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temat z okładki

Kładką na koronę zapory
Moment, na który z niecierpliwością 

czekali mieszkańcy gminy Dobczyce 
oraz turyści. Wraz z początkiem nowego 
sezonu turystycznego, oficjalnie otwarto 
kładkę łączącą Wzgórze Zamkowe z koroną 
zapory. Ta inwestycja jest kolejnym krokiem 
w stronę podniesienia atrakcyjności tury-
stycznej nadrabiańskiego miasta.

Budowa kładki zrealizowana została  

w ramach projektu „Zagospodarowanie 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dob-
czycach”. 

Jak zawsze przy wyjątkowych dla mia-
sta okazjach, nie zabrakło i tym razem 
dobczyckiego hejnału. Ten wybrzmiał na 
rozpoczęcie uroczystości. 

Otwarcie kładki połączone było z jej 
poświęceniem i pierwszym oficjalnym spa-
cerem na zaporę. Korona zapory, zamknięta 
dla ruchu turystycznego przez ostatnie dwa 
miesiące, ponownie została udostępniona 
dla mieszkańców i turystów. To pozwoli  
w pełni cieszyć się z nowej atrakcji.

Prosto ze wzgórza zamkowego goście 
udali się do RCOS, gdzie burmistrz Tomasz 
Suś krótko podsumował zrealizowany pro-
jekt oraz podziękował osobom, które przez 
lata pracowały nad jego przygotowaniem,  
a następnie realizacją. 

- Bez tej pracy, tego wkładu i zaangażowa-
nia nie można byłoby zrealizować wielu 
wspaniałych inwestycji, dzięki którym nasze 
miasto, nasza gmina, mogą się znakomicie 
rozwijać – powiedział.

Pod wrażeniem przeprowadzonych inwe-
stycji był także marszałek Witold Kozłowski, 
który spostrzegł, że przechodząc tą trasą 
widokową, czuł się jak w jakimś bajecznym 
krajobrazie. 

- Dzięki kolejnym etapom tego projektu, 
Dobczyce nie tylko wypiękniały, ale też 

wzbogaciły się o elementy infrastruktury, 
zarówno rekreacyjnej jak i sportowej, oraz 
zwiększyły swoją atrakcyjność – podkreślił 
marszałek Kozłowski.

Uroczystość zwieńczył krótki program 
artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach, który 
nagrodzony został gromkimi brawami.

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia 

Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap 
III” zrealizowany przez Gminę Dobczyce 
w latach 2018-2022 obejmował działania 
inwestycyjne służące rozwojowi zróżnico-
wanej oferty rekreacyjnej i turystycznej  
w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe 
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Na jego realizację Gmina Dobczyce 
pozyskała w 2017 roku dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu wykonane zostały 
przełomowe inwestycje, które zmieniły 
Dobczyce i znacznie podniosły atrakcyjność 
turystyczną miasta. Projekt miał charakter 
kompleksowy i składał się z takich zadań 
inwestycyjnych jak: budowa kładki pie-
szo-rowerowej łączącej koronę zapory ze 
Wzgórzem Zamkowym, uczytelnienie murów 
miejskich i utworzenie trasy widokowej 
na południowym zboczu wzgórza, a także 
modernizacja istniejących ścieżek wokół 
kościoła św. Jana Chrzciciela i ścieżki pro-
wadzącej na ul. Podgórską. 

Także w ramach tego projektu zrealizo-
wana była budowa parkingu na 160 miejsc 
przy ul. Podgórskiej oraz modernizacja ciągu 
komunikacyjnego wzdłuż potoku Węgielni-
ca. Te dwie ostatnie inwestycje ukończone 
zostały w 2020 r.

Na gościach i turystach niewątpliwie 
robi wrażenie niezwykle urokliwa trasa 

spacerowa wzdłuż uczytelnionych murów 
miejskich. Realizację tej inwestycji poprze-
dziły długoletnie analizy i badania. Widoczne 
w przestrzeni fragmenty murów stanowią 
południową część średniowiecznego systemu 
fortyfikacji miasta i łączą się ze wschodnim 
fragmentem, którego prace rekonstrukcyjne 
zakończyły się w 2013 roku.

Przebieg murów w ramach przeprowa-
dzonej inwestycji odtworzo-
ny został w dwóch formach, 
zgodnie z uzgodnieniami  
z Małopolskim Konserwatorem 
Zabytków i według projektu 
wykonanego przez firmę Arup 
we współpracy z krakowskim 
biurem architektonicznym 
Lewicki-Łatak. Odcinki muru, 
których przebieg jednoznacz-
nie potwierdzony został bada-
niami, odtworzono w formie 
muru kamiennego. Za pomocą 
metalowych elementów pro-
stopadłościennych na rzucie 
kwadratu wykonane zostało 
uczytelnienie muru według 
hipotetycznego przebiegu.

Ze względu na swoją 
awangardową formę wzrok 
przykuwa także kładka pieszo-

-rowerowa. Jej budowa pozwo-
liła na połączenie urwistego 
wzgórza z trasą turystyczną 
prowadzącą koroną zapory. 
Kładka nie tylko ułatwia 
komunikację i łączy dwie 
największe atrakcje Dob-
czyc, ale jest także ciekawym 
obiektem architektonicznym, 
który doskonale wpisuje się 

w otaczający go krajobraz.
Kładka zaprojektowana przez firmę 

Arup przy współpracy z krakowskim biurem 
architektonicznym Lewicki - Łatak swo-
im wyglądem nawiązuje do zabytkowego 
zamku i struktury zapory wodnej. Obiekt 
został wykonany ze stali cortenowskiej, 
którą charakteryzuje podwyższona trwałość  
i niekonwencjonalny charakter.

Wspólnie z wcześniej zrealizowanymi 
pokrewnymi projektami (etap I i II), któ-
re także opierały się na wykorzystaniu 
potencjału otoczenia Zbiornika Dobczyce 
do celów rekreacyjno-sportowych, udało 
się w Dobczycach utworzyć park miejski  
z ciekawą infrastrukturą, wybudować ścieżki 
pieszo-rowerowe wzdłuż Raby (etap I) oraz 
korty tenisowe wraz z zapleczem (etap II). 
Inwestycje te podniosły atrakcyjność Dob-
czyc i pozwoliły stworzyć nową przestrzeń 
rekreacyjno-sportową.

Projekt „Zagospodarowanie otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach – etap 
III” dofinansowano z Regionalnego Programu 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Oś: 6. Dziedzictwo regio-
nalne, Działanie: 6.3. Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie: 6.3.3. 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych.

jota
zdjęcia: Paweł Stożek
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Msza św. w intencji krwiodawców, odpra-
wiona w kościele parafialnym w Dobczy-

cach, zainaugurowała uroczystość 20-lecia 
Strażackiego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi i Szpiku Kostnego przy Zarządzie 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśle-
nicach im. Andrzeja Burzawy. 

Oficjalne uroczystości przeniosły się do 
budynku Regionalnego Centrum Oświatowo- 
Sportowego, gdzie odbyła się gala wręczenia 
odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 
dla druhów z powiatu myślenickiego.

Święto dawców krwi i szpiku

bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości 
i gminy Dobczyce.

Pod koniec maja samochód marki Vol-
kswagen Crafter 4x4 oficjalnie 
trafił do sierakowskiej jednostki

- Nowy samochód pożarniczy, 
który ma służyć lokalnej spo-
łeczności, niewątpliwie podno-
si zdolność operacyjną naszej 
jednostki – podkreślał prezes 
jednostki, Kazimierz Płatek.

Burmistrz Tomasz Suś sym-
bolicznie przekazał kluczyki od 
nowego pojazdu oraz życzył stra-
żakom, by ułatwił im on niesienie 
pomocy drugiemu człowiekowi 
oraz by zawsze bezpiecznie wracali 
do domu z akcji. 

Podczas uroczystości wrę-
czone zostały odznaczenia dla 
zasłużonych strażaków i osób 
wspierających jednostkę. 

Zakup samochodu wyniósł 
290 500 zł, z czego 250 000 zł 
pokryte zostało z budżetu gminy 
Dobczyce, pozostałą część stanowił 
wkład jednostki OSP Sieraków.

tekst i fot: ugim

Uroczystość rozpoczęła się koncertem 
Orkiestry Dętej Dobczyce pod batutą kapel-
mistrza Józefa Manieckiego. 

- Ta uroczystość jest niezwykle ważna dla 
nas mieszkańców gminy i miasta Dobczy-
ce, ze względu na to, że oddawanie części 
siebie, oddawanie krwi, szpiku kostnego, 

bez wątpienia jest szansą na życie dla 
drugiej osoby – powiedział, witając gości, 
burmistrz Tomasz Suś.

Podziękował honorowym dawcom krwi, 
którzy z własnej woli, dobrego serca, ofiaro-
wują najcenniejszy dar życia, a tym samym 

sprawiają, że mając takich bohaterów, może-
my czuć się pewniej w trudnych sytuacjach. 

Historię działalności Strażackiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kost-
nego przy Zarządzie Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Myślenicach przedstawił prezes 
Jan Podmokły. 

Klub Honorowych Dawców Krwi  i Szpiku 
Kostnego im. Andrzeja Burzawy istnieje od 
2001 roku. Przez ten czas udało się zebrać 
ogromną ilość krwi - ponad 9000 litrów. 
Gratulacje i podziękowania złożyli też obecni 
na uroczystości poseł Władysław Kurowski 
i wicewojewoda Ryszard Pagacz. 

Głos zabrała również córka śp. Andrzeja 
Burzawy, która w kilku słowach wspomniała 
tatę i jego działalność na rzecz drugiego 
człowieka.

Momentem kulminacyjnym gali było 
wręczenie odznak „Zasłużony dla Pożarnictwa 
Ziemi Myślenickiej” tym,  którzy pomagają 
w codziennej działalności służbie strażac-
kiej oraz wręczenie odznak: „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” druhom z powiatu 
myślenickiego. Złote, srebrne i brązowe 
odznaki otrzymało aż 100 strażaków, którzy 
oddali największą ilość krwi, dzieląc się 
darem życia z potrzebującymi. 

Po dekoracji Zespół Pieśni i Tańca „Dob-
czyce” wraz z Kapelą dał energiczny i barwny 
koncert. Występ podbił serca publiczności, 
która nagrodziła tancerzy, wokalistów  
i muzyków gromkimi brawami. 

Po koncercie zebrani goście przeszli na 
foyer Regionalnego Centrum Oświatowo 

- Sportowego, gdzie panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Skrzynce przygotowały 
degustację regionalnych potraw, wędlin, 
przekąsek i ciast. 

tekst i foto: jole

Druhowie z OSP w Sierakowie mają praw-
dziwy powód do radości – zwłaszcza  

w maju, miesiącu dla strażaków szczególnym, 

ta radość wybrzmiewa donośnie. 
Jednostka wzbogaciła się o nowy samo-

chód strażacki, który zdecydowanie poprawia 

Nowy samochód w OSP Sieraków
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Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc

Zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zaopa-
trzenie w energię oraz ochronę środowi-

ska to jedno z zadań własnych gminy, które 
określają ustawy. 

Gmina Dobczyce od wielu lat organi-
zuje działania mające na celu racjonaliza-
cję zużycia energii i promocję rozwiązań 
zmniejszających zużycie energii. 

Uwzględniając ambitne cele Unii Euro-
pejskiej w zakresie polityki klimatycznej, 
realizujemy szereg działań służących poprawie 
efektywność energetycznej i zwiększeniu 
roli odnawialnych źródeł energii.

W ramach współpracy z Lokalną Grupą 
Działania Turystyczna Podkowa, utworzyliśmy 
w roku 2017 wspólnie z sąsiednimi gminami 
Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna 
Podkowa. Współpraca przyniosła efekty  
w postaci realizację projektu „Montaż insta-
lacji OZE na obszarze LGD Turystyczna 
Podkowa”, który otrzymał dofinasowania 
z dofinansowanie z Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w kwocie ponad 12,7 mln złotych.

W ramach projektu wykonano ponad 
1600 instalacji oze, w większości na obiek-
tach prywatnych, ale przewidziano również 
montaż 13 instalacji fotowoltaicznych na 
obiektach publicznych. 

Obecnie realizacja projektu dobiega 
końca, trwa odbiór końcowy ostatnich 
trzystu instalacji pv wykonanych na obiek-
tach prywatnych i do wykonania pozostała 
instalacja 50 kWp na Szkole Podstawowej 
w Dziekanowicach.

Efekty projektu
Zgodnie z umową o dofinasowanie 

(po aneksie) produktem projektu będzie 
montaż 687 jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE, o mocy 3,32 MW, w tym 
468 instalacji solarnych o łącznej mocy 
2,75 MW i 219 pomp ciepła o łącznej mocy 
0,56 MW oraz 913 jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE, o łącznej mocy 
4,62 MWp. Dzięki oszczędnością uda się 
odrobinę poprawić te wskaźniki.

Rezultaty dla Gminy Dobczyce
Zostanie wykonanych 9 instalacji pv na 

obiektach Gminy Dobczyce o łącznej mocy 
238 kWp, uwzględniając wcześniej wyko-
nane instalacje (na oczyszczalni ścieków  
i Przedszkolu nr 3) Gmina będzie miała moce 
wytwórcze 381 kWp, co przynosi znaczne 
oszczędności.

Ponadto ponad 11% instalacji wykonanych 
na obiektach prywatnych służy mieszkańcom 
naszej Gminy.

Co dalej
Przygotowujemy kolejne inwestycje  

w tym również skierowane do naszych miesz-
kańców. Gmina Dobczyce pełni rolę lidera  
w projekcie „Program rozwoju zielonych inwe-
stycji wokół Dobczyc”, w którym biorą udział 
gminy tworzące Klaster Energii Odnawialnej 

„Turystyczna Podkowa”. Projekt otrzymał 
dofinansowanie z programu ramowego Unii 
Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach 
Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)  

i obecnie realizowana jest umowa grantowa 
nr 2021- 219 zawarta z Energie Cities.

Wynikiem realizacji projektu ma być 
opracowanie koncepcji inwestycyjnych,  
w których pomysły na inwestycje zostaną opisane  
w języku finansowym.  Analizowane pomysły 
stanowią kontynuację działań i obejmują m.in. 

„Opracowanie koncepcji instalacji nowych 
odnawialnych źródeł energii w budynkach 
użyteczności publicznej na obszarze dzia-
łania Klastra Energii Odnawialnej Tury-
styczna Podkowa”, „Opracowanie koncepcji 
projektu parasolowego montażu nowych 
źródeł energii odnawialnej w budynkach 
mieszkalnych na obszarze działania Klastra 
Energii Odnawialnej Turystyczna Podko-
wa”,  „Utworzenie wspólnoty energetycznej  
w oparciu o zainstalowane odnawialne źró-
dła energii oferującej bilansowania energii 
wytworzonej i zużytej”. 

W celu określenia najbardziej optymal-
nego i kompleksowego wariantu realizacji 
inwestycji niezbędne jest zaangażowanie do 
opracowania koncepcji inwestycyjnej oprócz 
ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin 
również  interesariuszy to jest mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. 

W związku z tym wkrótce podamy dokład-
niejsze informacje i poprosimy o zgłaszanie 
oczekiwań.Zgodnie z założeniami EUCF chce-
my przygotować do realizacji zadania wpisu-
jące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu  
i pozyskać na nie dofinansowanie. 

Czy to wszystko?
Powiedzieć o wszystkim nie sposób, 

można zasygnalizować.
Celem działań samorządu jest poprawa 

jakości życia mieszkańców i dobre przygo-
towanie zadań wymaga planowania.  

Warunkiem pozyskanie dofinansowania 
jest często dysponowanie odpowiednimi 
strategiami i programami lokalnymi. Dla 
zadań dotyczących obszaru energii i ochrony 
klimatu istotne są dokumenty: Strategia 

rozwoju gminy, 
Plan Zrówno-
ważonej Mobil-
ności Miejskiej,  
Plan gospodar-
ki niskoemisyj-
nej, Program 
ochrony powie-
trza, Program 
r e w it a l i z a -
cji, ale często 
wymagane są 
dodat kowe 
opracowania.

Obecnie szereg tych dokumentów wymaga 
aktualizacji w związku z wyzwaniami nowej 
perspektywy finansowej UE. Burmistrz  
i Rada Miejska odpowiedzieli na to wyzwa-
nie i rozpoczęliśmy prace nad szeregiem 
dokumentów. Stanowi to inwestycje w 
przyszłość dlatego proszę o włączenie się 
w procesy konsultacji, których będzie spo-
ro.  Już teraz zapraszam do włączenia się  
w dyskusję nad strategicznymi wyzwaniami 
i udziału w planowanych spotkaniach.

Na jednym z nich dr Miłosz Zieliń-
ski z Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej zada pytanie: Czy gdyby była 
możliwość kupienia sobie wygody życia  
w naszych miastach to zdecydowalibyśmy się 
płacić za nią rocznie 2200 zł?  Okazuje się, że 
tyle właśnie płaci każdy mieszkaniec Polski 
tylko, że koszt ten wynika z nierozważnego 
gospodarowania przestrzenią. 

O paradoksach planowania przestrzennego 
i kosztach jakie ponosimy w skutek takich,  
a nie innych decyzji przestrzennych dowiemy 
się od dr. Miłosza Zielińskiego z Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej  
w kolejnej Tapecie w tekście „Czy jesteśmy 
skazani na urbanistykę łanową?”.

Marek Mitko 
Koordynator projektu

Program rozwoju zielonych inwestycji wokół 
Dobczyc.
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Trzy dni atrakcyjnych wydarzeń zainau-
gurowały w tym roku otwarcie sezonu 

turystycznego. Zebrane pod wspólnym 
sztandarem „Rycerskiej Majówki w Dob-
czycach” aktywności osadzone zostały na 
Wzgórzu Zamkowym, które w ostatnim 
czasie znacznie się zmieniło. 

Rycerską osadę rozbili na wzgórzu rycerze 

z Krakowskiego Bractwa Grodzkiego, któ-
rzy prezentowali życie i zwyczaje rodem ze 
średniowiecza. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się walki rycerskie, gry terenowe 
oraz zabawy średniowieczne.

Jednym z „majówkowych” wydarzeń była 
także noc muzeum w zamku, zorganizowana 
przez dobczycki Oddział PTTK Dobczyce. 
Goście i mieszkańcy mieli szansę zwiedzać 
warownię do późnych godzin nocnych. Pod-
czas wizyty w zamku mogli zasięgnąć rady 
zielarki czy zobaczyć wystrzał ze średnio-
wiecznej broni. Niejeden też musiał uciekać 
przed ostrzem kata! Ogromną atrakcją był 
Teatr Ognia w wykonaniu grupy Mandra-
gora. Emocjonujący pokaz idealnie wpisał 
się w krajobraz średniowiecznych murów 
zamkowych, a niemal całe wzgórze wypeł-
niała widownia.

Punktem kulminacyjnym „majówki” 
było oficjalne otwarcie sezonu turystycz-
nego PTTK Dobczyce, które tradycyjnie 
odbyło się 3 maja. Po uroczystościach  
o charakterze państwowym zebrani goście 
udali się na mszę św. do kościoła św. Jana 
Chrzciciela. Podczas nabożeństwa poświę-
cony został nowy sztandar dobczyckiego 
oddziału PTTK. Następnie, barwny orszak 
na czele z królem i kasztelanem, udał się do 
dobczyckiego zamku.

Oficjalnego otwarcia sezonu dokonali 
wspólnie prezes PTTK Dobczyce Marek 
Gabzdyl oraz burmistrz Tomasz Suś. Pod-
czas uroczystości, które miały miejsce na 
zamku ks. proboszcz Kazimierz Turakiewicz 
poświęcił nową salę, która powstała dzięki 
polsko-słowackiemu projektowi. W tej wła-
śnie sali zainaugurowana została wystawa 
Marcina Guzego przedstawiająca dobczyckie 
chaty sprzed niemal wieku. 

Pan Marcin jest malarzem, członkiem 
wielu grup plastycznych i laureatem wielu 
konkursów, od 1986 roku związanym z sie-
mianowicką grupą malarzy "Spichlerz 86". 
Malarstwa uczył się u profesora Wyrożem-
skiego w Michałkowicach. Jak sam podkreśla 
jest zauroczony Dobczycami , skąd pochodzi 
jego żona Krystyna. Od końca lat 60.XX 

w. co najmniej raz w roku odwiedza nasze 
miasto. Przyciąga go klimat tego miejsca 
i malownicze pejzaże, a zanikające chaty 
wiejskie z XIX i XX wieku maluje – ocalając 
je od zapomnienia. 

W lutym przedstawiciele PTTK  
O/Dobczyce mieli przyjemność spotkać się 
w Katowicach z Marcinem Guzym, który 
podarował dobczyckiemu muzeum cykl 
obrazów z przesłaniem: „Niech moja skrom-
na twórczość znajdzie odpowiednie miejsce 
po kilkudziesięciu latach mojej obecności 
w Dobczycach”

W trakcie wernisażu Marcin Guzy  
w obecności zebranych gości przekazał na 
ręce prezesa Marka Gabzdyla oficjalny Akt 
Darowizny. Oficjalne uroczystości zwieńczyło 
odsłonięcie tablicy Zbigniewa Wiekieraka, 
którego dokonała rodzina zasłużonego.

Tradycyjnie podczas obchodów rozpo-
czynających sezon na wzgórzu nie mogło 
zabraknąć lokalnych rękodzielników i arty-
stów. Z kolei o podniebienia gości zadbały 
Panie z KGW Skrzynka.

jota
fot. Paweł Stożek

Ruszyła budowa 
integracyjnego placu zabaw

NZPOZ DOB MED w Dobczycach, 
ul. Rynek 16 

zatrudni pielęgniarkę, na pełny etat, 
od 07.2022r.

Bliższe informacje pod nr tel. 600 854 
252 lub w siedzibie firmy.

Rycerskie otwarcie sezonu
Rozpoczęły się prace nad budową pierw-

szego w gminie integracyjnego placu 
zabaw. Powstanie on na os. Jagiellońskim 
w Dobczycach. 

Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel 
dofinansowanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa placu zabaw pozwoli na poprawę 

jakości życia dzieci z niepełnosprawnością 
oraz wspierać będzie ich aktywizację. Plac 
zabaw ma być przestrzenią do nawiązywa-
nia nowych znajomości i miejscem świetnej 
zabawy. Możliwe to będzie dzięki m.in. 
zniwelowaniu barier architektonicznych  
i specjalnemu przystosowaniu sprzętów.
- Jest to odpowiedź na oczekiwania rodziców. 
Brak odpowiedniej oferty uniemożliwiał 
dzieciom z niepełnosprawnością swobodne 
korzystanie i zabawę na placach zabaw. 
Wierzę, że miejsce, które wkrótce powsta-
nie w Dobczycach zaspokoi oczekiwania 
najmłodszych i pozwoli w pełni cieszyć się 
z wszystkich jego atrakcji - mówi burmistrz 
Tomasz Suś.

Projekt realizowany przy współpracy  
z LGD Turystyczna Podkowa współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

ugim
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z Tischnera

Witaj,  Majowa Jutrzenko
Piękne chwile przeżywała społeczność 

dobczyckiego Zespołu Szkół podczas uroczy-
stej akademii z okazji Narodowego Święta 
Konstytucji 3 Maja. 

Przepiękne i wzruszające wykonanie 
Tańca z Flagami, recytacje wierszy Karola 
Wojtyły i Tadeusza Różewicza przez uczniów 
Piotra Kraszczyńskiego i Maksymiliana 
Dońca, stylizacje historyczne prowadzą-
cych, Weroniki Leśniak i Bartosza Skuzy,  
patriotyczny mazurek i ciastka w ksztalcie 
Polski – wszystko to złożyło się na świąteczny 
nastrój wydarzenia. 

- Kluczowym momentem było odtańczenie 

poloneza przez kilkuset reprezentantów 
poszczególnych klas szkoły – mówi Anna 
Markiewicz, nauczycielka pracowni fry-
zjerskiej, jedna z organizatorek wydarzenia.

W przygotowanie uroczystośći zaan-
gażowali się uczniowie szkoły pod opieką 
nauczycieli: Anny Markiewicz i Anny Gołę-
biowskiej, Iwony Puchały, Katarzyny Gaweł, 
Andrzeja Pudlika, Edyty Biel-Malec. 

Z okazji święta konstytucji w szkole 
odtańczony został polonez, taniec z flagami, 
a także można było skosztować mazurka i 
biało czerwonych ciasteczek.

oprac. (bd)

Koncert kameralny w dobczyckim kościele
Piękny i poruszający koncert dała orkiestra 

kameralna, która powstała przy Szkole 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach i Stowa-
rzyszeniu Oczarowani Muzyką. 

Scenerią dla tego wydarzenia był kościół 
parafialny w Dobczycach, który wypełnił się 

licznie przybyłymi słuchaczami.
W koncercie przedstawiono twórczość 

Georga Friedricha Händla, Jana Sebastiana 
Bacha, Antonio Vivaldiego czy Gustawa 
Holsta. Zwieńczyła go liryczna kompozycja 

„Śmierć Ellenai” Feliksa Nowowiejskiego,  

w której tekst z Anhellego jest recytowa-
ny przez aktora pomiędzy fragmentami 
muzycznymi. 

Dobór utworów i ich wykonanie sprawiły, 
że był to niezwykle przejmujący koncert, co 
zgodnie potwierdzili słuchacze, nagradzając 

artystów długimi owacjami.
W stronę muzyków popłynęły słowa 

uznania i podziękowania za to niezwy-
kle ujmujące słuchowisko. Szczególnie 
podziękowania skierowane zostały do 
pomysłodawców projektu – dyrektor 
Szkoły Muzycznej, Magdaleny Irzyk 
oraz wicedyrektora Marka Hampela, 
który był jednocześnie dyrygentem. 

W partach solowych mogliśmy usły-
szeć: Magdalenę Siudyszewską-Dumicz 
(I skrzypce), Barbarę Szpakiewicz (II 
skrzypce), Teodora Szulca (wioloncze-
la) oraz Ewę Policht (klarnet). Teksty  
z „Anhellego” recytował dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, 
Paweł Piwowarczyk.

Koncert zorganizowany został jako 
jedno z wydarzeń towarzyszących otwar-
ciu sezonu turystycznego w Dobczycach. 
Zrealizowany został przy wsparciu 
Gminy Dobczyce w ramach zadania 
publicznego pt. „Zarażamy muzyką”.

ugim

Biblioteka w TVP 3 Kraków

TVP3 Kraków zaprosiło Miejską Bibliote-
kę Publiczną do nagrania felietonu dla 

programu “W dobrej Wierze”. 
Odcinek wyemitowany będzie 10 czerw-

ca o 19:20 na TVP 3 Kraków (w paśmie 
ogólnopolskim TVP3 wyemitowany będzie 
natomiast tydzień później 17 czerwca o 15:20). 
Program będzie poświęcony problematyce 
międzypokoleniowości i bibliotece jako 
miejscu wielopokoleniowych spotkań. 

Zpraszamy do oglądania.
MBP

Poeci dla Iwony

"Zakończono akcję rozprowadzania tomików 
poezji: „Dzielimy się okruchami duszy…”. 

Zebrano kwotę 1861 zł, która w całości 
została przekazana bliskim Iwony Rybiec 
z Kornatki.

Ponieważ potrzeby w związku z rehabili-
tacją i leczeniem Iwony są ogromne, dlatego 
w Bibliotece Publicznej w Dobczycach będzie 
jeszcze przez jakiś czas możliwość zabrania 
tomiku wierszy, w którym znajdują się wier-
sze naszych lokalnych poetów i nie tylko  
i wrzucenia do puszki dowolnego datku. 

W imieniu Iwony i jej najbliższych oraz 
organizatorów składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji tego 
przedsięwzięcia. 

Dziękujemy przede wszystkim literatom, 
którzy bezinteresownie udostępnili swoje 
utwory, Bibliotece Miejskiej i jej wspaniałym 
pracownikom na czele z Dyrektorem, Bistro 

„Nienażarty”, uczniom ze SP nr 2 w Dobczy-
cach wraz z Piotrem Skórą, którzy włączyli 
się w promowanie tomiku oraz każdej osobie, 
która wsparła to przedsięwzięcie.

 Jadwiga Daniek-Salawa
Anna Wierciak



8

kultura

TAPETA 5(229)/2022 

Debiut „Muzopozytywnych” 
na dużej scenie Młodzi wokaliści z Sekcji Wokalnej 

MGOKiS „Muzopozytywni” stanęli na 
scenie Domu Kultury w Głogoczowie, aby 
skonfrontować swoje umiejętności wokal-
ne z umiejętnościami innych uczestników 
konkursu. 

Szkolne Konfrontacje Artystyczne "Majo-
we trele" adresowane były do uczniów szkół 
podstawowych. Mogli wziąć w nich udział 
soliści oraz niewielkie zespoły, do 4 osób, 
wykonujący polskie piosenki.

W Konfrontacjach wzięło udział 30 
młodych wokalistów. Zmagania konkursowe 
oceniało jury w składzie: Alicja Dzierżęga, 
Zbigniew Morawski oraz Piotr Róg. 

Wśród laureatek Konfrontacji znalazły się 
trzy uczestniczki zajęć MGOKiS Dobczyce 

- wszystkie należące do Sekcji "Muzopozytyw-
ni", prowadzonej przez Joannę Sadkiewicz.

W kategorii klas IV-VI: Soliści i zespo-
ły - I Nagrodę zdobyła Maja Sadkiewicz.  
W kategorii klas I- III: Soliści i zespoły  

- II Nagrodę wyśpiewał duet wokalny: Bianka 
Kania i Milena Irzyk.

Serdecznie gratulujemy.
mgokis

Sukces "Muzopozytywnych" 
w "Majowych trelach"

W maju, w Regionalnym Centrum Oświa-
towo-Sportowym w Dobczycach odbył 

się prawdziwie, anielski koncert, na który 
zaprosiła Sekcja Wokalna MGOKiS „Muzopo-
zytywni”. Koncertowi towarzyszyła wystawa 
aniołów Majki Jasek.

To niezwykle klimatyczne wydarzenie 
było debiutem na dużej scenie sekcji, zało-

żonej przy MGOKiS jesienią 2021 roku,  
a prowadzonej przez Joannę Sadkiewicz. 
Wystąpiły wszystkie 3 grupy zrzeszające 
kilkunastu wokalistów w wieku 6 do 50+ lat. 

Piosenki, przeplatane specjalnie dobra-
nymi tekstami ze świata poezji, pozwoliły 
publiczności, zebranej w sali widowiskowej 
na chwilkę oderwać się od codzienności  

i znaleźć czas na refleksję. W klimatyczny 
nastrój wprowadziła widzów prowadząca 

– Dorota Ruśkowska. 
Rozpoczynające koncert słowa:

„Spotkałam anioła – choć to chyba niemożli-
we”?/Możliwe! Anioł jest możliwy!/Bo jakże 
żyć pomiędzy niebem i ziemią/bez złotej 
nitki, która podtrzymuje świat” - stały się 

myślą przewodnią całego wydarzenia, które 
udowodniło, że anioły istnieją. W repertu-
arze koncertu znalazły się takie tytuły, jak: 

„Bieszczadzkie Anioły”, „Anioły”, „Aniołom 
szepnij to”, „List”, „Piosenka o pomaganiu 
ludziom”, „Bo jesteś Ty”, „Zawsze tam, gdzie 
Ty”, „Serduszko puka w rytmie cza-cza”, 

„Szukaj Mnie”, „Modlitwa do dobrego Boga”, 
„Szary Świt”, „Aniołom marzną skrzy-
dła” czy „Do trzech cnót”. 

Piosenki z optymistycznym akcen-
tem, które wybrzmiały z ust młodszych 
wokalistów, wywołały uśmiech na 
niejednej twarzy, a dojrzałe inter-
pretacje dorosłych artystów zostały 
przyjęte przez publiczność gromkimi 
brawami.

Koncert został zwieńczony wspól-
nym wyjściem artystów na scenę 
oraz podziękowaniami z rąk dyrek-
tora Andrzeja Topy, złożonymi na 
ręce instruktor Joanny Sadkiewicz, 
podziękowaniami dla Sekcji oraz 
wszystkich osób, które przyczyniły 
się do oprawy wieczoru. 

Bukiety kwiatów powędrowały do 
Doroty Ruśkowskiej, która poprowa-
dziła koncert charytatywnie oraz do 
artystki – Majki Jasek, której prace 
uświetniły wydarzenie, Elżbiety Bogacz, 
która przygotowała dekorację. 

Uczestnicy zajęć wokalnych podzię-
kowali pani Joannie za przygotowanie 
do koncertu oraz złożyli jej urodzinowe 
życzenia. Nie zabrakło tradycyjnego 

„Sto lat”, odśpiewanego przez wszyst-
kich zebranych w sali.

tekst i fot.: mgokis

Zespół Taneczny Intox uczestniczył  
w maju w Mistrzostwach Mażoretek 

Polski południowo-wschodniej. 
Dziewczyny stanęły na podium oraz 

otrzymały nominacje na Mistrzostwa Polski 
Intox Gold i Intox Amis zajęły miejsca 

pierwsze, drugie - Intox Stars.
Duet Karolina Chlebda i Emilia Woź-

niak wytańczył miejsce trzecie. W występie 
solowym Karolina Chlebda zajęła miejsce 
czwarte, natomiast Lena Ferdek miejsce piąte.

mgokis
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gimnastyka

Wiosenny turniej gimnastyczny to już 
tradycja miasta nad Rabą. W tym roku 

zawodniczki z całej Polski rywalizowały  
w układach taneczno-akrobatycznych po 
raz szósty.

Turniej powrócił do otwartej formuły po 
dwuletnim okresie pandemii.  VI Otwartego 
Turnieju Wiosny w Gimnastyce Artystycz-
nej przez dwa dni zgromadził liczne grono 
uczestniczek, rodziców oraz kibiców.

Na macie zaprezentowało się prawie 
500 zawodniczek z ponad 20 klubów  
z całej Polski. Oficjalnego otwarcia Turnie-
ju dokonali wspólnie: pomysłodawczyni 
turnieju oraz założycielka klubu Diament 
Dobczyce Tatiana Krupowicz, wicestarosta 
Rafał Kudas, burmistrz Tomasz Suś oraz 
dyrektor MGOKiS Dobczyce Andrzej Topa. 

To były dwa dni, podczas których w 
Dobczycach królowała gimnastyka arty-
styczna. Zawodniczki rywalizowały w 

układach taneczno-akrobatycznych i układach  
z wybranym przyborem, a ich starty śledziło 
liczne grono sędziowskie. Pięknym i wzrusza-
jącym akcentem Turnieju był pokaz taneczny 
stanowiący gest solidarności z Ukrainą.  
W pokazie wystąpiły dobczyckie „Diamenty” 
wspólnie z trenerką Walerią, która gości w 
klubie od czasu wybuchu wojny. 

Gimnastyczki zakończyły starty w Tur-
nieju z atrakcyjnymi nagrodami, a najlepsze 

w swoich kategoriach także z pięknymi 
pucharami. To ogromne przedsięwzięcie 
było możliwe dzięki wspólnej pracy trenerów, 
rodziców oraz wspierających tę inicjatywę 
instytucji, organizacji i licznych sponsorów.

VI Otwarty Turniej w Gimnastyce Arty-
stycznej zorganizowany został pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. Z niecierpliwością wyczekujemy 
już kolejnego!

tekst i fot: jota

Pół tysiąca uczestniczek na macie w Dobczycach„Kolorowe pory roku” 
– konkurs recytatorski

Z końcem kwietnia w dobczyckim RCOS, 
po raz dwunasty odbył się powiatowy 

konkurs recytatorski dla dzieci sześciolet-
nich. W tym roku motywem przewodnim 
konkursu były „Kolorowe pory roku.”

W konkursie udział wzięło dwudziestu 
dziewięciu uczestników, którzy przyjecha-
li wraz ze swoimi opiekunami z różnych 
miejscowości powiatu. Dzieci recytowa-
ły wybrany przez siebie wiersz czasami 
wspomagając się rekwizytami, stosowną 
mimiką, odpowiednią modulacją głosu,  
a nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki 
zaprezentowały dzieci był wysoki, dlatego 
konkursowa komisja miała bardzo trudną 
pracę. W przerwie, kiedy obradowała, dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu z autorką utworów 
dla dzieci Beatą Kołodziej.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa 
Kowalczyk, Mariola Duda, Piotr Przęczek, 
wyłoniła następujących laureatów:

Równorzędne I miejsce: 
Anastazja Jędrocha z ZPO w Borzęcie, 

Aleksandra Siwiec z SP w Tokarni.
Równorzędne II miejsce: Julia Górecka 

z NP „Chatka Puchatka” w Myślenicach, 
Milena Wrona z ZPO w Krzczonowie.

Równorzędne III miejsca: Amelia Przę-
czek z OP przy SP w Nowej Wsi, Emil Popek 
z ZPO w Drogini.

Równorzędne wyróżnienia: Urszula 
Szczecińska z PS nr 2 w Pcimiu, Filip Kania 
z PP przy SP w Krzeczowie, Filip Kowal  
z PS nr 1 w Dobczycach, Kacper Stokłosa 
z PS nr 3 w Dobczycach, Lena Suruło z NP 

„Frajda” w Wiśniowej, Ignacy Nowak z OP 
przy SP w Dziekanowicach.                

Laureaci i uczestniczący w konkursie 
otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Sponsorów: Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach, Gminę i Miasto Dobczyce, 
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 
w Dobczycach i Hurtownię „Jan” w Dobczy-
cach. Organizatorem konkursu jest Jadwiga 
Daniek-Salawa, nauczycielka Przedszkola 
Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

ugim
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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rozmaitości

Barwna scenografia, wielka dawka humoru 
i ciekawy scenariusz znanej baśni o Kop-

ciuszku zaprezentowało w RCOS Przedszkole 
Samorządowe Nr 1 w Dobczycach. 

W role aktorów wcielili się nauczyciele, 
przedszkolaki i rodzice wychowanków dob-
czyckiego przedszkola. Co ciekawe, akcja 
baśni rozgrywała się w czasach współcze-
snych w Dobczycach. 

Tego dnia nie mogło również zabraknąć 

przedszkolnych maskotek. Tosia i Tymek 
witały wszystkich gości i zapraszały na 
spektakl. 

Aula widowiskowa szybko wypełniła się 
po brzegi. Przedstawienie pełne humoru, 
zabawy i interakcji z widownią, wywołało 
uśmiech na wielu twarzach. Wspaniała 
gra aktorów została nagrodzona gromkimi 
brawami publiczności.

ugim

Współczesna wersja Kopciuszka na wielkiej scenie  Zespół Taneczny INTOX oraz MGOKiS 
Dobczyce, serdecznie zapraszają na Jubileusz 

15-lecia Zespołu połączony z zakończeniem 
sezonu 2021-2022.

INTOX powstał w 2007 roku i od samego 
początku działa przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach. 
W pierwszym okresie istnienia, do Zespołu 
należało 8 dziewcząt w wieku 18-19 lat. 

Od roku 2011 grupa zaczęła się rozrastać. 
W najlepszym okresie Zespół liczył blisko 
150 tancerek, oprócz dzieci i młodzieży, 
zrzeszał także kobiety w wieku 25+ (Intox 
Silver, założony w 2016r.). Zespół zaczynał 
od tańca nowoczesnego w różnych formach, 
by ostatecznie ukierunkować swój profil 
działalności na formułę pom pom (układy 

cheerleaders).
Na chwilę obecną INTOX liczy ponad 

50 tancerek, w wieku 5-15 lat. Wszystkie 
dziewczęta łączy jedna wspólna pasja, jaką 
jest taniec.

Jubileusz odbędzie się 12 czerwca,  
o godz. 16, w auli widowiskowej RCOS  
w Dobczycach. Wstęp wolny.

mgokis

Nie tylko gry i animacje były częścią inte-
gracyjnego pikniku polsko-ukraińskiego, 

który odbył się wczoraj przy Hotel Dobczyce. 
Piknikowi towarzyszył także szeroki program 
artystyczno-rozrywkowy, który wypełnili 
utalentowani artyści z Polski, ale także  
i z Ukrainy. 

W wydarzeniu uczestniczyły ukraińskie 
rodziny, które znalazły schronienie na tere-
nie gminy Dobczyce, w tym także w Hotelu 
Dobczyce oraz Ukraińcy przebywający  
w sąsiednich gminach. 

Goście z Ukrainy zaprezentowali piękne 
rodzime utwory. Zafundowali widowni także 
niezwykłe widowisko cyrkowe z wykorzysta-
niem obręczy czy pokaz sensualnej bachaty. 
Piknik zwieńczył szereg koncertów muzyki 
rozrywkowej. Na scenie zaprezentowali 
się lokalni artyści – Milena Gubała oraz 
duet Małgorzata Molendys i Marek Cieślak. 
Następnie koncert dały takie zespoły jak: 
Oliwia Twardosz, Dave Nilaya oraz B.L.U.E.

Piknik zorganizował gospodarz Hotelu 
Dobczyce Paweł Nostkiewicz z załogą przy 
wsparciu wielu zaangażowanych osób. Część 

artystyczno-rozrywkową poprowadził Piotr 
Skóra.

ugim
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (34)

Kluski zbójnickie

ok.60 dkg ziemniaków, 
bułka tarta, 
3 jajka ugotowane na twardo, 
duża cebula, tłuszcz do cebuli,
2 jajka, 
15 dkg mąki, 
natka pietruszki, 
tłuszcz do gotowania, 
masło do polania klusek, 
sól i pieprz do smaku

 Ziemniaki obrać, opłukać i zalać 
wrzącą osolona wodą, ugotować, odcedzić  
i odparować. Cebulę obrać, drobno pokroić 
i usmażyć, wystudzić. Zemleć razem z ziem-
niakami i ugotowanymi jajkami, wymieszać 
z przesianą mąką, tartą bułką  (ok. 3 dkg) 
dodać 2 surowe jajka i posiekaną natkę 
pietruszki. Doprawić do smaku. 
Do gotującej osolonej wody z dodatkiem 
tłuszczu wkładać metalową łyżką uformo-
wane, podłużne kluski. Ugotować, odcedzić, 
polać masłem i niezwłocznie podawać.

Smacznego życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Podczas realizacji w dżungli kongijskiej 
filmu „Afrykańska królowa”, znany reżyser 
hollywoodzki John Huston, wynajął łódź  
z kilkoma krajowcami. Ledwie odbili od 
brzegu, z daleka rozległy się dźwięki tam-

-tamów.
- Co mówią tam-tamy? – zapytał Huston 
starego Murzyna.

- Mówią, że przyjechali bardzo bogaci biali 
ludzie i trzeba podnieść ceny towarów…

Jakiś czas po telewizyjnej emisji „Chło-
pów”, w których Emilia Krakowska grała 
Jagnę, pewna dziennikarka przeprowadzała 
z nią wywiad.

- Chłopi w pani życiu – poprosiła o rozwi-
niecie tematu dziennikarka.

- Dziękuję, wszyscy zdrowi – odparła aktorka.

Powszechnie znane było przywiązanie 
Bogumiła Kobieli do żony Małgorzaty. Do 
historii przeszedł jego żart, kiedy to ze 
słuchawką przy uchu powtarzał rytmicznie:

- Dobra, zła, dobra, zła, zła, dobra, zła, dobra, 
dobra…

- Co ty robisz, Bobek? – zapytał któryś  
z zaintrygowanych kolegów?

- Pomagam Gosi sortować truskawki.                                                                                                                              
C. F.

Skarby malarstwa europejskiego (13)
style, epoki, kierunki

Postimpresjonizm

Ramy czasowe: II połowa XIX  
i początek XX w

Główne cechy malarstwa: 
Odrzucenie odwzorowywania 

natury na rzecz autonomiczności dzieła 
malarskiego, eksperymentowanie  
z barwami.

Najwybitniejsi przedstawiciela:
Vincent van Gogh
Paul Cézanne
Paul Gauguin
Georges Seurat
Paul Signac
Henri de Toulouse-Lautrec

C.F.

Chasydzi w bibliotece

W Galerii Okrągłej – w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dobczycach można 

było w maju oglądać 32 fotogramy i 3 videa 
Joanny Sidorowicz z Częstochowy. 

To autorka zainspirowana religią, kulturą, 
obyczajami i zwyczajami żydów – chasydów  

– „pobożnych” / „bogobojnych” – z zacię-
ciem i pasją dokumentuje od lat w swojej 

twórczości fotograficznej przede wszystkim 
ich pielgrzymki do grobów cadyków – „spra-
wiedliwych” – w Leżajsku, Lelowie – tak-

że chasydzką spo-
łeczność w Izraelu  

– w Jerozolimie. 
Kuratorem wystawy 
był Jerzy Fedirko, 
projekt wspaniałego 
plakatu wykonała 
Kinga Piwowarczyk.

Spotkanie autor-
skie

Patrzymy na to 
samo, a widzi-

my różne rzeczy, 
myślę że tak też jest 
w życiu” (Monika 
Deker-Kot).  

„Świat w jednym 
miejscu” to hasło 
tegorocznego Tygo-

dnia Bibliotek. Nasza biblioteka rozpoczęła 
ten niezwykły tydzień już w piątek 6 maja, 
bowiem do swojego świata wprowadziła 
nas pisarka Monika Deker-Kot. Poznali-
śmy kilka ważnych wątków z życia autorki, 
mieszkanki Lipnika, ale również usłyszeliśmy  

o Małgorzacie, głów-
nej bohaterce książki 

„Śreżoga”. Pani Moni-
ka weszła w interakcję  
z zebraną publicznością, 
a goście chętnie zadawali 
pytania. Całość prze-
platała piękna muzyka 
i śpiew w wykonaniu 
syna autorki - Krzysztofa. 

Składamy podzięko-
wania Pani Monice, że 
zaszczyciła nas swoją 
obecnością. Książkę Pani 
Moniki można nabyć  
w bibliotece.

MBP
fot. nadesłane przez MBP
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W ramach programu organizowanego 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi realizują projekt „Ekologiczna Szkoła”. 

Uczą się, jak zadbać o czyste środowisko, 
wykonują prace plastyczne z surowców 
wtórnych. Położenie naszej szkoły sprzy-
ja bezpośrednim kontaktom z przyrodą.  
W czasie zajęć można wyjść na łąkę, do lasu 

„Ekologiczna Szkoła” w Nowej Wsi
i nad rzekę. 

W październiku zrealizowano zajęcia 
dotyczące przyrody i historii naszej Małej 
Ojczyzny w  Starej Chacie „Lenartówka”. 
Uczniowie spędzili  miłe popołudnie przy 
ognisku, bawiąc się na świeżym powietrzu. 
W sklepie „Jonafish” obserwowali organizmy 
słonowodne, ucząc się jak można założyć 
akwarium. W ramach projektu wzięli udział 

w Ogólnopolskim Tygodniu 
Edukacji Globalnej, pre-
zentując swoje działania 
na forum ogólnopolskiej 
grupy projektowej. Ucznio-
wie pisali wiersze o przy-
rodzie oraz analizowali jak 
zmniejszyć ślad węglowy, 
uczestnicząc w spotkaniu 
z Gminnym Ekodoradcą . 

W kwietniu byli  
w Pasiece na Brzegu. Tam 
poznawali pracę pszcze-
larza i obserwowali życie 

pszczół w ich naturalnym środowisku. Bli-
sko szkoły mamy też Stadninę na Wielkiej 
Górze. Są tam nie tylko konie, ale także osioł, 
owce, świnka wietnamska i świnki morskie. 
Nasze działania podsumujemy na wycieczce 
w Puszczy Niepołomickiej. 

Uczniowie w taki sposób rozwijają umie-
jętności pracy w grupie, wspólnie podejmują 
decyzje, zdobywają wiedzę przez praktykę 
i obserwację. Uczą się także wrażliwości 
społecznej, zyskując poczucie, że mogą 
wykonać prace służące mieszkańcom naj-
bliższego środowiska. 

Oprócz wspomnianych sojuszników 
nasze działania wspierają także rodzice. 
Korzystając z ich pomocy przygotowujemy 
Ścieżkę Edukacyjną przy Szkole. Znajdą 
się na niej informacje dotyczące historii, 
zwyczajów i warunków środowiska naszego 
regionu. Patronat nad naszym projektem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce. 

Bogusława Suder
SP w Nowej Wsi

Potrzebne wsparcie dla Kuby
Kuba Burnos, 24-letni mieszkaniec gmi-

ny Dobczyce, walczy z agresywnym 
chłoniakiem. Potrzebne jest wsparcie, które 
pomoże w leczeniu chłopaka.

Kuba jest studentem Akademii Górni-
czo-Hutniczej. Rok temu wykryto u niego 
ogromnego guza śródpiersia, którego zdia-
gnozowano jako agresywnego chłoniaka. 

Od czerwca 2021 roku przeszedł pięć cykli 
chemioterapii, następnie dwa cykle immu-
noterapii, potem kolejne cykle chemioterapii 
i kolejna immunoterapia w ramach RDTL. 

Niestety, choroba Jakuba jest oporna 
na leczenie. 

Obecnie istnieją wskazania do leczenia 
metodą CAR T-cells. Leczenie może być 
przeprowadzone w NIO PIB w Gliwicach 
pod warunkiem zabezpieczenia finanso-
wego, ponieważ ta terapia nie jest objęta  
w Polsce refundacją NFZ, a jej koszt to ok 
1,4 mln złotych.

Mieszkańcy gminy – przyjaciele, znajomi 
Jakuba, ludzie dobrej woli, organizują zbiórki 
i festyny, w czasie których można będzie 
wesprzeć leczenie chłopaka.

Pod koniec maja zorganizowany został 

kiermasz ciast, z którego dochód wsparł 
leczenie Jakuba. 

9 czerwca uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach zagrają 
w RCOS koncert dla Kuby, który jest absol-
wentem tejże szkoły.

18 czerwca będziemy mogli pobiec  

w Biegu o Kózkę – dla Kuby.
Zbiórkę na leczenie Kuby można również 

wesprzeć na: onkozbiorka.pl/jakub-bur-
nos oraz na grupie facebookowej „Razem 
dla Kuby ze Stojowic”

Zachęcamy do śledzenia stron facebooko-
wych Gminy Dobczyce, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz MGOKiS Dobczyce, gdzie 
będą pojawiać się aktualne informacje 
dotyczące zbiórki. 
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W ostatnim okresie można zauważyć 
zwiększone zainteresowanie powro-

tem do natury. Chcemy mieszkać poza 
miastem, wyjeżdżamy często w góry, do 
lasu, uprawiamy sport i wypoczywamy 
na łonie natury, no i chcemy jeść potrawy  
z produktów naturalnych. 

Oprócz rekreacyjnego przebywania na 
łonie natury, instynktownie i emocjonalnie 
staramy się poznać sposoby, jak poradzić 
sobie w sytuacji katastrofy naturalnej, 
kryzysu gospodarczego, wojny. Jedną  
z dziedzin jest umiejętność przeżycia z tego 
co upolujemy, wyhodujemy, czy znajdziemy 
w lesie i na łąkach.   

     Leśna kuchnia, dzika kuchnia, to 
kuchnia naturalna, zdrowa i smaczna.  
W cyklu artykułów chciałbym się skupić 
na wykorzystaniu znanych, popularnych, 
rodzimych roślin dziko rosnących, które 
są niedoceniane i masowo  niszczone przez 
działkowców, ogrodników i rolników. 

     Pokrzywa to roślina popularna na 
całym obszarze klimatu umiarkowanego  
i obejmująca 40 gatunków z czego w Polsce 
tyko 3, a są to: pokrzywa zwyczajna, żegawka 
i konopiolistna. Zawiera m.in.: karotenoidy, 
fitosterole, garbniki, kwasy organiczne, 
chlorofil, witaminy, sole mineralne, enzymy 
i hormony roślinne. Była i jest używana  
w ziołolecznictwie, gdyż posiada właściwości 
moczopędne, przeciwkrwotoczne, pobudza-
jące przemianę materii, bakteriostatyczne  
i przeciwreumatyczne. Oprócz tego używa-
na była do leczenia zwierząt, w przemyśle 
włókienniczym i kosmetycznym. W kuchni 
głównie jest dodawana  do zup, sałat wiosen-
nych, omletów i przyrządzana jak szpinak. 
Surowcem są młode liście zbierane w maju  
i początku czerwca z wierzchołkowych części 
rośliny i przed jej zakwitnięciem. 

Pokrzywa a la szpinak 
70 dag świeżej pokrzywy
kilka łyżek masła klarowanego lub oleju
2 cebule
kilka ząbków czosnku
250 ml śmietany
sól i pieprz do smaku

Pokroić cebulę w drobną kostkę, a czosnek 
w plastry i zrumienić na maśle. Pokrzywę 
wypłukać w zimnej wodzie, a następnie spa-
rzyć wrzątkiem, drobno posiekać i dodać do 
cebuli i czosnku. Dusić pod przykryciem ok. 
15 minut. Dodać śmietanę i jeszcze trochę 
dusić. Doprawić solą i pieprzem. 

Podawać z makaronem, kaszami, ziem-
niakami lub jako farsz do naleśników lub 
pierogów.  Dobrze komponuje się z ziem-
niakami i jajkiem sadzonym ewentualnie 
kurczakiem.

Jacek Kozubek

Kolarskie święto w Dobczycach
Dopisała pogoda, dopisali zawodnicy  

i kibice. Po raz kolejny Dobczyce zamie-
niły się w stolicę jednośladów za sprawą 
Majka Gran Fondo.

By wziąć udział w tym wyścigu, do miasta 
nad Rabą zjechali kolarze z różnych części 
Europy. Majka Gran Fondo to impreza rangi 
międzynarodowej, której patronuje Medali-
sta Olimpijski z Rio de Janeiro Rafał Majka. 

To jedyny wyścig w Polsce umożliwiający 
uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw Świata 

– 20 proc. najlepszych zawodników z każdej 
kategorii otrzymuje prawo startu w Trento 
we Włoszech.

Podczas wyścigu można było rywalizo-
wać wśród mastersów i amatorów kolarstwa  
z całego świata. W sobotę zawodnicy mierzyli 
się z „czasówką”. Jazda na czas liczyła 20 
kilometrów i miała 220 metrów przewyższe-
nia. Kolarze mogli liczyć na doping kibiców 
zgromadzonych wzdłuż trasy biegnącej  

z Dobczyc do Wiśniowej i z powrotem.
Momentem kulminacyjnym była deko-

racja zwycięzców wyścigu, podczas której 
nie mogło zabraknąć honorowego patrona 
tej imprezy - Rafała Majki.

Wyścig odbył się pod egidą Międzyna-
rodowej Unii Kolarskiej. Organizatorem 
imprezy w Dobczycach był Grzegorz Golonko. 
Gratulacje i słowa uznania za włożoną pracę 

skierował do organizatorów oraz wszystkich 
zaangażowanych wojewoda Łukasz Kmita. 

Poza udziałem w wydarzeniu sportowym 
Wojewoda Małopolski odwiedził także 
wzgórze zamkowe, gdzie miał okazję zoba-
czyć nowo oddane ścieżki pieszo-rowerowe  
a także kładkę łączącą zamek z koroną zapory. 
Wojewoda przyznał, że jest pod wrażeniem 
inwestycji zrealizowanych w ramach projek-
tu zagospodarowania otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego.

ugim

KS Raba Dobczyce świętuje w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej okazji 
rozegrano w Dobczycach międzynarodowy towarzyski mecz Oldbojów. Na murawie przy 
ul. Podgórskiej zmierzyły się zespoły Raby i angielskiego Heroes&Villains.

W piątkowe popołudnie obie ekipy zafundowały dużą liczbę goli a ostatecznie zawody 
zakończyły się efektownym zwycięstwem Raby 6:2 (3:0). Bramki dla Raby zdobyli: Paweł 
Woźniak x2, Paweł Ładyga x2, Janusz Krawczyk i Paweł Baran.
Raba Dobczyce – Heroes & Villains 6:2 (3:0) Baran 18′, Woźniak 23′, 62′, Krawczyk 40′ (k), 
Ładyga 53′, 57′ – Galan 65′, 70′. Sędziowali: Tomasz Suś i Radosław Batko (KS Myślenice)
Raba: Ruman – Woźniak, Żuk, Budyn, Mróz, Krawczyk, Trychta, Wątorek, Baran, Łasz-
czyk, Budzyn oraz Ładyga, Czajczyk.
Heroes & Villains: Cleaves – Scarlett, Boulton, Allen, Bange, Houley, Cox, Cook, Scrutton, 
Galan, Dry oraz Drury, Bell

KS Raba

Dzika Kuchnia (cz. I)
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