch, 
marszałek Jacek Krupa, starosta Józef 
Tomal, Rada Miejska w Dobczycach, 
burmistrz Paweł Machnicki. 

Organiza-
torami V Ogól-
nopolskiego 
Konkursu Gita-
rowego „Mło-
dzi Czarodzieje 
Gitary” byli: 
Szkoła Muzycz-
na I Stopnia  
w Dobczycach, 
Gmina i Mia-
sto Dobczyce, 
Stowarzyszenie 
Polskich Muzy-
ków Kamerali-
stów.

Tekst i foto: Magda Gaweł

Laureaci tegorocznego 
konkursu:

Grupa I
I – Agata Nalewajka
II – Maciej Bartecki, Helena Nagy
III – Sylwia Niedziółka
Wyróżnienia: Natalia Arendarczyk, 
Sara Mikuła, Patryk Olchawa, Julita 
Pieniądz, Wiktor Przysiężny. 
Grupa II
I i tytuł Młodego Arcymistrza Gitary 

– Kamila Łabędź
II – Jan Szełęga
III – Kacper Hejmej, Mikołaj Skórka, 
Julita Jarząbek
Wróżnienia: Wojciech Balcerzak, 
Zuzanna Filipiak, Martyna Greń, Laura 
Kalisz, Aleksander Pinkowski
Grupa III
I – Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka
II – Miłosz Muzalski, Gabriela Kościk
III –Igor Zygmunt, Aleksander Anioł
Wyróżnienie: Emilia Harbela, Małgo-
rzata Królikowska, Izabela Maciaszczyk, 
Zuzanna Wójcik

Strauss Gala, która gościła w wielu 
miastach Polski i Europy, tym 

razem zawita do Dobczyc.
W trakcie wieczoru zabrzmią naj-

większe przeboje króla walca - Johanna 
Straussa, najsłynniejsze arie z operetek: 
Wesoła Wdówka, Księżniczka Czardasza, 
Baron cygański, duety musicalowe, 
pieśni neapolitańskie i wiele innych. 
Publiczność usłyszy m.in.: walc Nad 
pięknym modrym Dunajem, arię Barin-
kaya Wielka sława to żart, duety wszech 
czasów Usta milczą dusza śpiewa, Co 
się dzieje, oszaleje czy Choć na świecie 
dziewcząt mnóstwo.

Publiczność usłyszy obdarzonych 

wspaniałymi głosami solistów: Naire 
Ayvazyan i Kamila Rocha Karolczu-
ka. Towarzyszyć im będą doskonali 
instrumentaliści, występujący na co 
dzień na największych europejskich 
scenach i estradach: Laura Bukowska 
(skrzypce), Daniel Martinez Gomez 
(skrzypce) Tomasz Marcol (fortepian).

Na koncert Strauss Gala zapra-
szamy 20 kwietnia o godzinie 19 do 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego w Dobczycach.
Bilety na wydarzenie, w cenie 

40 zł. dostępne w biurze MGOKiS 
Dobczyce, ul. Szkolna 43, pok 143. 
Rezerwacja telefoniczna biletów: 533 
990 660 lub 12 27 16 757.

(Red.)

Muzyczna gala w RCOS
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Na kobiecą nutę

Baby, ach te baby…
Tym znanym przebojem, śpiewanym 

przez Eugeniusza Bodo w 1933r., 
a później przez Andrzeja Zauchę  

i Krzysztofa Krawczyka, panowie  
z Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce 
i goście, podbili serca nie tylko swoich 
koleżanek, ale i publiczności.

Koncert, który Sekcja przygotowała 

z okazji Babskiego wieczoru w RCOS, 
prawił o kobietach, dla kobiet i wokół 
kobiet. Nie zabrakło akcentów o przy-

jaźni, miłości i recepty na samotność.
Ze sceny, na której obok dobczyc-

kiej sekcji gościnnie wystąpili nasi 
zaprzyjaźnieni wokalistki i wokaliści 
ze Studia Piosenki Young Stars z Raby 

Wyżnej, popłynęły w stronę publiczności 
słowa m.in.: Kochana Time of my life 
Nie jesteś sama Jestem kobietą, What  
a Wonderful World, Matulu. Wokalistom 
towarzyszył wspaniały zespół muzyków: 
Mirosław Krauzowicz (instrumenty 
klawiszowe), Łukasz Bryniarski (gitara 
elektryczna), Janusz Bryniarski (gitara 
basowa), Paweł Dylewski (perkusja), 
Martyna Świder (skrzypce). 

Koncert przygotowała i nad gło-
sami, tudzież emocjami śpiewających, 
czuwała Beata Czajka-Rolińska.

Z okazji Dnia Kobiet, nie zabrakło 
w ośrodku kultury słodkości, pięknych 
kwiatów i… wykładu Anety Miękiny-

-Nowak, która jest dietetykiem. I chociaż 
każda pani (i każdy pan oczywiście też) 
na cukier powinna uważać – przede 
wszystkim ze względów zdrowotnych, 
to w takim dniu nie można sobie było 
odmówić wspaniałego tortu, który 
polecały dziewczęta z Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych 
z Zespołu Szkół. 

(Red.)
Fot. Paweł Stożek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach 

zaprasza na eliminacje powiatowe 
XXXI Małopolskiego Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski 2018”. 

Zadaniem Festiwalu jest propa-
gowanie muzyki i tańca jako form 
artystycznego wyrazu dzieci i mło-
dzieży, wspieranie rozwoju młodych, 
uzdolnionych ludzi, wyłonienie  
w drodze konkursu „Talentów Małopol-
ski” – najlepszych w dziedzinie muzyki 
i tańca solistów, duetów, zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych.

Organizatorem eliminacji powia-
towych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach oraz 
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji 
Artystycznej w Krakowie. Elimina-
cje powiatowe odbędą się 5 kwietnia  
w Regionalnym Centrum Oświatowo-

-Sportowym w Dobczycach.
Serdecznie zapraszamy do kibico-

wania swoim pociechom i przyjaciołom. 
(Red.)

Marzec Zespół Pieśni i Tańca 
Dobczyce może zaliczyć do 

udanych. Z dwóch turniejów nasi 
tancerze przywieźli kolejne medale.

W XVII Ogólnopolskim Turnieju 

Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej 
Izabeli” w Puławach uczestniczyło 140 
par z całej Polski. Rywalizowali w 7. 
kategoriach wiekowych. 

Nasi tancerze, Wojciech Doma-
gała i Julia Klimek, debiutując  
w kat. IV (16-18 lat) w klasie tanecznej  
B, wytańczyli 3 miejsce (startowało 
7 par).

Stanisław Bieniek i Anna Hojna, 
debiutując w kategorii II (10-12 lat) 
w klasie tanecznej B, wytańczyli 7. 
miejsce (startowało 19 par), w tej samej 
kat. i klasie nasza druga para – Adam 
Miąsko i Julita Szewczyk, wytańczyła 
9 miejsce.

Maciej Szewczyk i Kaja Kolińska 

wytańczyli 7. miejsce w kategorii III 
(13-15 lat) w klasie tanecznej B (star-
towało15 par).

Janusz Kozień i Lucyna Sławiń-
ska-Targosz, wytańczyli 7. miejsce 

w kat. VII w klasie mistrzowskiej A.
Pod koniec marca dwie pary 

reprezentowały Dobczyce podczas 
II Ogólnopolskiego Turnieju Tańców 
Polskich „O Królewskie Koło”. 

W Kole spełniły się ich małe 
marzenia. Maciej Szewczyk i Kaja 
Kolińska wytańczyli pierwsze miejsce 
w kategorii III (13-15 lat) w klasie 
tanecznej B, pokonując 12 par.

Stanisław Bieniek i Anna Hojna, 
startując od tego roku w kategorii II 
(10-12 lat) w klasie tanecznej B, zamel-
dowali się po raz pierwszy w finale  
i wytańczyli 5 miejsce (startowało 8 par). 

(Red.)
Fot. ze zbiorów Zespołu

Ogólnopolski sukces 
naszych plastyczek

Drugie miejsce dla Justyny Sendor 
i trzecie miejsce dla Wiktorii 

Ćwierz W lutym, w Domu Kultury 
„Zameczek” w Kielcach odbyło się 
wręczenie nagród w XI Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Moja 
Kartka Walentynkowa”.

Kolejna edycja wydarzenia, które 
co roku przyciąga setki dziecięcych, 
młodzieżowych i dorosłych artystów, to 
dla naszych młodych plastyczek kolejny 
duży sukces. Do tegorocznej edycji 
konkursu napłynęło 811 prac z całej 
Polski. Jury przyznało dwa pierwsze, 
trzy drugie, trzy trzecie miejsca i kilka 
wyróżnień, bez podziału na kategorie 
wiekowe. Cechą wyróżniającą konkurs 
na tle innych wydarzeń artystycznych, 
o podobnym charakterze, jest to, że 
zarówno dzieci, jak i dorośli oceniani 
są na równych prawach. Tym bardziej 
cieszy fakt, że dwie spośród ośmiu 
nagród głównych trafiły do uczestniczek 
zajęć kółka plastycznego MGOKiS.

Drugie miejsce w konkursie zdobyła 
trzynastoletnia Justyna Sendor (kółko 
plastyczne MGOKiS Dobczyce, grupa 
starsza), a trzecie – sześcioletnia Wikto-
ria Ćwierz (kółko plastyczne MGOKiS 
Dobczyce, oddział Nowa Wieś). 

Obie laureatki konkursu uczęsz-
czają na zajęcia plastyczne Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Dobczycach (oddział Nowa Wieś lub 
Dobczyce), prowadzone przez Paulinę 
Steligę-Gryglaszewską.

(Red.)

Talenty Małopolski  
– eliminacje powiatowe

Wytańczyli miejsca na podium

Tańcząc z uśmiechem na  
twarzy

W marcu Stowarzyszenie Commu-
nicare z Kędzierzynki spotkało 

się na walnym zebraniu. 
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 

dwa projekty: jeden dofinansowany 
przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
drugi  współfinansowany przez ARTS 
i UMiG

Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim, którzy pomagali nam w 2017 
roku, a w szczególności: Małgorzacie 
Dzierwie i Aleksandrze Irzyk za pisanie 
i realizację projektów; burmistrzowi 
Pawłowi Machnickiemu za możliwość 
pozyskania funduszy potrzebnych do 
realizacji projektów oraz za bardzo 
ciepłe słowa; wolontariuszkom Adria-
nie Irzyk i Lidii Olszyniak za pomoc  
w projektowaniu zaproszeń i plakatów, 
oprawę kulinarną oraz pomoc przy 
realizacji projektów i organizacji imprez; 
prezesowi OSP Kędzierzynka, Janowi 
Szczecińskiemu wraz z całą strażacką 
ekipą, dzięki którym nasze wydarzenia 
są bezpieczne i uporządkowane; Barbarze 
Musiał-Łaczek za bezpłatne udziela-
nie lekcji języka angielskiego małym  
i dużym, wspieranie we wszystkich 
działaniach Stowarzyszenia; Filipowi 
Szewczykowi oraz Magdalenie Chromy 
za całoroczną pracę z Dziecięcą Drużyną 
Pożarniczą; Edwardowi Włódyce za 
bezpłatne użyczanie lokalu na nasze 
potrzeby; sołtys Bogumile Surmie wraz 
z KGW za wspieranie naszych działań; 
Adamowi Hyżemu za zorganizowanie 
rejsu statkiem po Jeziorze Dobczyckim 
dla naszych małych strażaków; Ewie 
Kozłowskiej wraz z jej ekipą teatralną 
za urozmaicanie imprez przedstawie-
niami i dbanie o kondycję naszych pań 
50+; Dobczyckiemu Portalowi Infor-
macyjnemu - Karolinie Machnickiej  
i Pawłowi Reszce za zainteresowanie 
oraz promowanie naszego Stowarzy-
szenia i miejscowości.

Stowarzyszenie Communicare
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Wielkanocna Zbiórka Żywności

Serdecznie dziękujemy ofiarodaw-
com - mieszkańcom naszej gminy 

oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie i włączyli się 
w przygotowanie i przeprowadzenie 
Wielkanocnej Zbiórki Żywności. 

Zbiórka odbyła się 16 i 17 marca. 

Zebrano 1023 kg żywności. Paczki 
żywnościowe otrzyma 70 rodzin. Szcze-
gólne podziękowania dla młodzieży  
z „Klubu Ośmiu” i „Wolontariatu”  
z SP nr 2 w Dobczycach, „Wolonta-
riatu” z SP w Brzączowicach, oraz  
z „Klubu Wolontariackiego” Zespołu 

Szkół w Dobczycach. Dziękujemy 
Kierownictwu sklepów: Supermarket 

„Jan”- ul.Mostowa, Witosa, sieci sklepów 
”Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, 
Rynek, Brzączowice oraz supermarketu 

„Biedronka”, za wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie zbiórki. 

Dyrektor i Pracownicy  
MGOPS w Dobczycach
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Wspólnie z firmą Ekoelektro 
zapraszamy do udziału w akcji 

pt. „Eko-Ekologiczna Szkoła” 
Celem projektu jest uświadamia-

nie, jak ważne w naszym życiu jest 
dbanie o środowisko naturalne. Od  
4 do 18 kwietnia organizujemy zbiórkę 
wszelkiego rodzaju zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, baterii 
oraz makulatury. 

Zbiórka będzie miał charakter 
konkursu z nagrodami.

Zachęcamy wszystkich, dzie-
ci i dorosłych, do wzięcia udziału  
w akcji. Szkoły zainteresowane prze-
prowadzeniem podobnej akcji mogą się 
kontaktować z firmą Ekoelektro S.C.

W naszej szkole ekologia ma już 
swoje tradycje. Od 1994 r. corocznie 
bierzemy udział w jesiennej akcji 

„Sprzątanie świata” oraz robimy wio-
senne porządki na Dzień Ziemi. Orga-
nizowaliśmy wiele akcji o charakterze 
lokalnym między innymi projekt-

-konkurs „Każdy uczeń wie, co robić  
z ZSEE”, zdobywając jedno z czołowych 
miejsc w Polsce. Od kilku lat organi-
zujemy zbiórkę sprzętu elektrycznego 
i baterii oraz nakrętek plastikowych. 
Mamy wielu sprzymierzeńców, którzy 

Ekologiczna szkoła w Nowej Wsi

pomagają nam w organizacji imprez, 
jak i finansowaniu nagród w konkur-
sach dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, proponowanym uczniom 
i dorosłym. Nie zawsze wiadomo, co 
robić z przestarzałymi urządzeniami, 
czasem chomikuje się w piwnicach 
lub wyrzuca do kosza. 

Robiąc porządki przedświąteczne 
warto o tym pomyśleć. Sprzęt elek-
tryczny oraz baterie zawierają wiele 
szkodliwych substancji. Jednocześnie 
zawierają też szereg substancji nadają-
cych się do powtórnego wykorzystania 
np. ze zmielonego tworzywa ze starej 
lodówki można wyprodukować kołpaki 
samochodowe. 

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w akcji. Małe zużyte urządzenia 
elektryczne, baterie oraz makulaturę 
można przynosić do szkoły, zaś odbiór 
dużych sprzętów zgłosić pod numer 12 
2711 103 informując, co jest do zabrania 
i skąd. Organizatorzy telefonicznie 
poinformują, kiedy odbiorą urządzenia. 
Zachęcamy dbaj o środowisko - żyj 
ekologicznie! 

Członkowie i Opiekun Koła 
Ekologicznego

SP w Nowej Wsi

Wspólnie zadbajmy o Ziemię
Wyróżnienie dla 
Kacpra Kani

Kacper Kania, uczeń SP nr 1  
w Dobczycach, zdobył wyróżnie-

nie w XII edycji Międzynarodowego 
Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Kacper jest uczniem klasy 6. Do 
konkursu międzynarodowego, dostał się 
po eliminacjach szkolnych, w których 
zdobył największą liczbę punktów. 

Również na etapie 

międzynarodowym uczniowie naszej 
szkoły uzyskali wysoką punktację. 

Ilość punktów, jaką uzyskał Kacper, 
przyniosła mu wyróżnienie. Dyplom  
i nagrodę wręczył mu na Uniwersytecie 
Toruńskim sam organizator, Maciej 
Sysło w auli Wydziału Matematyki  
i Informatyki UMK w Toruniu. 

Nagrodzeni uczniowie mogli rów-
nież posłuchać wykładu pt: „Świat 
fraktali”. 

(U.R.)

Uczniowie z Dobczyc 
na podium

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Dobczycach wytańczyli 

miejsca na podium w IX Przeglądzie 
Artystycznym Młodzieży CK-art w 
Gdowie.

W kategorii duet pierwsze miejsce 
zajęły Natalia Świebodzka i Weronika 

Kordula. Drugie miejsce zajęła Julia 
Mistarz – tym razem w kat. soliści. 

W kategorii grupy drugie miejsce 
ex aequo zajęli: AgroGym 1c – z klasy 
sportowej oraz Gim Dance II – ucznio-
wie klasy trzeciej gimnazjum, którzy 
zatańczyli walca. Trzecie miejsce  
w tej kategorii wytańczyło Gim Dan-
ce-Cheerleaders.

(Red.)

Gminne Zawody w Piłce 
Ręcznej

W SP w Brzączowicach odbyły 
się Gminne Zawody w Piłce 

Ręcznej. W rywalizacji wzięły udział 
4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny 
chłopców ze szkół podstawowych  
z gminy Dobczyce.

Szkołę Podstawową nr 1 z Dobczyc 
(op. Urszula Ciapa i Łukasz Urbanik) 

reprezentowały po 2. drużyny z każdej 
kategorii, z tym jedna drużyna dziew-
cząt i jedna drużyna chłopców, wzięły 
udział w tych rozgrywkach gościnnie. 
Wyniki rywalizacji :

Dziewczęta : I - SP nr 1 Dob-
czyce, II - SP Brzączowice, III - SP 
Dziekanowice.

Chłopcy : I - SP nr 1 Dobczyce, II  
- SP Brzączowice, III - SP Dziekanowice.

Urszula Ciapa

Przyszłość Ziemi zależy 
od każdego z nas”

Dzień Otwarty Szkolnego Klubu 
Humanitarnego w SP nr 2 odbywał 

się w ramach Kampanii Edukacyjnej 
Polskiej Akcji Humanitarnej „Nieśmy 
pomoc”. 

W tym roku głównym tematem 
była akcja edukacyjna „Studnia dla 
Południa”. Jest ona odpowiedzią na 
coraz bardziej dotkliwy problem 
niedoboru wody w południowych 
regionach naszej planety. Wieloletnia 
susza, zmiany klimatyczne, zanie-
czyszczenie środowiska, to przyczyny 
klęski humanitarnej, z jaką borykają 
się kraje Południa. Wieloletnia susza, 
zmiany klimatyczne, zanieczyszcze-
nie środowiska, to przyczyny klęski 
humanitarnej, z jaką borykają się 
kraje Południa. Susza zaś prowadzi 
do klęski głodu. 

Także w Polsce są rejony, gdzie 

wodę pitną dostarcza się w cysternach, 
a brak opadów deszczu zmniejsza 
plony z pól. Nauczmy się więc wodę 
oszczędzać, szanować każdą jej kroplę. 
Na te problemy chcieliśmy zwrócić 
uwagę naszych uczniów. 

Podczas zajęć uczestnicy obejrzeli 
filmy i prezentację, rozwiązywali 
krzyżówki i przygotowane konkursy, 
na różnych stoiskach mogli obejrzeć 
wodne eksperymenty, narysować 
ilustrację, jak oszczędzać wodę, oraz 
wesprzeć nasze działania kupując 
kolorowe galaretki. 

Nagrody ufundowało krakowskie 
MPWiK. Najmłodsi uczestnicy otrzymali 
pogodowy kalendarz zaprojektowany 
przez naszą uzdolnioną klubowiczkę 
Julię Sawską. 

Nad całą kampanią czuwały 
nauczycielki SP nr 2: Ewa Tkaczyk, 
Krystyna Kowal-Gruchała oraz Lucyna 
Sławińska-Targosz.

(LST)

Integrujmy się  
w sporcie

Pod takim hasłem, w połowie marca, 
w SP nr 2 po raz pierwszy odbył 

się turniej piłki nożnej i zbijaka dla 
klas I-III. 

Turniej adresowany był do wszyst-
kich szkół podstawowych z gminy 
Dobczyce. Na zaproszenie odpowie-
działy trzy szkoły: SP nr 1 z Dobczyc, 
SP z Dziekanowic, SP z Brzączowic. 
Rozegrane zostały mecze piłki nożnej 
dla chłopców i zbijaka dla dziewcząt, 
na każdym poziomie edukacyjnym. 
Mecze rozegrano w systemie każdy 
z każdym i na czas. 

Podczas, gdy rozgrywane były 

mecze, uczniowie niebiorący w danej 
chwili udziału w turnieju, mogli wyko-
nać cztery próby sprawnościowe: rzut 
do celu, bieg wahadłowy, skoki na 
skakance i przewlekanie szarfy. 

Na podstawie tych prób wytypowani 
zostali król i królowa oddzielnie dla 
klas I, II i III. Tradycyjnie, jak przystało 
na zawody sportowe, rozdane zostały 
dyplomy, medale i słodkości. 

Celem turnieju była integracja  
i zabawa. Dla uczestników i ich nauczy-
cieli najważniejsze było to, abyśmy 
się spotkali i świetnie bawili! Mam 
nadzieję, że się nam udało! I za rok 
się spotkamy w szerszym gronie szkół 
podstawowych. Już dzisiaj zapraszamy.

Agata Materna

Slajdowisko o Japonii

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dobczycach zaprasza na kolej-

ne ciekawe spotkanie z podróżnikiem.
Ponownie w gościnnych progach 

biblioteki gościć będzie Anna Dulska. 
Tym razem pani Anna wprowadzi nas 

w klimat i tajemnicę Krainy kwitnącej 
wiśni. 

Spotkanie połączone będzie  
z pokazem zdjęć oraz z opowieściami 
z podróży. Do Japonii w Dobczycach 
zapraszamy tuż po świętach, 4 kwietnia 
o godzinie 19

(MBP)

Urząd Gminy Dobczyce zaprasza 
na kolejny piknik ekologiczny, 

który organizowany jest w ramach 
Dnia Wody. 

W tym roku w czasie pikniku 
będzie mowa nie tylko o zdrowej, 
czystej wodzie, ale także o zdrowym 
powietrzu.

Piknik Ekologiczny odbędzie się 
14 kwietnia w RCOS (w godz. 10 – 13). 
W ramach pikniku zorganizowana 
będzie wymiana odpadów na sadzon-
ki. Sadzonkę można otrzymać za: 10 

aluminiowych puszek lub 10 butelek 
PET lub 20 plastikowych zakrętek. 
Jedna osoba może odebrać maksymalnie 
dwie sadzonki.

Piknik promuje realizowany przez 
Gminę Dobczyce projekt obniżenia 
poziomu niskiej emisji poprzez wymia-
nę źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

(ugim)
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Z przepisów 
Teściowej

Karkówka wielkanocna

1 kg karkówki
olej
do marynaty: 
olej, 
ocet winny, 
czosnek (do 10 ząbków), 
musztarda, 
pół litra jasnego piwa, 
3 łyżki miodu, sól, 
czarny pieprz (świeżo zmielony)

Wszystkie składniki do marynaty 
dokładnie wymieszać. Mięso włożyć do 
marynaty, nacierać nią ze wszystkich 
strony, odłożyć na dobę do lodówki.

Następnie obsmażyć mięso na 
silnie rozgrzanym oleju. 

Przełożyć do naczynia żarood-
pornego i piec ok. godziny, często 
polewając marynatą.

Podawać pokrojone w plastry, 
polane powstałym sosem i z ćwikłą 
z chrzanem.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: idzie wiosna – korzystajmy ze 
spacerów, chodzenia, biegania, jazdy na 
rowerze. Ruszajmy się i nie objadajmy 
się zanadto w święta

Radości i ciepła na Święta 
Wielkanocne życzy Teściowa

O planach Społecznego Komitetu 
Opieki nad Zabytkami Dobczyc

Nadchodzi wiosna i wkrótce roz-
poczniemy prace przy konserwacji 

kolejnych nagrobków na Cmentarzu 
Parafialnym, które chcielibyśmy 
odnowić w bieżącym roku.

Najpilniejszej pomocy wyma-
ga pochodzący z XIX w. nagrobek 
nieznanej osoby, znajdujący się  
w części D cmentarza. Jest to kamienny 
blok z piaskowca na planie kwadratu, 
zwieńczony daszkiem z półkolistym 
przyczółkiem, na którym wyryto ini-
cjał IHS. Brakuje mu tablicy i krzyża. 
Nagrobek jest zagrożony, ponieważ 
stoi na skarpie i grozi mu obsunięcie. 
Wymaga przeniesienia w inne, bez-
pieczne miejsce. 

Muszą być przeniesione również 
dwa pomniki słupowe, wykonane  
z piaskowca na początku XX wieku, 
należące do Agnieszki Lichoniowej  
z Dominików, żony krawca Mateusza 
Lichonia oraz ich córki Marianny  
z Lichoniów Polończykowej. Wszyst-
kie trzy nagrobki zostaną ustawione 
wzdłuż głównej alejki oddzielającej 
części D i E. 

Nie wiemy, czy starczy nam środków 
na odnowienie w bieżącym roku trzech 
pomników nagrobnych. Oprócz prac 
konserwatorskich musimy przeznaczyć 
część funduszy na wykonanie nowych 
fundamentów. Jesteśmy wdzięczni 
burmistrzowi Pawłowi Machnickiemu 
za obiecaną pomoc przy rekonserwacji 
nagrobków na Jeleńcu odrestaurowa-
nych kilkanaście lat temu. 

Kolejne nagrobki czekają na odno-
wienie w najbliższych latach. Jednym 
z nich jest grób Wincentego i Anny 
Serafinów - rodziców pochodzącego z 
naszej parafii ks. Władysława Serafina, 
proboszcza w Suchej, który ufundował 
ten pomnik prawie sto lat temu. 

Ozdobą pomnika jest górująca 
nad cmentarzem figura Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej ustawiona na 
wysokim postumencie, niestety pęknięta 

u podstawy. 
Zarówno pia-
skowcowy 
postument 
z figurą, jak 
i kamienne 
obramowa-
nie grobu 
w y m a g a -
ją konserwacji. Jest to jedyny taki 
nagrobek na tym cmentarzu, dlatego 
warto go odnowić. Koszt odnowy tego 
pomnika jest wysoki, dlatego liczymy 
na pomoc rodziny zmarłych. 

W części E znajdują się dwa nagrob-
ki rodziny Janiczków, dobczyckich 
młynarzy: pomnik słupowy z 1890 
roku Joanny Kowalskiej z domu Mick, 
primo voto Janiczek i piękna kolumna 
nagrobna jej syna Franciszka Janiczka 
z 1894 roku. Oba nagrobki wymagają 
remontu. 

Znajdujący się w tej samej kwa-
terze cmentarza grób naczelnika C.K. 
Sądu w Dobczycach Rudolfa Jarosza 
z 1899 roku jest w bardzo złym stanie. 
Takich nagrobków jest więcej. Warto je 
odnowić, bo bez nich cmentarz straci 
swój zabytkowy charakter. 

W ubiegłym roku w realizacji 
naszych planów pomogły nam dobczyc-
kie firmy, dzięki którym powiększyli-
śmy fundusze zebrane podczas kwesty. 
Jesteśmy im bardzo wdzięczni, jak 
również mieszkającym w Wejherowie 
i Gdyni krewnym Janiny Iskierskiej, 
którzy dokonali wpłat na nasze konto.

Elżbieta Polończyk-Moskal
w imieniu SKOnZDc

Podajemy nasz numer konta  
i zachęcamy do wsparcia naszego dzieła: 
Oddział PTTK w Dobczycach, Spo-
łeczny Komitet Opieki nad Zabytkami 
z dopiskiem „ANIOŁEK”, 
Nr rachunku: 09 8602 0000 0008 0000 
0390 0009

Wystawa kolaży w Ispinie
Sercologia według Jana Koczwary

Serce, z medycznego punktu widze-
nia, to niezbędny do życia narząd, 

który składa się z dwóch przedsionków 

i dwóch komór. Nic nadzwyczajnego, 
można by rzec. Gdy jednak spojrzymy 

na nie przez pryzmat człowieka, jego 
osobowości i usposobienia, robi się 
wyjątkowe i indywidualne. Doda-

jąc do tego 
nutkę humo-
ru i satyry 
poznajemy 
Sercologię 
według Jana 
Koczwary.

Galerię 
Ispiny wypeł-
niają serca,  
w których 
kryje się 
dosłownie 
wsz ys tko. 
Serce bałaga-
niarza, serce 

elektryka, serce dozorcy, serce dusi-
grosza, serce tchórza, każdy z tych 

narządów wypełnia inna treść. Jest to 
wolna interpretacja Jana Koczwary na 
temat tego najważniejszego ludzkiego 
organu. Wyróżniający się niezwykłym 
dowcipem i humorem artysta dał się 
poznać nie tylko jako twórca kolaży, 
ale również literat, satyryk i urodzo-
ny gawędziarz, którego słucha się  
z prawdziwą przyjemnością.

Jan Koczwara to barwna postać 
naszego regionu, wieloletni dyrek-
tor Myślenickiego Ośrodka Kultury  
i sympatyk Dobczyc. Od dekady para się 
kolażem, a jego wcześniejszą wystawę 

„Dwa Światy” mieliśmy okazję podziwiać 
w Dobczycach kilka lat temu. Podczas 
wernisażu odczytując ułamek swojego 
dorobku literackiego, Jan Koczwara 
bawił grą słów i trafnymi analogiami.

Zachęcamy do wstąpienia w progi 
galerii Ispiny, kolaże Jana Koczwary 
będzie tam można podziwiać do maja.

(JoTa)
Fot: Joanna Talaga

Skrawek Raju w Ispinie

Doktor Ewa w podróży
O swojej podróży na rajskie Seszele 

na Oceanie Indyjskim, opo-
wiedziała, zebranej w Galerii Ispiny 
publiczności, Ewa Opyrchał. To jej 
pierwsze takie spotkanie w ramach 
cyklu „Doktor Ewa w podróży...”.

Pani Ewa zawsze marzyła o dalekich 
podróżach i jak przyznaje - odrobina 
determinacji, odwagi i ciekawość świata, 
pozwoliły jej realizować te marzenia.

Gdzie leżą egzotyczne Seszele? 
To archipelag wysp na południowej 
półkuli, ok. 1600 km na wschód od 
wybrzeży Afryki. Ze 115. wysp, tylko 
33 są zamieszkane, a największa z nich 
to Mahe, gdzie rozpoczęła się podróż 
pani Ewy.

Najlepiej poznawać Seszele od 
strony oceanu, zatem podróż odby-
wała się katamaranem i trwała około 
2 tygodni. Ewa Opyrchał ma stopień 
żeglarski i szybko awansowała na pierw-
szego oficera, którego zadaniem było 
prowadzenie dziennika pokładowego.

Równikowy, monsunowy klimat 
sprawia, że wyspy są porośnięte bujną 
roślinnością i pospolicie rośnie tam wiele 
gatunków rajskich kwiatów i owoców, 
jak choćby kokosy, papaje czy wanilia. 
Część wysp Seszeli ma pochodzenie 
wulkaniczne i na ich plażach można 
spotkać przepiękne granitowe głazy. 
Pozostałe to tzw. atole koralowe, oto-
czone rafami z typowymi gatunkami 
morskich zwierząt. W wodach oceanu 
żyją też potężne żółwie, czy rekiny 

wielorybie - jeden z nich towarzyszył 
przez chwilę żeglarzom.

Niektóre wyspy są rezerwatami 
kolorowych ptaków, a inne parkami 
narodowymi, w których rosną niepo-
wtarzalne rośliny. Tak jest na przykład 
z lodoicją seszelską - to palma, której 
nasionka osiągają wagę 25 kg i po 
zanurzeniu w wodzie...toną, zatem nie 
mogły rozprzestrzenić się na inne wyspy.

Podróż po Seszelach, to także 
spotkania z lokalną ludnością, która 
mimo turystycznego charakteru wysp, 
nie jest bardzo zamożna, ale niezwykle 
przyjazna dla gości. Trudno się dziwić, 
bo Seszele to prawdziwy raj - turkusowy 
ocean, błękitne niebo, złociste plaże, 
zielone palmy. A w nocy - południowe 
niebo, rozgwieżdżone milionem gwiazd 
w zupełnie innych gwiazdozbiorach niż 
na naszym północnym niebie.

Kolejne spotkanie z doktor Ewą za 
miesiąc i kolejna podróż, być może do 
równie egzotycznego Peru.

Tekst i foto: Karolina 
Machnicka

Dobczycki Portal Informacyjny DPI
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szlakami historii

Dobczyce na szlaku Niepodległości

Jak ci spod Rokitny, sprzed lat

Postaram się, chociaż częściowo, 
odtworzyć szlak bojowy niektó-

rych młodych mieszkańców Dobczyc, 
którzy po wybuchu I wojny światowej, 
na ochotnika wstąpili do Legionów 
Polskich, aby walczyć o wolność 
Ojczyzny. 

Większość żołnierzy z Dobczyc 
służyła i walczyła w II Brygadzie 
Legionów Polskich. W Izbie Pamięci 
Narodowej w muzeum znajduje się 
grupowe zdjęcie żołnierzy Legionów. 
Na nim między innymi są dobczyczanie: 
Stanisław Banaś, Konstanty Kalemba, 
Aleksander Kopera, Jan Maniecki, 
Władysław Orzechowski i A. Walas. 
Pełnego brzmienia imienia A. Walasa 
nie zdołano dotąd ustalić.

Władysław Orzechowski służył w 11 
kompanii 1 batalionu 2 pułku piechoty 
II Brygady Legionów Polskich. Do 
Legionów wstąpił również brat Wła-
dysława, Piotr. Dowódcą 11. kompanii 
był, wówczas w stopniu porucznika, 
gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. 
2. pułkiem piechoty, zorganizowanym 
w Krakowie w połowie września 
1914r. dowodził płk (później generał) 

Zygmunt Zieliński, właściciel dworu 
w Rzeszotarach, wsi graniczącej od 
północy z gminą Siepraw. Dowódcą 
szwadronu kawalerii w II Brygadzie 
był rotmistrz Jan Dunin-Brzeziński, 
ziemianin z Osieczan, burmistrz 
Myślenic.

Autorzy wspomnień i opracowań 
historycznych zgodnie podkreślają 
wysoką wartość bojową żołnierzy 
II Brygady, mimo braków w przy-
gotowaniu wojskowym. W połowie 
kwietnia 1915r. II Brygada oficjalnie 
otrzymała nazwę Brygady Karpackiej 
lub Żelaznej, w uznaniu bohaterstwa 
jej żołnierzy. O poświęceniu żołnierzy 
II Brygady świadczy relacja o tym, że 
byli żołnierze, „którzy pełnili służbę 
zupełnie bez butów, mając nogi owi-
nięte szmatami, inni chodzą od kilku 
tygodni bez koszuli, lub też w bieliźnie 
od miesiąca i dłużej niezmienionej 
(…) innym znowu przegląda bielizna 
z podartego w strzępy ubrania.” (cytat 
za: Stefan Aksamitek, Generał Józef 
Haller Katowice 1989, s. 59.)

Syn żołnierza II Brygady, pochodzą-
cy z Dobczyc, Bronisław Orzechowski, 

ma po swoim ojcu Władysławie cenną 
pamiątkę, którą jest „Karta Wojskowa”. 
Znajdują się w niej, w rubryce „Brał 
udział w bitwach”, wpisy dat i miejsc 
bitew, w których uczestniczył Władysław 
Orzechowski. Wpisy te potwierdzone 
są pieczęciami i podpisami dowódców, 
m.in. podpisem Boruty-Spiechowicza.

Krótko po sformułowaniu 30 wrze-
śnia 1914r., II Brygada skierowana została 
z Krakowa do północno-wschodnich 

Węgier, skąd w ciężkich 
walkach wyparła wojska 
rosyjskie. Następnie otrzy-
mała rozkaz przekroczenia 
Karpat i dalszej walki  
z Rosjanami na terenach 
Galicji. Aby przejść na 
północną stronę Karpat, 
żołnierze zbudowali  
w trudnym górskim terenie 
w krótkim czasie słynną, 
liczącą 6 km drogę, zwaną 

„drogą Legionów”. Czyn 
ten żołnierze II Brygady 
upamiętnili stawiając na 
Przełęczy Pantyrskiej 
wysoki krzyż brzozowy, 
a na nim przybili deskę  
z wyrytym wierszem:

„Młodzieży polska, patrz na ten krzyż!
Legiony polskie dźwignęły go wzwyż
Przechodząc góry, lasy i wały
Do Ciebie , Polsko i dla Twej chwały.”

Żołnierze Brygady Karpackiej, 
a wśród nich żołnierze z Dobczyc, 
walczyli w wielu bitwach, w których 
wykazali się szczególnym męstwem. 
W „Karcie Wojskowej” Władysława 
Orzechowskiego jest wpis o jego udziale 
w bitwie z Rosjanami pod Mołotko-
wem 29 października 1914r. Była to 
jedna z najcięższych bitew stoczonych 
przez II Brygadę. W bitwie wróg miał 
dwukrotną przewagę liczebną. Duże 
straty poniosły obie strony. Niektóre 
odziały II Brygady straciły ponad 
połowę żołnierzy. 

Pod datą 23-24 stycznia 1915r. 

widnieje wpis o nocnym ataku na 
Rafajłową. Odparcie nocnego ataku 
Rosjan było następnym wyczynem 
przynoszącym chlubę żołnierzom 
Brygady Karpackiej. 6 lutego 1915r., 
przy prawie trzydziestostopniowym 
mrozie, w bitwie pod Maksymcem 
legioniści odnieśli kolejne zwycięstwo 
w bitwie z Rosjanami. Lekarze ampu-
towali żołnierzom nie tylko poszarpane 
kończyny, ale także przemrożone.  
13 czerwca 1915r. 

Władysław Orzechowski i inni 
dobczyczanie wzięli udział w słynnej 
bitwie pod Rokitną. Bitwa ta przeszła 
do historii Polski, jako jeden z naj-
chwalebniejszych czynów naszych 
żołnierzy. Jest o niej mowa w znanej 
pieśni patriotycznej „Czerwone maki 
na Monte Cassino”:

„Runęli przez ogień straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł.
Jaki ci z Somosierry szaleńcy,
jak ci spod Rokitny sprzed lat.”

O 11. kompanii 2 pułku piechoty,  
w której walczył Władysław Orze-
chowski, z uznaniem wyraził się 
jej dowódca Boruta-Spiechowicz.  
W „Przeglądzie Piechoty” nr 2 z 1973r. 
o postawie swoich podkomendnych 
w czasie bitwy z Austriakami pod 
Rarańczą napisał: „Jedenastka cała, 
jak jeden mąż, stała za plecami moimi 
w zwartej kolumnie i czekała na moje 
rozkazy, gotowa nawet bez nich rzucić 
się ku przodowi. W tej chwili jednak 
czekała na moje skinienia.” II Brygada 
była jedynym odziałem, który w I woj-
nie światowej bił się o niepodległość 
Polski ze wszystkimi trzema zaborcami.

W roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości naszą powinnością jest 
pamięć i cześć dla młodych mieszkań-
ców Dobczyc, którzy wychowani w 
patriotycznych rodzinach, bez waha-
nia poszli na ochotnika i walczyli  
o niepodległość Ojczyzny.

Piotr Przęczek
Fot. ze zbiorów Muzeum PTTK

„Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”

Piotr Przęczek odznaczony

Z prawdziwą przyjemnością infor-
mujemy, że Piotr Przęczek, współ-

pracujący od wielu lat z naszą redakcją, 
został uhonorowany Odznaczeniem 
Pamiątkowym „Za Zasługi dla Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej”.  

Piotr Przęczek aktywnie współpra-
cuje z dobczyckim muzeum. Ukończył 
filologię polską na obecnym Uniwer-
sytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Od 1995 r. należy do Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajo-
znawczego Oddział Dobczyce. Posiada 
uprawnienia przewodnika terenowego 
po województwie małopolskim. Jest 
jednym z przewodników po zamku  
i skansenie w Dobczycach. W 2010r. 
wydał książkę pt. „Działalność Armii 

Krajowej w Dobczycach i okolicy”. Jest 
współautorem projektu edukacyjnego 

„Dobczyce na drodze ku niepodległo-
ści” oraz wystawy muzealnej o tym 
samym tytule.

Tekst i foto: Michał Kowalik (k) 
Muzeum  PTTK w Dobczycach

W szkole podstawowej w Kornatce 
odbył się XIV Gminny Turniej 

Średniowieczy o berło św. Jadwigi. 
W zmaganiach wzięli udział ucznio-

wie ze wszystkich szkół podstawowych 
gminy Dobczyce. Uczestnicy zmierzyli 
się w konkursie wiedzy oraz konkursie 
sprawnościowym, a zwieńczeniem tur-
nieju był pokaz mody średniowiecznej. 

Zwycięzcy otrzymali berła wykona-
ne na wzór insygniów królowej Jadwigi. 

W konkursie wiedzy, w kat. klas 
I-III najlepsza okazała się szkoła ze 
Stadnik, przed SP nr 1 z Dobczyc  
i szkołą z Kornatki (drużyna I).  
W kat. klas IV-VI wygrali uczniowie 
ze Stadnik, którzy pokonali szkołę  
z Nowej Wsi i szkołę z Brzączowic. 

W turnieju średniowiecznym, w kat. 
klas I-III ponownie wygrała drużyna 
ze Stadnik, przed szkołą z Nowej Wsi 
i szkołą z Kornatki.

W kategorii klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajęła Kornatka, przed szkołą 
ze Stadnik i SP nr 1 z Dobczyc.

W średniowiecznym pokazie mody 
pierwsze miejsce w kat. klas I-III 
zdobył Jan Mazur z SP nr 1 z Dobczyc, 
natomiast w kat. klas IV-VI zwycięstwo 
przypadło Michałowi Dubrowskiemu 
z SP nr 2 z Dobczyc. 

Tekst i foto: SP Kornatka
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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

Wielu z Was odwiedziło już być 
może Słowacki Raj, a dla tych, 

którzy nie mieli jeszcze okazji to 
doskonała alternatywa na tegoroczne 
długie weekendy. 

Park Narodowy Słowacki Raj 
znajduje się we wschodniej części 
Słowacji i dzieli go od Dobczyc około 
3 godzin jazdy samochodem. Chroni 
on jedną z największych jaskiń lodo-
wych w Europie i atrakcyjną krainę 
krasowych płaskowyżów, wąwozów, 
wodospadów i jaskiń. Nie brakuje tu 

również wartych obejrzenia zabytków 
dokumentujących najstarszą historię 
zasiedlania Spiszu i całej Słowacji. 

Krasowy krajobraz tego obszaru 
jest wynikiem erozyjnej działalno-
ści wody, która w mezozoicznych 
wapieniach i dolomitach wykształciła 

głębokie kaniony. Szcze-
gólnie malowniczymi  
i atrakcyjnymi są odcinki 
dwóch głównych rzek 
tego regionu: Hornadu 
i Hnilca, a także potoku 
Spiska Bela. 

Te wąskie kaniony  
z wysokimi przepaściami 
i wodospadami są udo-
stępnione turystycznie 
i pokonuje się je przy 
pomocy licznych drabi-
nek, kładek, łańcuchów 
oraz wiszących mostów. 
Najczęściej odwiedzanymi 
przez turystów miejsca-
mi są wąwozy: Suchá 
Belá, czy Veľký Sokol, 
którego końcowe zwęże-
nie nosi nazwę Wąwozu 
Roth – od imienia pio-
niera turystyki na terenie 
Słowackiego Raju. Innymi 
ulubionymi miejscami są: 
skalny występ Tomášo-
vský výhľad albo polana 
Kláštorisko z ruinami 
kartuzjańskiego klasztoru.

Wśród licznych atrakcyjnych form 
krasowych tego obszaru na szczególną 
uwagę zasługują również jaskinie, 
a wśród nich Dobszyńska Jaskinia 
Lodowa. Wejście do niej znajduje się 
w północno-zachodnich zboczach 
szczytu Duča, w miejscowości o tej 
samej nazwie. 

Jednym z najlepszych miejsc 
wypadowych do Słowackiego Raju jest 
miejscowość Podlesok, skąd przemierzyć 
można m.in. szlak przez Suchą Belę 
i Przełom Hornadu. Szlaki są dobrze 
przygotowane i posiadają różnorod-
ną infrastrukturę, która gwarantuje 

Z Tapetą na szlaku

Witajcie w Słowackim 
Raju

komfortowe przejście, warto jednak 
przed wyjazdem sprawdzić, jak radzimy 
sobie z wysokością. 

Joanna Talaga
Fot. pixabay.com - jhraskon

CC BY-SA 4.0 - Jerzy Opioła

Gdzie zabierzesz Pandę?

W Szkole Podstawowej nr 1  
w Dobczycach kolejny rok trwa 

bardzo ciekawy projekt wychowawczy.  
Grażyna Pudlik, wychowawczyni 

klasy 2b, przygarnęła dwie pandy  
– maskotki, które od poniedziałku 
do piątku towarzyszom dzieciom we 

wszystkich lekcjach. 
Aby nie były samotne, pandy co 

weekend goszczone są przez inne dziec-
ko, którego zadaniem jest zabawienie 
gościa. Każdy uczeń wraz ze swymi 
rodzicami, zabiera pandę na wycieczki 
po okolicy, wydarzenia kulturalne lub 
na ciekawe zajęcia, w których samo 
uczestniczy. 

Z takiego weekendu rodzice 

sporządzają dokumentację fotogra-
ficzną, aby ich pociecha nie tylko 
mogła opowiedzieć swym kolegom 
w klasie o tym, jak panda spędziła 
czas u niego w rodzinie, ale także, by 
można było obejrzeć ciekawe miejsca 
rodzinnego wypoczynku. Dzięki takim 

weekendom pandy wraz z dziećmi  
i ich rodzicami, uczestniczyły w impre-
zach kulturalnych takich jak: koncert 
muzyczne, wystawy fotografii, odwie-
dzały bibliotekę i muzea, uczestniczyły 
w zajęciach gimnastycznych. Były 
także na ciekawych wycieczkach  
w Chochołowie, Krakowie, Myśleniach 
i po najbliższej okolicy. 

- Dzieci bardzo przeżywają wizytę pandy 

u siebie w domu. Widać, że nie mogą 
doczekać się swojej kolei. I przede 
wszystkim z ochotą uczestniczą we 
wszystkich atrakcjach, jakie na ten czas 
przygotowali rodzice. Dzieci rozwijają 
się pod każdym względem. Odwiedzają 
nowe miejsca i uczą się o nich publicznie 
opowiadać. Zauważyłam, że rodzice 
także starają się naprawdę aktywnie 
uczestniczyć w tym projekcie – i taka 
współpraca naprawdę cieszy – mówi 
wychowawczyni klasy 2 b Grażyna 
Pudlik.

- Celem projektu jest rozwijanie dzieci 
na wielu płaszczyznach: kulturowej, 
poznawczej i przede wszystkim spo-
łecznej. A wszystko to dzieje się dzięki 
dużemu zaangażowaniu rodziców i ich 
chęci współpracy ze szkołą  – dodaje 
Mariola Grandys, wicedyrektor SP  
nr 1. - Projekt ten trwa w szkole już 
drugi rok. Wówczas Małgorzata Dudek 
oraz jej wychowankowie z klasy 2a 
(obecnej 3a) gościli inną maskotkę  
– smoka. Ponieważ to działanie wycho-
wawcze przynosi wspaniałe i cenne 
efekty, będziemy kontynuować go  
w przyszłych latach. Mam też nadzieję, 
że z naszego doświadczenia skorzystają 
też inne szkoły. Warto łączyć zabawę 
z edukacją nie tylko w najmłodszych 
klasach.

Tekst i foto: Tonia

W lutym, dzięki uprzejmości 
jednego z rodziców, dzieci z grup 
starszych z PS nr 1 w Dobczycach były 
na wycieczce w Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie.

Podczas pobytu na uczelni dzieci 
wzięły udział w warsztatach fizycz-
nych oraz chemicznych prowadzo-
nych przez studentów. Przedszkolaki  
z zainteresowaniem oglądały różnorodne 
i bardzo ciekawe zjawiska takie jak: 
burza, wybuch wulkanu, sztuczna krew, 
rdza. Obserwowały doświadczenia  
z użyciem ciekłego azotu. Dowiedziały 
się, jaką ma temperaturę.

Po warsztatach dzieci udały się do 
muzeum AGH, gdzie poznały specy-
fikę pracy górników i hutników oraz 
sposoby wydobywania węgla.

Możliwość wzięcia udziału  
w wycieczce było nowym, ciekawym 
doświadczeniem dla każdego przed-
szkolaka.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
pracownikom, studentom uczelni,  
a szczególnie dr inż. Agnieszce Orze-
chowskiej-Ziębie, dzięki której wyciecz-
ka się odbyła.

(B.B.)

Przedszkolaki  
z jedynki wśród braci 
studenckiej na AGH
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ze sportu

Sportowcy na deskach sceny RCOS

To była doskonała okazja do promo-
cji sportu amatorskiego i wyczynowego. 
Doceniono także sportowców, którzy 
w 2017 roku osiągnęli najwyższy 
poziom w swoich dyscyplinach. Przez 
sportowe zaangażowanie promowali 
także naszą gminę. Pisaliśmy nieco 
o nich w poprzednim numerze. Ale 
przypomnijmy. Laureatami nagro-
dy burmistrza w 2017 roku zostali: 
Sebastian Kasprzyk – uprawia biegi 
OCR Mistrzostwach Europy oraz 
zdobył VI miejsce na Mistrzostwach 
Świata; Renata Leśniak- najbardziej 
utytułowana łuczniczka dobczyckiej 
sekcji łuczniczej MGOKiS, po raz 
kolejny powołana została do kadry 
narodowej, na jej koncie w roku 2017 
pojawiły się I i II miejsca na Halowych 
Mistrzostwach seniorów oraz II miejsce  
w I rundzie Pucharu Europy; Stanisław 
Łukasik – członek sekcji łuczniczej 
MGOKiS, zdobywca srebrnego medalu 
na Halowych Mistrzostwach Polski, 
brązowego medalu na Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski oraz  
V miejsca indywidualnie w Halowych 
Mistrzostwach Polski. Najmłodsi nagro-
dzeni to: Jakub Jamka – ośmioletni 
szachista sekcji szachowej TKKF, mimo 
młodego wieku może pochwalić się  
I miejscem w Ogólnopolskim Turnieju 

„Królewska Gra i Ja” oraz III miejscem 
w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym 

Przedszkolaków oraz Maksymilian 
Nowakowski – kolejny młody szachista 
sekcji szachowej TKKF, zdobywca  
I i III miejsca „Krok do sukcesu” – Ogól-
nopolski Turniej Szachowy , II miejsca 
w Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół  
i Przedszkoli. Na gali przyznano także 
stypendia dla Karola Kępy (łucznik 
sekcji łuczniczej MGOKiS Dobczyce, 
w roku 2017 został powołany do Kadry 
Narodowej, zdobył Złoty Medal na 
Olimpiadzie Młodzieży i II miejsce  
w Pucharze Beskidów) oraz dla Nikoli 
Nowickiej (uprawia jeździectwo, rok 
2017 był dla niej bardzo owocny, zdo-
bywała czołowe miejsca w zawodach 
ogólnopolskich).

Wyróżniono także licznie repre-
zentowaną na gali reprezentację KS 
Raba Dobczyce. Szczególne wyróż-
nienia przyznano dla dwóch zespołów  
w tym drużyny seniorów, która dotarła 
do finału Pucharu Polski na szczeblu 
wojewódzkim oraz drużyny z rocznika 
2004 za dotarcie do Wojewódzkiego 
Finału Turnieju „Wakacje z Piłką Nożną” 
oraz III miejsce w krakowskiej lidze 
okręgowej młodzików. 

Oto nagrodzeni zawodnicy dru-
żyn KS Raba Dobczyce (seniorzy): 
Michał Ruman, Adrian Grandys, Rafał 
Zborowski, Piotr Grudzień, Krzysztof 
Budyn, Bartłomiej Czarnota, Bartło-
miej Krawczyk, Kacper Duda, Łukasz 

Kiedy jest siła, motywacja i dobry, 
zgrany zespół, to trzeba to wyko-

rzystać! Dlatego nasza grupa Roz-
biegane Dobczyce już po raz drugi 
postanowiła podjąć się organizacji 
Rodzinnego Mini Festiwalu Biego-
wego ,,O złotą kózkę”. Teraz naszą 
biegową zajawką i dobrą zabawą 
chcemy zarazić innych!

Do wykonania przepisu będziecie 
potrzebowali kilku podstawowych  
i niezbyt „wyszukanych” składników. 
Przede wszystkim dwie szklanki chęci, 
garść motywacji, jeden porządny cel 
i szczypta zdrowej rywalizacji. Dla 
smaczku i jak najlepszego efektu 
musicie też dołożyć kilka treningów, 
ale zapewniamy, że warto, bo efekty 
są murowane!

Teraz należy wszystko porząd-
nie wymieszać, dokonać zapisu na 
II Rodzinny Mini Festiwal Biegowy  

„O złotą kózkę” i voilà- sukces gotowy! 
W przepisie jest jednak mały haczyk 
- danie działa bardzo uzależniająco! 
Proszę uważać, bo nawet niewielka 
ilość może doprowadzić do „syndromu 
biegacza”, czyli dbania o swoją kondy-
cję, zdrowy tryb życia, odpowiednie 
odżywianie i chęć spędzania aktywnie 
czasu wolnego. Przepis przeznaczo-
ny jest zarówno dla biegaczy, osób 
chcących rozpocząć swoją przygodę 
biegową, dzieci (nawet takich, które 
dopiero nauczyły się chodzić) oraz 
miłośników Nordic Walking.

Więcej smacznych i zdrowych 
przepisów na naszym wydarzeniu na 
Facebook’u oraz na naszej stronie www.
rozbiegane.dobczyce.pl  Pamiętajcie, 
że niezbędnym krokiem, aby przepis 
się udał jest zapisanie się na Festiwal  

- a zapisy zaczynamy 3 kwietnia, 
ale liczba miejsc jest ograniczo-
na! Zapisy prowadzone będą przez 
internet, ale można się także zapisać  
w każdy piątek od 6 kwietnia do 25 
maja w godz. 17 do 19 w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
u wolontariuszy klubu. Dajcie się 
ponieść sukcesowi! Do zobaczenia 
na Festiwalu - a już dziś zerknijcie na 
nasz wiele mówiący plakat (str. 16)!

Rozbiegane Dobczyce
 

Futbol wygrywa  
w   podokręgu myślenickim

Podopieczni Marcina Przęcz-
ka (żaki) zostali najlepszą drużyną  
w regionie. W drodze do zwycięstwa 
nie doznali żadnej porażki, strzelając 
42 bramki i tracąc tylko 4. 

Także drużyna trenera Mirosława 
Jaśkowca (rocznik 2007)  okazała się 
najlepszą w podokręgu myślenic-
kim, pokonując w finale, po karnych, 
Pcimiankę 2-0. Również w tym wypadku 
bilans bramkowy jest imponujący: 40 
zdobytych, przy 3. straconych.

Pobiegniemy o Złotą 
Kózkę!
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Ziemianin, Damian Piwowarczyk 
(kapitan drużyny), Bartłomiej Idzi, 
Patryk Kubacki, Mateusz Ziemianin, 
Michał Ptak, Szczepan Hyży, Radosław 
Hyży, Piotr Brytan, Filip Błaszczyk, 
Maciej Wyroba, Arkadiusz Dudek. 
Trener drużyny: Piotr Żuk. Druga 
wyróżniona drużyna to trampkarze 
(rocznik 2004): Konrad Kachel, Tomasz 
Bętkowski, Damian Gubała (kapitan 
drużyny), Kacper Kania, Kacper 
Masełko, Mateusz Łacny, Bartłomiej 
Masełko, Filip Lichoń, Krystian Kra-
marz, Patryk Jasiura, Krzysztof Stoch, 
Szymon Stoch, Dominik Brewczyński, 
Kamil Danielski, Hubert Błaszczyk, 
Adam Soboń, Kacper Pudlik, Bartło-
miej Pyc, Kacper Woźniak, Mikołaj 
Puchała, Eric Jamka, trenerzy drużyny: 
Tomasz Lichoń/Bartłomiej Polończyk.

Na zaproszenie do prezentacji 
podczas Gali odpowiedziało 13 klu-
bów, sekcji i stowarzyszeń: Futbol 
Brzączowice, Rozbiegane Dobczyce, 
Top Spin, INTOX, Zespół Pieśni  
i Tańca Dobczyce, KS Raba Dobczyce, 
Speed Ball, Iskra Brzączowice, sekcja 
Łucznicza MGOKiS, sekcja Gimnastyki 
Sportowej, sekcja Gimnastyki Arty-
stycznej, Małopolskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking, TKKF. Przedstawiciele 
tych grup mieli okazję do krótkiej 
prezentacji na scenie – opowiedzieli 
o swojej działalności oraz planach na 
nowy rok.

Organizatorami imprezy byli: Biuro 
Promocji UGiM Dobczyce, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
oraz Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach.

I Dobczycka Gala Sportu  
za nami

Szachowy marzec w Dobczycach

Tradycyjnie w drugi piątek miesiąca 
rozegrano Grand-Prix Dobczyc 

w szachach. 
Na starcie stanęło 44 zawodników, 

tym razem szachiści z Dobczyc okazali 
się mało gościnni. Zwyciężył Andrzej 
Mika przed Kamilem Pawłowskim, 
trzecie miejsce zajął Krzysztof Kuta 
z Wieliczki. Najlepszą zawodniczką 
była Agnieszka Gajek. 

W klasyfikacja urodzonych  
w 2005 i młodszych pierwszy był 
Kamil Pawłowski przed Hubertem 
Szlósarczykiem i Maksymilianem 
Nowakowskim, najlepszą zawodniczką 

- Natalia Górnisiewicz. 
W klasyfikacja urodzonych 2011  

i młodszych zwyciężył Miłosz Jaśkiewicz 
przed Leną Kołodziej i Wojciechem 
Jamką, który był zarazem najmłodszym 
uczestnikiem.

Drugim, znacznie większym 

wydarzeniem, były organizowane 
po raz pierwszy Otwarte Szachowe 
Mistrzostwa Juniorów Królewskiego 
Miasta Dobczyce. Turniej rozegrano 
w dwóch grupach z podziałem według 
siły gry. W zawodach wzięli udział 
nie tylko zawodnicy z Małopolski, ale 
także ze Śląska. Łącznie wystartowało 
83 zawodników i zawodniczek. Tur-
niej dla graczy poczatkujących trwał 
jeden dzień, klasyfikacja wyglądała 
następująco: I - Wojciech Rochowiak, 
II - Dawid Jaroń, III - Tomasz Sabat. 
Klasyfikacja dziewcząt: Maja Hajduk, 
Lena Kołodziej, Ewa Pawlikowska. 
Najlepszy dobczycanin i dobczycanka: 
Alan Siatka i Lena Kołodziej

W grupie silniejszej, w której stawką 
były tytuły mistrza i mistrzyni Dob-
czyc juniorów na rok 2018, po dwóch 
dniach zmagań zwyciężył Wojciech 
Zmarzły z Gliwic przed Wojciechem 

Krawczykiem z Wieliczki i Jakubem 
Cichoniem z Krakowa.

W klasyfikacji dziewcząt zwy-
ciężyła Wiktoria Sobieraj z Krakowa, 
przed Natalią Górnisiewicz z Dobczyc 
i Wiktorią Boćwińską ze Staniątek. 
Wyłonieni zostali również najlepsi 
z powiatu myślenickiego, którymi 
okazali się zawodnicy z Dobczyc: 
Hubert Szlósarczyk i Natalia Górni-
siewicz. Podczas zakończenia w sali 
gimnastycznej TKKF nagrody wręczał 
burmistrz Paweł Machnicki. Organi-
zator – Ognisko TKKF w Dobczycach 
jest przekonane, że będzie to impreza 
cykliczna, która na stałe wpisze się do 
małopolskiego kalendarza szachowego, 
jako drugei duże wydarzenie w Dob-
czycach oprócz Międzynarodowego 
Festiwalu Szachowego im. Józefa 
Dominika.

W kwietniu zapraszamy na następny 
turniej z cyklu Grand-Prix Dobczyc 
(13.04) do sali gimnastycznej TKKF.

(M.W.)

Turniej Piłki Koszykowej Drużyn Niezrzeszonych

W Dobczycach, w hali sportowej 
RCOS, odbył się XI Turniej Piłki 

Koszykowej Drużyn Niezrzeszonych.
W tym roku do rywalizacji przy-

stąpiły teamy: Dobczyce Goats, Gołę-
biorze, SPB Sądeccy Pasjonaci Basketu, 
Zespół Piłki Koszykowej.

Ostatecznie na podium stanęli 
SPB Sądeccy Pasjonaci Basketu przed 
Dobczyce Goats i Zespołem Piłki Koszy-
kowej. Skład zwycięskiego zespołu: 
Arkadiusz Konieczny, Mateusz Fałek, 
Maksymilian Sławecki, Bartłomiej 
Prusak, Marek Wojnarowski, Radosław 

Koprowski. Najlepszym zawodnikiem 
uznano Arkadiusza Koniecznego  
z drużyny „SPB Sądeccy Pasjonaci 
Basketu”. Zawody sędziowali Marcin 
Cag, Agnieszka Piwowarczyk

Organizatorami byli: Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach.

(Red.)
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w wolnej chwili

TAPETA 3(179)/2018 

Poziomo:
5. bardzo słodkie, tradycyjne wielkanocne ciasto
6. niedziela, która poprzedza Wielki Tydzień
7. pieczony, w koszyczku - symbol Wielkanocy
9. zielona na wielkanocnym stole
10. Lipnica... znana z Konkursu Palm
12. w nim święconka
15. obchodzona w Krakowie we wtorek po świętach
16. kolorowe jajko
17. obok jajka i baranka - symbol świąt
18. tradycyjny odpust, odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasz-
torze sióstr norbertanek na krakowskim Salwatorze
19. tradycyjna nazwa wielkanocnej zupy na serwatce

Pionowo:
1. ... Baba, zwyczaj ludowy obchodzony w Lany Poniedziałek w niektórych 
podkrakowskich wsiach
2. w koszyczku jest symbolem męki Pańskiej
3. Dziady ..., zwyczaj znany w Wiśniowej, obchodzony w Lany Poniedziałek
4. tam obwożą drewnianego Jezuska Palmowego
8. krzew, który jest symbolem Wielkanocy
11. zazwyczaj poranna msza w Wielką Niedzielę
13. powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym
14. inaczej nazywane „kotkami”

Krzyżówka w wolnej chwili

Kolorowe, wiosenne stroje, rado-
sne nastroje i słoneczne nastroje 

gościły w SP nr 2 w Dobczycach  
z okazji Wiosennego Dnia Profilaktyki. 

Mimo, iż na zewnątrz panowała 
jeszcze zimowa aura, to w szkole na 
dobre zawitała wiosna. Żabki, pszczółki, 
biedronki, bociany, żółwie, małe wio-
senki i inne ciekawe stroje można było 
podziwiać nie tylko na korytarzach, 
ale także na scenie. Tutaj autorzy 
wiosennego przebrania oceniani byli 
w ramach konkursu.  Najbarwniej  
i najbardziej pomysłowo przebrani 
byli uczniowie klas I i IV. 

Pierwszy dzień wiosny był połą-
czony ze Szkolnym Dniem Profilaktyki, 
który w odbył się już po raz szósty. 
Uczniowie uczestniczyli w ciekawych 
zajęciach oraz innych interesujących 
wydarzeniach. 

Dzień rozpoczął teatrzyk profilak-
tyczny dla najmłodszych „Dzieci nie 
są w sieci – historia Julki”. Wręczone 
zostały także nagrody w profilaktycznym 

Zaczarowali wiosnę kolorami
plastycznym konkursie „Bez nałogów 
żyj zdrowo z całych sił”, a wszyscy 
jego uczestnicy zostali wyróżnieni 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, 
ponieważ wszystkie prace zgłoszone na 
ten konkurs były ciekawe, estetyczne 
i wykonane na wysokim poziomie. 

W kolejnej części w zajęciach 
profilaktycznych uczestniczyli starsi 
uczniowie szkoły: z klas siódmych 
i gimnazjaliści. Wręczone zostały 
nagrody w konkursie multimedial-
nym „Współczesne zniewalacze”.  
O „Alkoholu – modzie czy zniewoleniu”, 
rozmawiał z młodzieżą Marek Szczot-
kowski. Nie zabrakło także prezentacji 
poświęconej cyberprzemocy, którą 
przygotowali policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach 
Wydział Prewencji. 

Nagrody we wszystkich konkur-
sach zostały ufundowane przez Urząd 
Gminy i Miasta w Dobczycach. 

Zespół Pedagogów
Fot. ze zbiorów Szkoły 


