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Koncert pełen barw i dźwięków
Bogactwo polskiej kultury i tradycji zaklęte 

w stroju, muzyce, pieśni i tańcu, królowało 
podczas historycznego koncertu Zespołów 
Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz „Dobczyce”. 

Tysiące wirujących barw, setki rozbrzmiewa-
jących głosów i wyjątkowe muzyczne aranżacje 
zabrały widzów w niezapomnianą i jedyną  
w swoim rodzaju podróż po Polsce. 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 

Hadyny to ponad 120. artystów: chóru, baletu 
i orkiestry, występujących na scenach całego 
świata. To szczególny Ambasador Polskiej Kul-
tury Narodowej. 

Podczas niemal dwugodzinnego koncertu 
zespół zaprezentował barwny wachlarz polskie-
go folkloru, pokazujący piękno i różnorodność 

naszej kultury, jednocześnie zachwycając nie-
zwykłym kunsztem artystycznym. To urzekające 
widowisko zainaugurowało przypadające w tym 
roku obchody 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 

„Dobczyce”.
Oba zespoły, choć dzieli ponad 40 lat róż-

nicy, łączy pasja do polskiej tradycji, a także 
dynamizm i radość, która towarzyszy każdemu  
z widowiskowych koncertów. Zespół Pieśni i Tańca 

„Dobczyce”, ilekroć pojawia się na dobczyckiej 

scenie, wywołuje niezapomniane emocje, przy-
wołując sentymentalne wspomnienie o często 
już zapomnianych polskich przyśpiewkach czy 
obyczajach.

Wspólny koncert był niczym dynamiczna 
panorama polskiego folkloru. Dla młodych 
członków zespołu z Dobczyc było to wyjątko-
we przeżycie i wyróżnienie móc dzielić scenę  
z czołowym zespołem folklorystycznym w kraju. 

Była to również ogromna dawka motywacji, kto 
wie, być może któregoś dnia w obsadzie Zespołu 

„Śląsk” rozpoznamy dobczyckie twarze. 
Za pełen wrażeń koncert podziękowali arty-

stom burmistrz Tomasz Suś oraz dyrektor ośrodka 
kultury, Andrzej Topa. Jak zgodnie uznali, było 
to wydarzenie, które z całą pewnością zapisze 

się w historii Dobczyc. 
Po tak imponującym preludium z niecier-

pliwością wyczekiwane są oficjalne obchody 
Jubileuszu 20-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 

„Dobczyce”, które kierownik Zespołu Adrian 
Kulik zapowiedział na 16 i 17 października. 

To właśnie dwadzieścia lat temu, w 2000 r., 
powstał przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Dziś 
to blisko 100-osobowa grupa taneczno-wokalna 

oraz kapela ludowa prowadzona przez wykwali-
fikowaną kadrę: Adriana Kulika – kierownika 
Zespołu, choreografa; Paulinę Karp – kierow-
nika kapeli, absolwentkę Akademii Muzycznej  
w Krakowie; Justynę Łokcik – instruktor wokal-
ną, również absolwentkę Akademii Muzycznej 
oraz Agnieszkę Topór – instruktorkę tańca. Nad 
przygotowaniem strojów czuwa Elżbieta Strączek.

Organizatorami koncertu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” oraz Zespołu Pieśni i Tańca 

„Dobczyce” byli: Stowarzyszenie Wspierania 
Kultury „Charstek” Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, oraz Zespół 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”.

Tekst i fot. jota

Pani Wioletta, mama Arielki, tancerki 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
wzruszał od początku, ale to zapewne oczywista 
reakcja każdego rodzica. Dzieciaki były wspa-
niałe. Zdecydowanie widać, że udoskonaliły 
swoje umiejętności, myślę oczywiście o grupie 
najmłodszej, bo starsi znów pokazali wysoki 
poziom. Wszyscy wspaniale śpiewają, a to 
cieszy, bo w ten sposób zachowują tradycję  
i dbają o pamięć języka.

Gdy na scenę wkroczył oczekiwany zespół 
Śląsk, zaczęłam z uwagą im się przyglądać. Bez 
wątpienia są wspaniali, ale też trzeba zaznaczyć, 
że prezentują inny styl. Niby też kultura ludowa, 
a jednak inna - pieśni bardziej w operowym 
stylu, a tańce czasem przypominały balet. Pięk-
nie. Tancerze mieli niesamowite umiejętności 
sportowe. Kondycja na najwyższym poziomie. 
Są bezkonkurencyjni, ale inni niż nasz zespół.  
Z satysfakcją zauważyłam jednak, że nasze 
stroje są tak samo doskonałe jak ich (a może 
nawet lepsze, bo nasze).

To było spostrzeżenie wielu osób, wielu 
dobczycan. Mamy z czego być dumni. Nawet 
dyrektor zespołu Śląsk to zauważył, bo zapro-
ponował naszym tancerzom, by wzięli udział 
w castingach rekrutujących nowych do Śląska.
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Stare Miasto się zmienia

W styczniu rozpoczęły się roboty budowlane 
ścieżki wokół kościoła św. Jana Chrzci-

ciela na Starym Mieście. Prace stanowią część 
inwestycji, jaka realizowana będzie w obrębie 
Wzgórza Zamkowego i która bez wątpienia 
odmieni jego oblicze. 

Swój wygląd już wkrótce zmieni popularna 
ścieżka łącząca wzgórze z ul. 
Podgórską, przy której zlokali-
zowany jest niedawno powstały 
parking. Zmodernizowana 
zostanie nawierzchnia ścież-
ki oraz wymienione zostaną 
schody terenowe.

Kluczowym punktem inwe-
stycji będą prace prowadzo-
ne na południowym zboczu 
Wzgórza, gdzie zlikwidowane 
zostanie metalowe ogrodzenia, 
a w zamian „uczytelniony” 
zostanie przebieg murów miej-
skich. Jednocześnie powstanie 
malownicza ścieżka spacerowa, 
która połączy zrekonstruowaną 
w latach wcześniejszych bramę miejską pro-
wadzącą na Stare Miasto z zamkiem – główną 

Poza Stereotypem  
– Senior i Seniorka Roku 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Krakowie zaprasza do zgłaszania kan-

dydatów w Małopolskim Plebiscycie „Poza 
Stereotypem – Senior i Seniorka Roku 2019”. 

Tak, jak w poprzednich latach szukamy 
aktywnych osób starszych (60+) z terenu 
Województwa Małopolskiego, którzy angażują 
się w życie społeczności lokalnej, wspierają-
cych otoczenie swoim doświadczeniem, osób 
nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje 
i spełniają marzenia.

Kandydatów do tytułu Seniora/Seniorki 
Roku 2019 mogą zgłaszać: organizacje pozarzą-
dowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy 
społecznej, instytucje kultury, administracja 
publiczna oraz osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz 
formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adre-
sem www.rops.krakow.pl

Zgłoszenia należy przekazywać najpóźniej 
do dnia 31 marca do godz. 15:00 (decyduje data 
wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Red.

Zapisy na kurs przygotowawczy 
do Szkoły Muzycznej 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach 
zaprasza na kurs przygotowawczy dla 

kandydatów do nauki w szkole. 
Kurs jest bezpłatny i będzie odbywał się od  

2 marca w każdy poniedziałek: od 16.30 do 17.00 
- dzieci w wieku 8-16 lat (cykl czteroletni) - sala 
nr 214, I piętro- zajęcia prowadzi Magdalena 
Bednarska;

w każdy wtorek: 17-17.30 - dzieci w wieku 
6-10 lat (cykl sześcioletni) – sala 306, II piętro 

- zajęcia prowadzi Karolina Vogt-Grybisz.
W każdy poniedziałek od 15 do 15.30 odbywać 

się będą konsultacje dla uczniów zainteresowanych 
grą na instrumentach smyczkowych - zajęcia 
prowadzi Magdalena Siudyszewska-Dumicz.

Zapisy bezpośrednio u nauczyciela prowa-
dzącego zajęcia. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Red.

Weź udział w projekcie „Jestem  
i działam – Aktywne Dobczyce”

Do 15 marca 2020 r. trwa rekrutacja do 
projektu „Jestem i działam – Aktywne 

Dobczyce”. Projekt jest skierowany do miesz-
kańców gminy Dobczyce, w szczególności do 
osób pozostających bez zatrudnienia. 

W projekcie mogą brać udział osoby nie-
pełnosprawne. 

Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły 
skorzystać z: poradnictwa psychospołecznego, 
doradztwa zawodowego lub pośrednictwa 
pracy, szkoleń i kursów zawodowych, szkoleń 
komputerowych, staży zawodowych, badań  
i konsultacji lekarskich, rehabilitacji.

Dla uczestników projektu przewidziana 
jest pomoc finansowa, a sam udział w nim jest 
bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dobczycach przy ul. Rynek 26 w godzinach 
pracy MGOPS: poniedziałek 7.30-17.; wto-
rek-czwartek: 7.30-15:30, piątek: 7.30-14. lub 
telefonicznie pod nr tel. 12/372 17 11.

mgops

atrakcją turystyczną wzgórza. Wzdłuż ścieżki 
zainstalowane zostaną elementy małej archi-
tektury – ławki, kosze i tablica informacyjna.

Całość inwestycji wyniesie 1 796 982,40 
zł, z czego 75 proc. stanowi dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 
(RPO WM). Inwestycja stanowi część projektu 
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dob-

czyckiego – etap III.
tekst i fot. jota

Zmienia się stara szkoła przy Jagiellońskiej

Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej, 
powszechnie nazywany „Chiraną”, prze-

chodzi generalny remont. 

Prace, które rozpoczęły się końcem ubie-
głego roku pozwolą na stworzenie godnych 
warunków do prowadzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy – miejsca dziennej opieki 
dla osób ze schorzeniami psychiatrycznymi oraz 

niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie realizowany jest pierwszy etap 

prac, który obejmuje wykonanie przebudowy 
dachu z wymianą pokrycia, 
wymianę stropów, przebudo-
wę schodów prowadzących 
na poddasze, wykonanie 
instalacji oddymiania klatki 
schodowej, wymianę instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej, 
elektrycznej, centralnego 
ogrzewania w części budynku, 
podbicie fundamentów oraz 
prace wykończeniowe na 
parterze budynku. 

W drugim etapie wykona-
ne zostaną roboty instalacyjne 
i wykończenia na piętrze 
budynku, osuszanie piwnic, 
wykonanie izolacji termicznej 

ścian budynku – elewacja.
Koszt prac w ramach pierwszego etapu 

wynosi prawie 2 mln zł i jest współfinansowany 
z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Tekst i fot. jota
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Trwają zaawansowane prace nad przebudową 
ul. Jagiellońskiej w Dobczycach - jednej  

z głównych dróg komunikacyjnych w mieście. 
Pierwszym etapem robót jest 

przebudowa chodników, która 
rozpoczęła się od budynku PGNiG  
i postępuje w stronę Rynku. Obec-
nie po jednej ze stron wymieniony 
został chodnik do skrzyżowania 
z ul. Witosa, a intensywne prace 
trwają na odcinku od skrzyżowa-
nia do Rynku. 

W ramach prowadzonej przez 
Powiat Myślenicki inwestycji prze-
widziana jest również modernizacja 
nakładki asfaltowej. Inwestycja 

realizowana jest przy dofinansowaniu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Tekst i fot. jota
Przypominamy, że w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach 
działa Punkt Wsparcia dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Rodzinie.

Głównym celem działalności punktu jest 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwięk-
szenie skuteczności pomocy świadczonej oso-
bom uwikłanym w przemoc i ochrona osób 
doświadczających przemocy. Dlatego zachęcamy 
osoby chcące skorzystać z pomocy do kontaktu 
z pracownikami socjalnymi MGOPS Dobczyce 

- telefonicznie pod numerem 12/3721714, 513 
333 259 lub osobiście w siedzibie tutejszego 
ośrodka w dniach: poniedziałek 7.30 - 17.00; 
wtorek – czwartek 7.30 -15.30 oraz w piątek 
7.30 do 14.00.

Oferujemy wsparcie pracownika socjalne-
go i psychologa. Istnieje również możliwość 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod  
numerem 12/2749759.

Adwokaci dyżurują w w Urzędzie Gminy 
i Miasta Dobczyce w: poniedziałek 10.-14.00; 
wtorek – czwartek 14.-18.; piątek 8.-12.

mgops

Sięgnij po pomoc - żyj bez 
strachuRoboty budowlane na Jagiellońskiej

Dzień Seniora w Brzączowicach każdego roku jest świętem całej miejscowości. Do szkoły,  
w której ze specjalnym programem artystycznym czekają uczniowie, przychodzą w gościnę 

rodzice i dziadkowie.
Najukochańszym babciom i dziadkom dziękowali najmłodsi mieszkańcy Brzączowic śpie-

wem i tańcem. Nie zabrakło pięknych wierszy, w których królowały miłość, radość, wdzięczność.
tekst i foto: SP Brzączowice

W związku z przygoto-
waniami do tegorocz-

nych Jubileuszowych XXV 
Dni Dobczyc, poszukujemy 
materiałów – plakatów, 
zdjęć, nagrań filmowych  
z Dni Dobczyc organizowa-
nych w latach 1995-2010. 
Materiały te posłużą do przygotowania filmowej 
retrospekcji z minionych imprez.

Materiały można składać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Dobczyce w Biurze Promocji (pok. 218) 
w godzinach pracy urzędu (pon. 7:30 – 17:00; wt. 

– czw.: 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 14:00) lub w biurze 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Udostępnione 
materiały zostaną skopiowane/zeskanowane,  
a oryginały oddane zostaną właścicielom.

ugim

Teren dawnego skate parku 
pod stałym monitoringiem

Dodatkowa kamera zainstalowana została 
w zeszłym roku w rejonie ul. Podgórskiej, 

w obrębie placu pod sceną, gdzie amatorzy 
motoryzacyjnych „kręciołków” niszczyli mienie 
i zakłócali spokój mieszkańców. 

Teren jest pod stałym monitoringiem,  
a zarejestrowany obraz wykorzystywany będzie 
w celu ustalenia sprawców ewentualnych 
wykroczeń. Kamera zorientowana jest w taki 
sposób, iż bez trudu uchwyci również tablice 
rejestracyjne odjeżdżającego pojazdu.

Niszczenie nawierzchni placów będące skut-
kiem brawurowego zachowania kierowców, do 
którego dochodzi często w godzinach nocnych, 
nie będzie tolerowane. 

- Decyzję o montażu dodatkowego moni-
toringu podjąłem po sytuacjach, które miały 
miejsce na terenie, gdzie odbywają się Dni 
Dobczyc. – mówi burmistrz Tomasz Suś. - Nie 
pozostanę bierny wobec aktów dewastacji,  
a także zakłócania spokoju mieszkańców. To 
jest nasze wspólne dobro, o które musimy dbać 
i za które jesteśmy odpowiedzialni.

ugim

Kurs pierwszej pomocy dla adeptów pożarnictwa

Niezmiernie ważne i potrzebne doświadcze-
nia i wiedzę zbierali adepci pożarnictwa 

OSP Nowa Wieś. 

Na początku lutego odbyło się spotkanie  
z instruktorami i ratownikami lądowymi i 
wodnymi. Zajmują się również akcjami poszuki-
wawczo-nurkowymi oraz szkoleniami z zakresu 

pierwszej pomocy w ramach prowadzenia rodzin-
nej działalności pod nazwą SALCOM. Uczący 
się sztuki, którą jest pomoc drugiemu i rato-

wanie życia, mieli możliwość 
zapoznania się i umiejętnego 
wykorzystania defibrylatorów 
AED, zachowań do diagnozy 
poszkodowanego. 

Przedstawione zosta-
ły sposoby odpowiedniego 
wykorzystania wiedzy do 
pomocy dla osób, które straciły 
przytomność, doznały udaru 
mózgu oraz tych, u których 
nastąpiło wstrzymanie odde-
chu i zatrzymanie akcji serca. 

Po wielogodzinnym szko-
leniu, uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty. Przy 
okazji nauki szczytnych zacho-
wań, prowadzący i uczestnicy 

pamiętali i zachęcali do pomocy dla Marysi 
Miąsko, która walczy o życie.

ugim
fot. ze zbiorów OSP
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„Biblioteka Doświadczeń”, czyli ferie 2020 bez nudy!

W tym roku podczas ferii zimowych biblio-
teka zamieniła się w strefę doświadczeń. 

Spotykaliśmy się 10 razy na zajęciach prowa-
dzonych przez bibliotekarzy i dyrekcję biblio-
teki. Pojechaliśmy także na mecz z Klubem 
Kulturalnego Kibica. 

Wszystkie zajęcia prowadzone w bibliotece 
odbyły się bezpłatnie. W zajęciach prowadzonych 
na miejscu przez bibliotekarzy - animatorów 
wzięło udział 140. dzieci.
Biblioteka Nowych Technologii

Bibliotekę doświadczeń rozpoczęliśmy od 
zajęć z WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI. Dzieci 
za pomocą specjalnych okularów przeniosły się  
w odległe miejsca. Poza tym pani Edyta wprowa-
dziła małych czytelników w świat rozszerzonej 
rzeczywistości. Dzieci ożywiały ilustracje z książki 

„Mały Książę” oraz podróżowały w kosmosie  
w poszukiwaniu jego planety. 

Podczas ferii nie zabrakło zajęć z kodowania 
w towarzystwie przesympatycznych photonów! 
Pani Dorota przedstawiła nowicjuszom pod-
stawowe funkcje robotów. Dzieci miały okazję 
napisać (być może pierwszy raz w życiu!) swój 
program. Zaprogramowany robot wykonywał 
dokładnie wszystkie polecenia. Niektóre wyma-
gały poprawki (ale to pierwsze kroczki w nauce 
programowania). Zajęcia z kodowania odbyły 
się podwójnie i skierowane były do dwóch grup 
wiekowych. 

W tym roku nie mogliśmy zapomnieć  
o Turnieju Fify - to już tradycja. W ferie do 
rywalizacji przystąpiło 28. zawodników.  
W kategorii młodszej wygrał Maciej Wiekierak 
(Barcelona) przed Arturem Dudzikiem, Piotrem 
Oleskiem i Antonim Słonką. Wśród starszych 
po raz pierwszy triumfował Arkadiusz Hyży 
(również Barcelona), kolejne miejsca zajęli 
Kamil Zbrożek, Oskar Woźniak i Piotr Misior. 
[Dziękujemy osobom, które wypożyczyły własne 
konsole (Artur Sewiłło, Anna Szymska, Joanna 
Dudzik). Za poczęstunek podziękowania dla 
Joanny Dudzik i Pawła Kobiałki].

„Para-buch. Książka w ruch” – spotkania 
z dr. PaPi i dr NaMa

Dwa razy spotkaliśmy się z doktorami PaPi 
(Paweł Piwowarczyk) i NaMa (Natalia Maj). 
Za pierwszym razem otworzyliśmy gabinet 
anatomii, później spotkaliśmy się w gabinecie 
kolorowych doświadczeń. Na zajęciach pozna-
waliśmy m.in. budowę ciała ludzkiego. Pomogły 
nam w tym specjalne rekwizyty, kreatywne 
książki oraz aplikacja. Uczestnicy mieli okazję 

sprawdzić swoją wiedzę za pomocą układanki 
oraz rysując narządy w obrysie swojego ciała.  
Podczas drugiego spotkania, doktorzy przed-
stawili dzieciom różne eksperymenty (m.in.  
w jaki sposób można mieszać kolory lub sprawić, 

aby się nie połączyły, widzieliśmy wulkan oraz 
„bulgotkową”, kolorową woda). Znalazł się rów-
nież czas na polecaną literaturę z zakresu barw 
i doświadczeń. Zajęcia PaPi i NaMa odbyły się  
w ramach projektu „Para-buch. Książka w ruch”.
Kolorowo, muzycznie i sensorycznie  

– atrakcji ciąg dalszy
Panie Małgosia i Justyna zorganizowały 

dla starszych czytelników wieczór muzyczno 
– filmowy. Oprócz niesamowitych zabaw ze 
światłem UV, dzieci miały okazję poczuć się 
jak gwiazdy filmowe i celebryci! Robiliśmy 
wywiady, rozmawialiśmy też nieco o kinie,  
o tym jak powstaje film i czym różnią się od sie-
bie poszczególne gatunki. Również śpiewaliśmy  
i tańczyliśmy. Nie zabrakło kreatywnych zagadek 
i zabaw, nagraliśmy też videoblog!

W progach biblioteki gościliśmy także 
miłośników Teatrzyku Kamishibai. Pani Edyta 
przeczytała dzieciom opowieść pt. „Po drugiej 
stronie gór” autorstwa Anny Onichimowskiej. 
To był dopiero wstęp do tego, co czekało na 
dzieci tamtego popołudnia. Uczestnicy otrzy-
mali bowiem sporą dawkę wiedzy o wodzie 
oraz ilustrowali swoje wyobrażenia na temat 
dalszego ciągu opowieści. 

Wybrzmiało również głośne „Ahoj!” - odby-
liśmy morską przygodę z książką, a konkretniej 
z opowieścią Juliana Tuwima „Panem Maluś-
kiewiczem i Wielorybem”. 

Dzieci wspólnie z panią Justyną odczytały 
tajemniczy list w butelce, ruszyły w rejs, zrobiły 
łódeczki z łupin orzechów. Bawiliśmy się wodą, 
czytaliśmy... i AHOJ! Dzieciom dziękujemy za 
obecność - było fantastycznie!

Zwieńczeniem zajęć prowadzonych w biblio-
tece były poszukiwania zimy. Podczas spotkania 
dzieci wysłuchały wierszyka o zimie autorstwa 
Jadwigi Daniek-Salawy i wspólnie z panią Mał-
gosią zrobiły śnieg. Następnie miały czas na 
swobodną zabawę sensoryczną. Były wulkany, 
sypał śnieg, a nawet nastała epoka lodowcowa 
z dinozaurami. Co tam się działo!

„Bibliotekę doświadczeń” zamknęliśmy wyjaz-
dem 45. osób na mecz z Klubem Kulturalnego 
Kibica. Było gorąco (Wisła Kraków pokonała 
Jagiellonię Białystok 3:0)! Zadbali o to piłkarze 
Wisły. Odwdzięczyliśmy się pięknym dopingiem 
na sektorze szkolnym. 

Dziękujemy za zaufanie!
JSza

fot. MBP Dobczyce

Niech żyje bal!
Piękne sukienki, eleganckie garnitury, fry-

zury, wiele godzin prób tańców: poloneza, 
walca… Wszystko to po to, by przeżyć swój 
pierwszy, najważniejszy, niezapomniany bal. 

Ach…, a co to był za bal! 
W połowie stycznia w SP nr 2 w Dobczycach 

po raz pierwszy odbył się ,,Bal ósmoklasistów” 
przygotowany przez ich rodziców. Wszyscy 
obecni w ten wyjątkowy wieczór w holu szkoły, 
pragnęli obejrzeć wyjątkowy pokaz poloneza, 
do którego uczniowie przygotowywali się przez 
ostatnie tygodnie. 

Część oficjalną rozpoczął dyrektor Szkoły 
Aleksander Płoskonka, który słowami: ,,polo-
neza czas zacząć” otworzył bal. W przepięknej 

Zagrali prosto z serca dla Marysi

Sztuka „Wiesław, czyli wesele krakowskie”  
w wykonaniu grupy teatralnej przy Stowarzy-

szeniu Gościniec z Kornatki, po ubiegłorocznej 
premierze, zadebiutowała w Dobczycach. 

Na scenie RCOS zagrali prosto z serca dla 
Marysi Miąsko. 

Sztuka, którą wystawili aktorzy z Gościńca, 
powróciła po 35 latach do repertuaru, przenosząc 
na dobczycką scenę wieloletnie tradycje teatru 
amatorskiego w Kornatce, bawiąc i wzruszając 
publiczność. 

Perfekcyjnie dopracowana scenografia  
i stroje oddawały nastrój małej galicyjskiej 
wsi, a zaangażowanie i gra sceniczna aktorów 
sprawiały, że publiczność z zapartym tchem 
śledziła losy bohaterów.

„Wiesław, czyli wesele krakowskie” Kazi-
mierza Brodzińskiego to sielanka osnuta wokół 



7TAPETA 2(202)/2020 

w kręgu kultury

Bez śniegu, ale z przytupem!  
Ferie w ośrodku kultury

Ferie bez śniegu w Dobczycach – to zaczyna 
być niestety tradycją. Pogoda nie rozpiesz-

czała uczniów naszej gminy, którzy odpoczywali 
w mieście, także w tym roku. Ale doskonałą 
zabawę na znaleźli w murach RCOS.

Obok biblioteki swoją ofertę dla najmłodszych 
mieszkańców przygotował ośrodek kultury. To 
ciekawe gry i zabawy ruchowe, gdzie królowała 
dobra muzyka i przednia zabawa. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsz-
taty z papieru czerpanego, które poprowadziły 
laureatki nagrody „ARS QUERENDI- mistrz  
i uczeń” dr hab. Małgorzata Buczek-Śledzińska, 
prof. ASP oraz Lidia Grabowska. Warsztaty 
zakończyła wystawa prac uczestników.

Jeśli ferie w ośrodku kultury to oczywiście 

zajęcia plastyczne i zabawy sztuką. Na te zapro-
siły panie Lucyna Sławińska-Targosz i Paulina 
Steliga-Gryglaszewska. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
warsztaty lepienia z gliny, które odbywały się 
pod czujnym i twórczym okiem Iwony Płoskonki 
oraz warsztaty mozaiki prowadzone przez Ewę 
Saczkę. 

Wielu amatorów miały zajęcia „Tropiciele 
kodu”, które były podsta-
wami programowania dla 
dzieci i młodzieży. Zaję-
cia prowadził Wojciech 
Samborski. 

Podczas zajęć uczest-
nicy poznawali czym jest 
programowanie, konstruk-
cje i pętle. W czasie zajęć 
praktycznych stosowali 
teorię w praktyce, pisali 
prostą grę i instrukcje 
kod dla postaci w „Code-
Combat”.

Ferie z ośrodkiem kul-
tury to dla wielu uczestni-
ków tej formy spędzania 
wolnego czasu w czasie 

ferii, wspaniała zabawa. A co bardzo ważne  
– zajecia, które przyciągają do MGOKiS wielu 
amatorów, trwają tutaj przez cały rok. Serdecznie 
zapraszamy w gościnne progi RCVPOS – oferta, 
która na nas tutaj czeka zadowoli gusta każdego.

(k)
fot. mgokis

Niech żyje bal! scenerii - spadających gwiazd, oświetlonych 
cudnymi lampkami - uczniowie zaprezentowali 
układ, który przygotowali pod okiem Lucyny 
Sławińskiej-Targosz i Lucyny Sikory. 

Następnie tancerze przedstawili własne 
choreografie układów tanecznych, które zostały 
opracowane przez uczennice: Karinę Spytek 

oraz Kornelię Mistarz. Klasa 
8a zaprezentowała dostojne-
go walca wiedeńskiego „Angel 
of Wishes – Sanave”, klasa 8b 
również zatańczyła walca. W ich 
wykonaniu można było zobaczyć 
romantyczny układ do utworu 
Willow - Jasmine Thompson. Nie 
obyło się bez ogromnych emocji 
i łez wzruszenia.

Po zakończeniu części oficjal-
nej uczniowie wraz z zaproszonymi 
gośćmi uczestniczyli w dalszej 
części imprezy. Kolorowe światła 
i niecodzienny wystrój wprawi-
ły wszystkich w nadzwyczajny 
nastrój. Już od pierwszych taktów 
muzyki wiadome było, że będzie 
to wyjątkowy i niezapomniany 

wieczór. Tak też było - ósmoklasiści bawili się 
wyśmienicie, nie zważając na uciekający czas. 
Te niezwykłe chwile utrwaliła na fotografiach 
Katarzyna Matoga. 

Jednak, jak wiemy, wszystko, co dobre, szyb-
ko się kończy. Wszyscy uczniowie jednogłośnie 
orzekli, że był to wyjątkowy wieczór, który na 
zawsze zostanie w ich pamięci. Niech żyje bal! 
I pozostanie na zawsze w pamięci i sercach 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

tekst i foto: Katarzyna Matoga

Zagrali prosto z serca dla Marysi historii miłosnej dwojga młodych ludzi, których 
dziecięce losy zbiegły się z czasem okrutnych 
grabieży carskich żołnierzy podczas insurekcji 
kościuszkowskiej. Dramatyczne wydarzenia, 
zmieniły życie bohaterów, by później niespodzie-
wanie spleść ich drogi i przynieść nieoczekiwany 
obrót wydarzeń.

Międzypokoleniowa grupa teatralna ma już 
za sobą premiery takich sztuk jak „Diabeł na 
Podhalu” czy „Zaloty góralskie”. Każdorazowo 
premierowe spektakle w remizie OSP w Kor-
natce ogląda cała społeczność, która kibicuje 
aktorom-amatorom w ich dalszym rozwoju. 
Sztuki wystawiane przez grupę nawiązują do 

obyczajów i wierzeń ludowych, przywołując 
pamięć o pięknej polskiej tradycji.
Obsada aktorska spektaklu:
Stanisław (kmieć) – Maksymilian Braś
Bronisława (jego żona) – Renata Banowska
Bronika (ich córka) – Magdalena Braś
Wiesław (ich wychowaniec) – Darek Krawczyk
Jan (sąsiad) – Sławomir Piwowarski
Dorota (wdowa) – Jolanta Ziemba
Halina (jej wychowanica) – Konstancja Braś
Piszczał (organista) – Władysław Sitarz
Wojtek (pan młody) – Andrzej Klimala
Rózia (panna młoda) – Alicja Kołdras
Starosta – Włodzimierz Piwowarski
Starościna – Maria Dudzik
Krakowiacy i krakowianki – Natalia Bączek, 

Zosia Stec, Filip Braś
Muzykanci - Beata Mirochna (skrzypce), Krzysztof 
Leśniak (akordeon) 
Sufler: Małgorzata Sitarz
Pejzaż namalował: Włodzimierz Piwowarski
Dekoracja sceny: pomysł własny aktorów

Tekst i fot. jota

„Szkolne Przygody Słodziaków” 
w gminie Dobczyce

Dzieci nie lubią czytać? Nieprawda! Szkoły 
podstawowe w gminie Dobczyce wyróżnione 

zostały w drugiej edycji „Szkolnych Przygód 
Gangu Słodziaków”! 

Gmina Dobczyce ma z czego być dumna. 
Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w drugą 
edycję „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków” 
zostało dostrzeżone przez Jury konkursowe, 
które nagrodziło pracę z SP w Nowej Wsi oraz 
SP w Dobczycach. Zadanie konkursowe polegało 
na przeprowadzeniu w szkole Dnia Głośnego 
Czytania oraz przygotowaniu wspólnie z dziećmi 
ekologicznej dekoracji uświetniającej wydarzenie. 
Oprócz tego w ramach konkursu posadzono 
ponad 500 drzew!

W skali całego kraju w drugiej edycji konkursu 
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” wzięło 
udział 3480 klas z 2239 szkół podstawowych. To 
oznacza, że ponad 50 000 dzieci zaangażowało 

się w konkurs Biedronki. Do programu zgłosiło 
się 6397 nauczycieli. 

Zadaniem w konkursie było stworzenie deko-
racji sali lub klasy zawierającej Magiczne Drzewo 
Słodziaków. Drzewo musiało być wykonane na 
bazie materiałów nadających się do recyklingu. 
Mogło być również żywą, zasadzoną wspólnie 
rośliną. Drugim krokiem było wykorzystanie 
Magicznego Drzewa Słodziaków podczas zor-
ganizowanych w szkole lub klasie obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. 

Biedronka przyznała 15 nagród głównych  
i 500 wyróżnień. Do wyróżnionych szkół z gminy 
Dobczyce zostały przesłane upominki rzeczowe 
oraz dyplomy i certyfikaty potwierdzające udział 
w wydarzeniu. 

Nauczyciele, którzy zorganizowali w swoich 
szkołach Dzień Głośnego Czytania udowodnili, 
że wspólne czytanie nadal jest spoiwem łączącym 
dorosłych z dziećmi. 

Red.
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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z życia gminy

Rodak z Dziekanowic biskupem pomocniczym 
archidiecezji Rio de Janeiro

W grudniu ubiegłego roku Stolica Apostolska 
poinformowała, że decyzją Ojca Świętego 

pochodzący z Rudnika ks. kanonik Zdzisław 
Błaszczyk został nominowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji Rio de Janeiro, 
gdzie od 2000 r. przebywa na misji. 

Sakrę biskupią przyjął w katedrze św. Seba-
stiana w Rio de Janeiro. Konsekratorami byli: 
kard. Orani João Tempesta, arcybiskup Rio de 
Janeiro, kard. Stanisław Dziwisz, krakowski 
arcybiskup senior, i bp Roque Costa Souza, 
biskup pomocniczy Rio de Janeiro.

W niedzielę 23 lutego w Sanktuarium Macie-
rzyństwa NMP w Dziekanowicach odbyła się 
msza św. prymicyjna ks. biskupa. W liturgii ze 
specjalnym błogosławieństwem wzięli udział 
mieszkańcy parafii, przedstawiciele władz 

samorządowych gmin Dobczyce i Wieliczka oraz 
księża na czele z biskupem Janem Zającem, ks. 
dr Grzegorzem Kubikiem, proboszczem parafii 
w Dziekanowicach oraz ks. Janem Cendrzakiem, 
byłym proboszczem tej parafii. 

Ks. biskup Zdzisław Błaszczyk urodził 
się 8 sierpnia 1969 r., 
pochodzi z Rudnika  
w parafii Macierzyń-
stwa Najświętszej 
Marii Panny w Dzie-
kanowicach. Formację 
kapłańską oraz wyż-
sze studia teologiczne 
odbywał w Wyższym 
Seminarium Archi-
diecezji Krakowskiej 
w Krakowie w latach 
1988-1994. Święcenia 
kapłańskie przyjął  
z rąk ks. kard. Fran-
ciszka Macharskiego 
w dniu 14 maja 1994 r. 
w Katedrze na Wawelu. 

Po święceniach przez cztery lata pracował jako 
wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Bolechowicach. Następnie przez dwa 
lata był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie. 

W roku 2000 wyjechał na misje do Brazylii 
i podjął obowiązki duszpasterskie w Archidiece-
zji Rio de Janeiro. Od 2013 r. był proboszczem 
parafii São Pedro do Mar.

jota
fot. iTV Myślenice

Rajdowo dla Marysi
Po raz kolejny wielkie serca połączyły się 

dla dzielnej dziewczynki. Z walentynkową 
radością dla Marysi Miąsko, pod koroną zapory 
zagrały silniki.

Pogoda dopisała i słońce bardzo chętnie  
i obficie rozpieszczało uczestników Rajdowych 

Walentynek. W Dobczycach zagościli miłośnicy 
motoryzacji oraz wszyscy ci, którzy w taki sposób 
postanowili pomóc – oglądając, podziwiając, 
licytując.

Zainteresowanie budziły przejazdy, podczas 
których za kierownicą znakomitych samochodów 
zasiadali znakomici kierowcy.

Uczestnicy walentynkowej imprezy od 
samego rana zapisywali się na przejazdy samo-
chodami i quadami. Dla wielu była to bardzo 
rodzinnie spędzona niedziela, a co najważniejsze  

– z wielką misją.
Celem rajdu była pomoc dla Marysi – zebrano 

podczas 120 021,30 zł. 
Organizatorami wydarzenia byli: Ognisko 

TKKF Dobczyce, Stowarzyszenie Klub Moto-
sport Myślenice, JimTeam can-am oraz Gmina 
Dobczyce.

(k)
fot. ze zbiorów organizatorów

Ksiądz Paweł Odziomek 
duszpasterzem strażaków

Ksiądz Paweł Odziomek został mianowany 
kapelanem strażaków gminy Dobczyce  

i parafii Dziekanowice.  Z wnioskiem o mia-
nowanie zwrócił się do księdza arcybiskupa 
Jędraszewskiego Zarząd Oddziału Miejsko-

-Gminnego OSP z gminy Dobczyce.

Msza św. inauguracyjna kapelana Odziomka 
obyła się w sanktuarium w Dziekanowicach. 

- Kapelan to człowiek, który powinien 
towarzyszyć strażakom. Gdyby była potrzeba 
wsparcia duchowego, pomocy to jestem zawsze 
do waszych usług, do tego zostałem wyznaczo-
ny przez ks. arcybiskupa. Od kiedy przyjąłem 
tę nominację jesteście w mojej nieustającej 
modlitwie – mówił podczas mszy w intencji 
strażaków ks. Paweł Odziomek.

tekst: jota
fot. Sanktuarium w Dziekanowicach

Rozliczając PIT-y mamy okazję przekazać  
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicz-

nego, pomóc wielu potrzebującym osobom. 
Przypominamy, komu możemy przekazać 1 proc. 
w gminie Dobczyce: 
Filip Piąstka
KRS 0000037904
6298 Piąstka Filip
Paweł Rak
KRS: 0000338878 z dopiskiem Paweł Rak
Julia Misiarz
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 10268 Misiarz Julia Janina
Wojciech Grządziel
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 34349
Jan Miąsko 
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 36554 Miąsko Jan
Andrzej Mitan
zKRS 0000186434 subkonto: 607/M Andrzej 
Mitan
Dominik Wikar
KRS 0000186434 
Cel szczegółowy: dla 241/W Dominik Wikar
Konrad Haberkiewicz 
KRS: 0000358654
Cel szczegółowy: Program Skarbonka – Konrad 
Haberkiewicz, 110774
Kuba Skrzypek 
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy:34244 Skrzypek Kuba

Red.

1 proc – komu możemy pomóc (I)
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (8)

Jajka w sosie tatarskim
jajka ugotowane na twardo, 
majonez, śmietana, 
ogórki konserwowe, 
grzybki marynowane, w ilościach
wg uznania, 
sałata zielona, 
sól, pieprz , papryka mielona,
cukier i musztarda do smaku

Ugotowane jajka ułożyć na półmisku, wyłożonym 
liśćmi sałaty. Ogórki i grzybki marynowane 
drobno pokroić, połączyć z majonezem i śmie-
taną a następnie doprawić do smaku.
Jajka zalać sosem i posypać papryką mieloną.

smacznego życzy
Teściowa

Porada; sezon przeziębień w pełni, zażywając 
leki bez recepty zawsze czytajmy dołączone do 
preparatów ulotki, aby uniknąć niepotrzebnych 
komplikacji. 
Korzystajmy z fachowej pomocy lekarza i far-
maceuty. Naprawdę warto.

Z przepisów Teściowej

Pewnego dnia Muhammad Ali leciał samo-
lotem do Nowego Jorku. Stewardesa poprosiła 
go o zapięcie pasów.

- Superman nigdy nie zapina pasów – powiedział 
bokserski mistrz świata.

- Przede wszystkim to Superman nie potrzebuje 
samolotu – odrzekła dowcipna stewardesa.

Na zawodach lekkoatletycznych jeden  
z kolegów kulomiotów zwrócił się do Włady-
sława Komara:

- Dzisiaj muszę pokazać klasę. Na trybunie siedzi 
moja teściowa.

- Eee! Nie dorzucisz… - odpowiedział  
z powątpiewaniem mistrz Władysław.

Jan Bachleda, narciarz zjazdowiec, slalomista, 
brat Andrzeja (Ałusia”), gościł kiedyś w swoim 
domu w Zakopanem kolegę z Niemiec. Kolega ów, 
wodząc oczami za niepospolitej urody żoną Jana, 
Magdą, odezwał się w pewnej chwili w te słowa:

- Gdybym miał taką kobietę w domu, to ja za 
taką bym prał, orał, siał i gotował…

- Coś mi się widzi – odparł Bachleda, – że zrobię 
tak: sprzedam konia, sprzedam traktor, kupię 
Niemca. 

C. F.

Ludzie z pasją: Teresa Mazurkiewicz
Jak to się stało, że piszę ikony? Żeby odpo-

wiedzieć na to pytanie muszę troszeczkę 
opowiedzieć o sobie. 

Urodziłam się na Podkarpaciu w przepięk-
nej miejscowości otoczonej pagórkami i lasami,  
u podnóża, której meandrując, płynęła rzeczka. 
W takim miejscu nabyłam wrażliwości na piękno 
otaczającej mnie przyrody. Od najmłodszych 
lat uwielbiałam z młodszą siostrą spacerować 

po lesie i podziwiać piękno czterech pór roku. 
Muszę się przyznać, że najukochańszą porą 

roku była dla mnie jesień. Dlaczego? Bo jesień 
to czas zadumy i melancholii, który obdarowuje 
nas najpiękniejszą paletą barw, a poza tym 
dojrzewają owoce i jest to pora palenia ognisk 
i pieczenia kartofli.

Szybko minęły beztroskie lata i rozpoczął 
się okres dorastania. W liceum nie miałam tak 
dużo czasu, żeby podziwiać przyrodę, chodzić 
do lasu, gdyż uniemożliwiały mi to dojazdy do 
szkoły i powroty autobusem, często późnym 
popołudniem.

W tym też okresie pokochałam drugą porę 
roku – zimę. Choć często zimą marzły mi ręce 
i nogi, a nos był zawsze czerwony, to jednak 
opadający z nieba gęsty puch białych płatków  
i pokrywający ziemię sprawiał, że miałam wte-
dy nieodpartą chęć uwiecznienia tego widoku. 
Wtedy jeszcze nie pragnęłam tego namalować 
ale opisać .

Kiedyś na jednej z lekcji języka rosyjskiego 
nauczycielka, opowiadając nam o rosyjskim 
malarzu Iwanie Szyszkinie, pokazała nam jego 
obrazy zimy. Były przepiękne i tak mnie zauro-
czyły, że wtedy to postanowiłam, że kiedyś, gdy 
będę miała czas, będę malować właśnie zimę.

Po ukończeniu liceum pojechałam na studia 
do Lublina na UMCS, aby studiować chemię. 
Dlaczego? Bo wtedy była taka potrzeba zdobyć 
jakiś zawód, który umożliwiłby mi pracę. Po 
studiach wyszłam za mąż, potem urodził nam 
się syn i żeby dostać mieszkanie przyjechaliśmy 
do Dębicy. Tam rozpoczęliśmy pracę w Zakła-
dach Opon Samochodowych. Potem urodziła 
nam się córka i drugi syn. Wtedy rozpoczęłam 
pracę w szkole. Najpierw w szkole podstawowej, 
a potem w gimnazjum. Okazało się, że praca  

w szkole to moje powołanie, ale gdy mąż dostał 
pracę za granicą, skorzystałam z przysługują-
cego mi prawa do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę i dołączyłam do męża. Oczywiście 
języków zachodnich nie znałam, więc unikałam 
kontaktów z ludźmi. Wtedy to postanowiłam, 
że wreszcie mogę zrealizować swoje marzenia. 
Mąż wyposażył mnie w potrzebny sprzęt i roz-
poczęłam swoją przygodę z malowaniem. Nie 

muszę dodawać, że w tej dzie-
dzinie byłam zupełnym laikiem,  
a zaczęłam od malowania far-
bami olejnymi. 

Tematem moich prac była 
przyroda: pojedyncze drzewa, 
urokliwe niebo nad jeziorem 
przy zachodzie słońca, greckie 
góry nad morzem, wodospadzik, 
ruiny zamku wśród pól, cztery 
pory roku i wymarzona zima, 
którą namalowałam aż 14 razy.

Potem wróciliśmy do Polski 
i już nie było czasu na malowa-
nie (urządzanie się w nowym 
miejscu zamieszkania, szare 
obowiązki domowe, doraźna 

pomoc przy wnukach). W ten sposób znalazłam 
się w pięknym miejscu w Skrzynce koło Dobczyc.

Siedem lat temu wraz z mężem uczestniczy-
liśmy w pielgrzymce zorganizowanej przez ks. 
Jacka na Litwę. Zwiedzaliśmy różne wspaniałe 
miejsca: sanktuaria, zbory i cerkwie prawosławne. 
Tam też zobaczyłam piękne ikony. Wtedy zrodziło 
się pragnienie by namalować chociaż jedną.

Sześć lat temu, będąc w bibliotece w Dobczy-
cach mąż przeczytał, że rozpoczęły się warsztaty 
pisania ikon. Ponieważ było już po terminie, 
obiecałam sobie, że jeżeli za rok będzie kontynu-
acja warsztatów, to się zapiszę. Tak się też stało.

Obecnie napisałam już 33 ikony. Pisanie 
ikon stało się dla mnie pasją, której mogłabym 
się oddać bez reszty. Pewnie myślicie Państwo, 
że już cały dom mam obwieszony ikonami, ale 
tak nie jest i bardzo tego żałuję. Brakuje miejsca, 
ponieważ obecna moda architektury to ścięte, 
ukośne ściany. Zapytacie może co robię z taką 
liczbą ikon? Na szczęście mamy z mężem liczną 
rodzinę i przyjaciół, więc jest kogo obdarowywać. 
Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego nie sprzedaję 
swoich ikon?  Przyczyna jest prosta: jestem 
emocjonalnie związana z nimi i sprzedając je 
miałabym wrażenie, że je zdradzam. Mam też 
nadzieję, że Bóg da mi zdrowie i jeszcze wiele 
ikon napiszę, bo nie wszyscy jeszcze zostali 
obdarowani.

Jestem wdzięczna pani Celinie Frajtag i Jej 
śp. siostrze, pani Annie Bugaj za zapoznanie 
mnie z arkanami tej przepięknej sztuki pisania 
ikon. Pragnę również podziękować wszystkim 
uczestnikom  grupy ” WYPISZ WYMALUJ „ za 
wspaniałą i rodzinną atmosferę.  

Muszę się przyznać , że malowanie nie było 
moim jedynym marzeniem. 

Teresa Mazurek

Od stycznia 2020 r ruszyła kolejna edycja Programu Pomoc Żywnościowa, w ramach którego 
MGOPS w Dobczycach kolejny raz podjął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie przez 
co wsparcie otrzymują osoby najbardziej potrzebujące. Jak dotąd udało się nim objąć 309 osób  
z gminy. Wydano 5 ton żywności.

Pomoc żywnościowa  przysługuje osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności, których 
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy można uzyskać w MGOPS w Dobczycach.
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sport

Udane ferie z KS Raba 

Ponad sto dzieci wzięło udział w Feriach 
na Sportowo i Bajkowo, zorganizowanych 

przez KS Raba Dobczyce. 
Najmłodsi, oprócz treningów sportowych, 

mogli zobaczyć m.in Centrum Bajek w Paca-
nowie a także instytut - Bajka Pana Kleksa 

w Katowicach. Nie mogło również zabraknąć 
wizyty na basenie a także w kinie czy krakow-
skim GO Jumpie. 

Całość zwieńczyła specjalna gala, podczas 
której odbyła się prezentacja filmiku o feryjnych 
wydarzeniach a także ceremonia dekoracji 

uczestników. 

Młodziki Raby najlepsze w Młoda Orawa 
Cup 

Ekipa młodzików Raby triumfowała  
w I edycji Halowego Turnieju „Młoda Ora-

wa Cup”, który rozegrano na początku lutego  
w Jabłonce. 

Biało-niebiescy 
w drodze do finału 
uporali się z sześcio-
ma przeciwnikami, 
strzelając efektowne 
gole. W finale zespół 
z Dobczyc, prowadzo-
ny przez Bartłomieja 
Polończyka pokonał 
ekipę KS Niedzica 4:3. 

Zwycięski zespół 
tworzyli: Adrian 
Słonka - Maksymi-
lian Wałek, Karol 
Spytek, Eryk Gawin, 
Miłosz Filutowski, 
Filip Łaciak, Dawid 
Stasik, Jan Cygan, 
Bartosz Jamborski, 

Kacper Piwowarczyk.

Marzenia się spełniają, czyli Kamil Ładyga 
wypożyczony z Raby do Wisły Kraków!

17-letni Kamil Ładyga pomyślnie przeszedł 
testy sportowe w juniorskiej drużynie Wisły 

Kraków i wiosną 2020 
roku występował będzie  
w koszulce z Białą Gwiazdą! 

Kamil w klubie z ul. Pod-
górskiej przeszedł wszystkie 
szczeble futbolowej drabinki, 
zaczynając od kat. Żaka  
a na Seniorach kończąc. 

Był jednym z pierwszych 
młodych adeptów działającej 
przy klubie Szkółce Piłkar-
skiej. Jego umiejętności 
futbolowe okazały się być 
na tyle duże, by w najbliż-
szym czasie występować w 
Centralnej Lidze Juniorów. 

PP
fot. ze zbiorów prywatnych

Jak wyhodować własne 
krzewy

Jedną z metod rozmnażania roślin jest 
rozmnażanie przez sadzonki zdrewniałe. 

Późna jesień lub wczesna wiosna to okres, 
kiedy można pobierać z krzewów sadzonki do 
dalszej produkcji. 

Koniec zimy (luty), to czas, kiedy można 
już pobrać sadzonki z krzewów i przetrzymać 
je w lodówce, wcześniej zawijając w wilgotny 
materiał lub folię, żeby nie wyschły. 

Jak przygotować sadzonki? Jest to dość proste. 
Tniemy z krzewu tuż pod węzłem zdrewniały 
fragment pędu o długości 15 – 25 centymetrów 
i grubości 1 -1,5 centymetra i obcinamy jego 
wierzchołek. Najlepiej nadają się pędy jedno-
roczne, rzadziej dwuletnie. 

Dolne cięcie wykonujemy prostopadle do 

osi pędu, a górne może być wykonane ukośnie. 
Dobrze przygotowana sadzonka powinna mieć 
co najmniej 2 węzły (zgrubienia na łodydze,  
z których wyrosną pędy i liście) i 2-3 silne pąki 
(zawiązki pędów, liści i kwiatów). 

Przed schowaniem sadzonek do lodówki 
dobrze jest zaznaczyć ich dół, co zapobiegnie 
błędom przy sadzeniu. Wczesną wiosną wsa-
dzamy sadzonki (zrazy) do spulchnionej ziemi 
na rozsadniku lub w miejsce stałe, wcześniej 
traktując je ukorzeniaczem. W ziemi powinien 
znajdować się co najmniej jeden węzeł i co naj-
mniej jeden powinien być nad ziemią. Sadzonki 
wsadzamy, tak jak rosły na krzewie, czyli dół 
sadzonki umieszczamy w ziemi. 

Tak posadzone sadzonki można obsypać 
np. trocinami lub przykryć agrowłókniną po to, 
aby nie wysychały. Wybrane gatunki krzewów, 
które można rozmnażać tą metodą: większość 
krzewów ozdobnych m.in.: róże, hortensje, 
trzmieliny, ligustry, forsycje, budleje, kaliny, 
jaśminowce, derenie, krzewuszki, bzy czarne. 
Zaletą takiego rozmnażania jest znikomy koszt 
uzyskania roślin, a nowa roślina ma wygląd 
identyczny do rośliny matecznej. Życzę miłego 
eksperymentowania i wspaniałych efektów.

Jacek Kozubek 

Cześć kochani! Tu Wasza przyjaciółka - Koza 
Basia. 
Mój festiwal miłośników biegania, aktywnego 

spędzania czasu oraz dobrej, rodzinnej zabawy 
to już tradycja w Dobczycach!

A podczas czwartej edycji Rodzinnego Mini 
Festiwalu „O złotą kózkę” nie zabraknie oczywiście 
kozich wyzwań dla tych najmłodszych i dla tych 
trochę starszych, dla tych najszybszych i tych, 
którzy delektują się każdą chwilą pod-
czas biegu oraz dla tych, którzy radość 
czerpią z marszów Nordic Walking! 

Jeśli któraś z powyższych grup pasuje 
do Ciebie, to jedno jest pewne: musisz 
być ze mną 31. maja w Dobczycach! 

Moja oferta IV Rodzinnego Mini 
Festiwalu Biegowego pozostaje bez 
zmian, a to znaczy, że jest wyborna. 

Zapraszam dzieci w wieku do 13 lat 
do udziału w biegach na dystansach 100 
do 500 m, które dostarczą niesamowitą 
porcję wrażeń i emocji, miłośników 
sportu w każdej formie do przebycia  

5 kilometrów malowniczymi zakątkami Dobczyc 
oraz zwolenników marszów Nordic Walking! 

A szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie internetowej moich przyjaciół, którzy 
będą mi pomagali: www.rozbiegane.dobczyce.
pl/nasz-bieg Tam znajdziecie regulamin imprezy.

Do zobaczenia w maju w rozbieganych 
Dobczycach! 

Wasza Koza Basia

Od 12 do 15 marca w Dob-
czycach rozegrane zostaną 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików Małopolska - Pod-
karpacie. 

Organizatorem zawodów jest Małopolski 
Związek Szachowy, TKKF Dobczyce, oraz Hotel 
Dobczyce.

Informacje dotyczące zawodów i szczegóły 
związane z organizacją mistrzostw, znajdują się 
na stronie www.chessarbiter.com
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