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Koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce
Polonezem w strojach z czasów 

Księstwa Warszawskiego tancerze 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” 
zainaugurowali coroczny galowy 
koncert. Była to sentymentalna podróż 
przez piękne regiony Polski: Lubelsz-
czyznę, Małopolskę, Mazowsze i Śląsk. 

Całości dopełniały barwne stroje, 
energetyzująca muzyka, dopracowane 
do perfekcji tańce oraz gra świateł  
i dźwięków. Nie zabrakło mazura, 
oberka, krakowiaka, kujawiaka, tańców 
rzeszowskich i łowickich. 

Widownia wypełniona po brzegi 
dała się ponieść żywiołowym tańcom, 
klaszcząc i reagując spontanicznie 
na kolejne występy grup. Prawdziwą 
burzę braw zebrali najmłodsi tancerze 
Zespołu – sześciolatkowie. 

To, co udało się „Dobczycom” 
osiągnąć dotychczas, to wspólna praca 
wielu pasjonatów i miłośników polskiego 
folkloru: dyrektora Zespołu Adriana 
Kulika, który już od 13 lat z wielką 
charyzmą kieruje młodymi tancerzami, 
kierownika Kapeli i aranżera Pauliny 
Karp oraz prowadzącej obecnie wokal 

Justyny Łokcik. O kostiumy 
zadbała Renata Gadacz.

Galowy koncert Zespo-
łu poprzedziły tygodnie 
wytężonej pracy zarówno 
instruktorów, jak i tancerzy. 
Przy dużym zaangażowaniu 
rodziców, którzy wspierają 
nie tylko swoje dzieci, ale 
także kadrę Zespołu. 

Ten koncert, jak każdy 
galowy, właśnie dla rodziców 
był bardzo ważny. 

- To wspaniałe, że może-
my zobaczyć nasze dzieci  
w pięknych strojach – mówi 
pani Wiola, której córka  
w Zespole tańczy od roku. 

– Na scenie zmieniają się  
w małych 
artystów, są 
promienne, są wyjąt-
kowe.

Pani Wiola wspo-
mina, że wyjątkowym 
wydarzeniem dla dzieci 
był już sam nabór do 
Zespołu.

- Dzieci przychodziły 
na casting, czekały na 
wyniki, były przydzie-
lane do odpowiednich 
grup.

Później zajęcia, 
integracja – to wszystko 
tworzy w Zespole wspa-
niałą atmosferę. Wynik 
tej pracy koniecznie 
trzeba było zobaczyć na 
scenie – w czasie dwóch 
ponad dwugodzinnych 
koncertów, nasi mali  
i młodzi artyści zabra-
li widzów w piękną 
podróż po Polsce.

Dlatego nie dziwi, 
że zakończyła go wymowna pieśń „Kraj 
Rodzinny Matki Mej”, wypełniająca 
serca dumą z bycia Polakiem, którą 
odśpiewali wspólnie wszyscy członko-
wie Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. 

Ariela, która w tym koncercie 
tańczyła suitę śląską, podkreśla że na 
początku była zestresowana i czuła 

tremę.
- Ale pan Adrian i pani Paulina pomogli 
mi – powiedzieli, że każdy się stresuje 

– wspomina tancerka – i żebyśmy się 
nie bali. Jeśli przez stres troszkę się 
pomylimy, to mamy tańczyć dalej. Bo 
najważniejszy jest taniec.

Ariela zachęca każdego, kto chce 
przeżyć wspaniałą przygodę, aby 
przyszedł do 
Zespołu.

- Uważam, że 
każdy z nas 
ma prawo 
się zrelakso-
wać i poma-
rzyć – mówi  

– a w Zespole 
tak właśnie 
jest.

Koncert 
z g r o m a -
dził liczną 
publiczność, 
wśród której 
obok rodzin, przyjaciół i znajomych 
tancerzy zasiedli także przedstawiciele 
samorządów – zarówno dobczyckiego, 
jak i ościennych gmin. 

Burmistrz Tomasz Suś wraz  
z dyrektorem ośrodka kultury, Andrze-
jem Topą, wręczyli kwiaty i słody-
cze oraz gratulowali kierownictwu  

i członkom Zespołu. Nie zabrakło także 
wspaniałego tortu, który ufundowała 
Piekarnia Cukiernia Złoty Kłos.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczy-
ce” za rok obchodzić będzie 20-lecie 
swojego istnienia. Tegoroczne galowe 
koncerty były przedsmakiem tego, co 
czekać nas będzie w przyszłym roku. 

Kiedy Ariela mówi o galowym 

koncercie, podkreśla, że jej samej  
– poza tańcem, w którym wystąpiła  
– najbardziej podobał się oberek. I dodaje:
- Już po występie wszyscy powiedzie-
liśmy sobie, że daliśmy radę, że było 
wspaniale. 

MaG i AnKa
Zdjęcia: Paweł Stożek
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Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

W ostatnich tygodniach w gminie 
Dobczyce nasilił się problem 

wolno biegających psów. Przypomi-
namy o obowiązkach, jakie ciążą na 
ich właścicielach.

Ustawa o Ochronie Zwierząt głosi, 
że porzucenie psa bądź kota to prze-
stępstwo.

Jest to forma znęcania się nad 
zwierzęciem, za które grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności, bądź 
pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jeśli jednak osoba, która dopu-
ści się tego przestępstwa, działa ze 
szczególnym okrucieństwem, kara 
może wzrosnąć do 3. lat pozbawienia 
wolności.

Sąd dodatkowo może zadecydo-
wać, że człowiek skazany za wyżej 
wymienione przestępstwo nie może 
posiadać zwierzęcia przez kolejne 
10 lat, a ponadto musi zapłacić karę  
w kwocie od 500 do 100 000 złotych, 
które zostaną przekazane na ochronę 
zwierząt.

Posiadanie psa to nie tylko przy-
jemności, ale również obowiązki. Są 
one wyznaczane przepisami prawa 
zarówno ogólnopolskiego (ustawa  
o ochronie zwierząt) jak i miejscowe-
go - regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce.

Podstawową i najważniejszą sprawą 
jest zapewnienie zwierzęciu godnych 
warunków bytowania, na co składa 
się szereg czynników wpływających 
na komfort psychiczny i fizyczny psa. 
Najogólniej ujmując: zwierząt domo-
wych nie wolno m.in. bić, straszyć, 
porzucać, głodzić, należy zapewnić 
im opiekę i poszanowanie. Zapewnić 
pomieszczenie chroniące przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, 
umożliwiające swobodną zmianę 
pozycji ciała, odpowiednią karmę  
i stały dostęp do wody.

Szczególnie zimą należy zadbać  
o zwierzęta. Pamiętajmy, aby zapewnić 
psu ocieploną budę, zwolnić zwierzę  
z łańcucha podczas silnych mrozów, aby 
zapewnić mu ruch, podawać ocieploną 
wodę do picia, zapewnić ciepłą kar-
mę dwa razy dziennie i zabierać psy 
krótkowłose do domu.
Obowiązek kontroli

Pies puszczony luzem musi być 
pod kontrolą opiekuna i co bardzo 
ważne, musi być oznakowany  
w sposób umożliwiający identy-
fikację jego 
właściciela. 
Sposo-
bów 

oznakowania jest kilka. Najprostszy 
to adresówka przyczepiona do obroży 
i coraz powszechniej wykonywany 
mikro chip.
Obowiązek prowadzenia psa 
na smyczy

Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce mówi o obowiązku prowa-
dzenia psa na smyczy, a w przypadku 
psa rasy uznanej za agresywną lub psa 
zagrażającego otoczeniu – dodatkowo 
z nałożonym kagańcem. Zwolnienie 
psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko 
w miejscach mało uczęszczanych, pod 
warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba 
prowadząca zwierzę ma możliwość 
pełnej kontroli nad jego zachowaniem.
Oznakowanie nieruchomości, 
na terenie której przebywa pies

Na prywatnej posesji pies oczy-
wiście może poruszać się swobodnie, 
konieczne jest jednak odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca. 
Ogrodzenie musi uniemożliwiać mu 
wydostanie się poza jej teren. Musi 
być zatem na tyle wysokie, aby pies go 
nie przeskoczył, kompletne i zabezpie-
czone przed podkopaniem. Tabliczka 
informacyjna musi być umieszczona 
w widocznym miejscu, być czytelna 
i wykonana z trwałego materiału  
z ostrzeżeniem np. UWAGA PIES.
Obowiązek szczepienia

Prawo w Polsce nakłada na posia-
daczy psów obowiązek ich zaszcze-
pienia przeciwko wściekliźnie. Jest 
to śmiertelna, wirusowa choroba, 
niebezpieczna również dla ludzi. 
Każdy pies, który ukończył trzeci 
miesiąc życia, musi zostać poddany 
szczepieniu, które powtarza się co 
rok. Poświadcza o tym zaświadcze-
nie wydane przez weterynarza, które 
powinniśmy okazywać na żądanie 
uprawnionych osób. Niezastosowanie 
się do przepisu o obowiązkowych 
szczepieniach ochronnych zagrożone 
jest karą grzywny a nawet aresztu.

Za zachowanie psa odpowiada 
jego opiekun – zatem aby uniknąć 
zagrożenia, jakie może spowodować 
czworonóg, należy wykazać się nie 
tylko znajomością prawa, ale również 
wyobraźnią i odpowiedzialnością.

Źródło: www.zpazurem.pl i www.
karmimypsiaki.pl

Tekst i foto: ugim

Zasady przenoszenia uczniów do klas IV i VII SP nr 2 

Do klas IV i VII, które będą 
funkcjonować w roku szkolnym 

2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2  
w Dobczycach, mogą zostać przenie-
sieni wyłącznie uczniowie uczęszcza-
jący do klas III i VI w roku szkolnym 
2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 
1 w Dobczycach.

Przeniesienie odbywa się na wniosek 
rodzica ucznia.

Wniosek należy złożyć do Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach 
w terminie od 25. marca do 01. kwietnia 

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza  
w sprawie określenia terminu i miejsca 
składania wniosków, o przyjęcie do 
klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 
2 w Dobczycach, powstałej z prze-
kształcenia gimnazjum.

Zarówno w SP nr 1 jak i w SP 
nr 2 w Dobczycach planowane jest 
utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 
po jednym oddziale klas IV i po dwa 
oddziały klas VII. Planowo każdy 
oddział liczyć ma ok 25 uczniów.

ugim

Trwa rekrutacja do projektu „Jestem 
i działam – Aktywne Dobczyce”. 

Rekrutacja potrwa do 15 marca. 
Uczestnikami projektu mogą być 

osoby pozostające bez pracy oraz osoby 
niepełnosprawne. Wszystkie osoby 
uczestniczące w projekcie będą mogły 
skorzystać: z poradnictwa psychospo-
łecznego, doradztwa zawodowego lub 
pośrednictwa pracy, ze szkoleń i kursów 
zawodowych oraz komputerowych,  
z płatnych staży zawodowych, badań 
i konsultacji lekarskich. 

Osoby niepełnosprawne będą 
mogły otrzymać wsparcie w postaci 

rehabilitacji. 
Dla wszystkich uczestników prze-

widziana jest pomoc finansowa a udział 
w projekcie jest bezpłatny. 

Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w projekcie oraz chcące 
dowiedzieć się więcej na temat projektu 
mogą uzyskać informacje w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 
w tygodniu od poniedziałku w godz. 
7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piąt-
ku w godzinach od 7.30 do 15.15 lub 
telefonicznie: 12/372 17 11. 

mgops

Budowa chodnika w Niezdowie

Rozpoczęła się budowa chodnika 
w Niezdowie. Jest to część, która 

pozostała jeszcze, aby bezpiecznie 
skomunikować obszar wokół Strefy 
Przemysłowej.

Na problem bezpieczeństwa w 
tej części miasta i gminy wskazywali 
często mieszkańcy Niezdowa. W Stre-
fie Przemysłowej przeważa przede 
wszystkim ruch dużych samochodów, 

a jest to nie tylko droga uczęszczana 
przez tamtejszych mieszkańców, ale 
także popularna wśród sportowców 
trasa biegowa.

Dlatego z radością przyjęli infor-
mację o budowie chodnika na tym 
niespełna półkilometrowym odcinku.

Koszt inwestycji to 249 706 zł.
ugim

Fot. ugim

Jestem i działam – Aktywne Dobczyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach zapra-

sza na wernisaż malarstwa Edwarda 
Dudy, który odbędzie się 7 marca  
o godzinie 18 w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym.

Edward Duda jest artystą - samo-
ukiem. Jest absolwentem Politechniki 
Krakowskiej, a swoją przygodę ze 

sztuką rozpoczął, mając prawie 60 lat. 
Wypracował własną, niepowtarzalną 
technikę oraz styl, nazywany przez 
przyjaciół „eduardiańskim”. 

Obrazy, rzeźby, instalacje tworzy 
ze wszystkiego i na wszystkim, co 
dała natura.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż.
Red.
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Uczniowie i studenci z Wojewódz-
twa Małopolskiego, którzy mają 

szczególne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne czy sportowe, mogą starać 
się o wsparcie w ramach Regional-
nego Programu Stypendialnego. Do 
zdobycia są stypendia w wysokości 
kilkuset złotych miesięcznie.

O wsparcie ubiegać się mogą ucznio-
wie szkół podstawowych (począwszy 
od piątej klasy) i ponadpodstawowych 
oraz studenci (należy przez to rozumieć 
osobę do 26 roku życia, kształcącą się 
w systemie stacjonarnym lub niesta-
cjonarnym, na studiach pierwszego 
bądź drugiego stopnia lub jednolitych 
studiach magisterskich prowadzonych 
przez uczelnię wyższą).

Stypendia dla uczniów przyzna-
wane będą na okres maksymalnie 10 
miesięcy. Miesięczna wysokość tych 
stypendiów wynosi:

a) w przypadku uczniów szkół 
podstawowych (klasy 5-7): 350 zł brutto;

b) w przypadku uczniów klasy 
8 szkoły podstawowej (w tym klas 
dotychczasowego gimnazjum): 425 
zł brutto;

c) w przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowej (w tym ponadgim-
nazjalnych): 500 zł brutto.

Stypendia dla studentów przyzna-
wane będą na okres maksymalnie 10. 
miesięcy, z wyjątkiem stypendium na 
naukę języka obcego przyznawanego na 
okres trwania kursu oraz stypendium 
stażowego przyznawanego na okres 
trwania stażu. Miesięczna wysokość 
stypendiów wynosi maksymalnie 600 
zł brutto, z wyjątkiem stypendium na 
naukę nowożytnego języka obcego 
(wysokość stypendium wynosi nie 
więcej niż 50% kosztu kursu) oraz 
stypendium stażowego (wysokość 
stypendium wynosi równowartość 
stypendium przyznanego przez przed-
siębiorcę, przy czym nie więcej niż 
800,00 zł brutto miesięcznie).

Więcej informacji można uzyskać 
na stronie: www.malopolska.pl

Stypendia dla uczniów i studentów  
Województwa Małopolskiego

Modernizacja przedszkola w pełni

Flizowanie łazienek, malowanie 
ścian, mocowanie drzwi, ocie-

planie budynku - wiele dzieje się  
w budynku Przedszkola Samorządowe-

go nr 3 w Dobczycach. Z początkiem 
marca, zdaniem kierownika, powinny 
rozpocząć się prace przy wylewkach.

Głównym celem tej inwestycji 
jest poprawa jakości i dostępności 
infrastruktury opieki nad dziećmi  
w wieku przedszkolnym w mieście 
oraz w gminie Dobczyce. Projekt, który 
realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 - 2020 przyczy-
ni się także do zwiększenia jakości  
i dostępności usług z zakresu opieki 
nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu to  
5 679 834 zł. Wartość dofinansowa-
nia – 4 246 038 zł (co stanowi 75 proc. 
wydatków kwalifikowanych w ramach 
projektu), w tym m.in. wkład własny 
Gminy: 1 433 796 zł

Projekt „Rozbudowa, modernizacja 
przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału 
żłobka”, realizowany jest przez Gminę 
Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 

11. Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 - 2020

Tekst i foto: ugim

Zaawansowane prace przy budowie parkingu

Trwają prace przy budowie par-
kingu przy ulicy Podgórskiej. 

Docelowo ma on mieć prawie 160 
miejsc parkingowych. Już dziś wielu 
kierowców przychylnie spogląda na 
jego budowę.

- Brak miejsc parkingowych zawsze był 
problemem w naszym mieście – mówi 
pan Krzysztof, który dostrzega problem 
z samochodami w samym Rynku – ja 
wiem, że dla niektórych może to być  

i tak odległe od samego centrum miejsce, 
że mogą narzekać, że trzeba podejść do 
urzędu czy do sklepów. Ale myślę, że 
się przyzwyczaimy. Na pewno będzie 
wygodnie.

Podkreśla, ze taka lokalizacja jest 
idealna dla turystów, którzy zostawia-

jąc samochód przy Podgórskiej, mają 
niedaleko do naszych najważniejszych 
atrakcji: ścieżki spacerowej, która 
prowadzi na Wzgórze Zamkowe, z 
pięknym zamkiem i skansenem, do 
Raby, czy do zapory.  

Umowa z wykonawcą, Wie-
lobranżowym Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Handlowym „Janda”, 
podpisana została w grudniu ubiegłego 
roku. Termin realizacji prac zapisany 
w umowie to 1 czerwca 2020 r., choć 
kierownik firmy Zbigniew Wacławik 
deklaruje, że prace mogą zakończyć 
się wcześniej.

Przypomnijmy: za budynkiem 
kompleksu sportowego KS Raba 
Dobczyce oraz w bliskości miejsca, 
gdzie odbywają się m.in. Dni Dob-

czyc, przy ul. Podgórskiej będą 42 
miejsca postojowe, w tym 3 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. W miej-
scu istniejącego placu o nawierzchni 
asfaltowej, „małej sceny” oraz części 
boiska treningowego zaprojektowane 
zostało 118 miejsc dla samochodów 

osobowych, w tym 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Parking ten będzie 
również umożliwiał zawracanie pojaz-
dom z ulicy Podgórskiej – w tym 
pojazdom typu BUS prowadzącym 
obsługę komunikacyjną.

k
Fot. ze zbiorów ugim
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Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej

Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ogła-

sza nabór wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej na operacje typu 

„Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Nabór potrwa do 29 marca.

Pomoc finansowa może być przy-
znana rolnikowi albo małżonkowi 
rolnika, jeżeli m.in.: jest posiadaczem 
gospodarstwa rolnego położonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niż 10 tys. euro; prowadząc działalność 
rolniczą podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie 
nieprzerwanie przez co najmniej  
2 miesiące poprzedzające miesiąc zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy  
i w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy nie prowadzi działalności 
potwierdzonej wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; przedłożył biznesplan 
dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz 
zobowiązał się do zrealizowania tego 
biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysoko-
ści 60 tys. zł (jednak nie więcej niż 
równowartość 15 tys. euro) i wypłaca 
się ją w dwóch ratach: pierwsza rata 
wypłacana jest w wysokości 80 proc. 
całkowitej wartości pomocy (nie więcej 
niż 48 tys. zł); druga rata wypłacana 
jest w wysokości 20 proc. całkowitej 
wartości pomocy (nie więcej niż 12 

tys. zł).
Pomoc może być przyznana m.in. 

na wydatki dotyczące działalności 
rolniczej w gospodarstwie lub przy-
gotowania do sprzedaży produktów 
rolnych wytworzonych w gospodarstwie 
w kwocie stanowiącej co najmniej 100 
proc. kwoty pomocy. Mogą w tym być 
także środki trwałe o szacunkowej 
wartości równej co najmniej kwocie 
stanowiącej 80 proc. kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie punktowej. 
Suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługi-
wania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze załączników 
wraz z instrukcjami ich wypełniania 
są dostępne na stronie internetowej 
Agencji – www.arimr.gov.pl Można 
je również otrzymać w oddziałach 
regionalnych i biurach powiatowych 
ARiMR.

Informacje na temat pomocy 
finansowej udzielane są w punktach 
informacyjnych w siedzibach biur 
powiatowych i oddziałów regionalnych 
ARiMR (adresy znajdują się na stronie 
Agencji) i pod numerem bezpłatnej 
infolinii 800 38 00 84.

arimr

Jak co roku w strażnicy OSP  
w Dobczycach odbyło się spotkanie 

członków Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Dobczyce.

W spotkaniu uczestniczyły również 
przedstawicielki Rejonowego Związku 
w Myślenicach: Stanisława Piaszczyk, 
Małgorzata Gołąb, Kazimiera Wołek.

Spotkanie, wciąż jeszcze w nowo-
rocznej atmosferze, było okazją do 
złożenia sobie życzeń, ale również 
podsumowania minionego roku.  

W krótkich słowach o aktywnościach  
i działalności Koła opowiedziała prezes 
Władysława Feliks.

Tegoroczne spotkanie było wyjąt-
kowe, bowiem członek zarządu dob-
czyckiego Koła, Janina Płoskonka, 
przyjęła z rąk reprezentantek Zarządu 
Rejonowego, Złotą Odznakę Hono-
rową Głównego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Warszawie. 
Odznaka ta, za szczególne zasługi dla 
Związku, przyznana została na mocy 
Uchwały Zarządu Głównego.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzin-
nej atmosferze. 

Kolejne fantastyczne spotkanie z 
podróżnikiem Samuelem Kemp-

skim odbyło się w SP w Kornatce.
Tym razem pan Samuel zabrał 

nas do RPA, kraju pełnego zwierząt  
i pięknych miejsc. Opowiadał o miesz-
kańcach różnych ras zamieszkujących 

to państwo oraz o ich życiu. Ciekawe, 
barwnie przekazane informacje okra-
szone były pięknymi slajdami oraz 
pokazem rekwizytów przywiezionych 
z tej dalekiej i egzotycznej podróży. 

Beata Gibała-Dudek
Fot. SP Kornatka

Poza wspomnieniami minionego 
roku, przedstawione zostały również 
propozycje spotkań, wycieczek i wcza-
sów, które będą miały miejsce w tym 
sezonie. Padło mnóstwo propozycji 
aktywnego spędzenia czasu.

Gratulacje i życzenia z wyboru 
na stanowisko popłynęły w stronę 
burmistrza Tomasza Susia, który tego 
dnia nie mógł być obecny na spotkaniu. 
Z przedstawicielkami dobczyckiego 
Koła, Władysławą Feliks i Janiną 

Płoskonką, spotkał się następnego 
dnia, by na ich ręce złożyć życzenia 
wszelkiej pomyślności dla pozostałych 
członków Koła. 

Panie przekazały również uroczyste 
gratulacje od Zarządu Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Myślenicach.

Jak wspomniała Prezes dobczyckie-
go Koła, coroczne spotkanie możliwe 
jest dzięki wsparciu wielu osób i insty-
tucji, za które serdecznie wszystkim 
podziękowała.

ugim
Fot. Joanna Talaga

Noworoczne spotkanie Emerytów

Uczniowie klasy II i III Szko-
ły Podstawowej w Stadnikach, 

biorą udział w zajęciach z zakresu 
programowania. 

Dzieci korzystają z robota Photona. 
Zastosowanie takiego środka dydak-
tycznego pomaga rozwijać kreatyw-
ność, zdolność logicznego myślenia 
oraz poznać zasady programowania. 

Uczniowie zdobywają nowe umiejętności 
i wiadomości, ale przede wszystkim 
świetnie się bawią. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczy-
cielki Katarzynę Gubałę i Agnieszkę 
Oleś. Roboty zostały wypożyczone 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Dobczycach.

Tekst i foto: SP Stadniki

Photony w Stadnikach

Przybliżamy dzieciom świat
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Będzie nowe partnerstwo 
z nadmorską Gminą Ustka

Pięcioosobowa delegacja z gminy 
Ustka z wójt Anną Sobczuk-

-Jodłowską i przewodniczącym Rady 
Gminy Wacławem Laskowskim na 
czele, przyjechała do Dobczyc z 
wizytą. Celem było bliższe poznanie 
naszej gminy i omówienie ewentualnej 
współpracy. 

Goście zobaczyli nasze lokal-

ne perełki zamek: skansen, strefę 
przemysłową i Regionalne Centrum 
Oświatowo-Sportowe. 

Na najbliższej Sesji Rady Miej-
skiej radni rozważą przyjęcie uchwały 
intencyjnej w sprawie nawiązania 
partnerstwa.

- Wyszedłem z propozycją nawiąza-
nia współpracy z Gminą Ustka i już  
w grudniu 2018 roku wysłałem list do 
wójt Anny Sobczuk-Jodłowskiej w tej 
sprawie – mówi burmistrz Tomasz Suś. 

- Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej 
radni rozważą przyjęcie uchwały inten-
cyjnej. Gmina Ustka już zdecydowała 
i taką uchwałę Rada Gminy przyjęła 
25 stycznia.

Ustka jako Gmina istnieje od 1976 
roku. Położona jest na środkowym 
wybrzeżu Bałtyku, pomiędzy ujściem 
rzeki Słupi i Łupawy do morza. 

To obszar o wyjątkowych walo-
rach krajobrazowych i zdrowotnych. 

Sąsiaduje ze Światowym Rezerwatem 
Biosfery - Słowińskim Parkiem Naro-
dowym, z Parkiem Krajobrazowym 

„Dolina Słupi”, Pomnikiem Przyrody 
Ożywionej i Nieożywionej. 

Na zachód od miasta Ustki - odręb-
nej jednostki administracyjnej położo-
nej w samym sercu gminy - rozciąga 
się szeroka, piaszczysta plaża, a na 

wschód wybrzeże klifowe, nieustannie 
się zmieniające.

Gmina zachęca nie tylko bliskością 
morza, ale przede wszystkim ofertą 
turystyczną, w której każdy znajdzie 
coś dla siebie. Jest tutaj idealny klimat 
uzdrowiskowy, nie brakuje ścieżek 
rowerowych, konnych i pieszych, 
bogata jest także oferta gospodarstw 
agroturystycznych. 

Samorząd Gminy jako jeden  
z pierwszych w Polsce zrealizował 

oryginalny pomysł urządzenia szlaku 
rowerowego na starych nasypach kole-
jowych. Trasa ta liczy 20 km i została 
nazwana „Szlakiem Zwiniętych Torów”. 
Dwa razy w roku organizowane są 
tutaj Ogólnopolskie Rajdy Rowerowe,  
a Poddąbie, w którym odbywa się zawsze 
finał, nazwane zostało „Rowerową 
letnią stolicą Polski”.

MaG, k
Fot. Magda Gaweł

Akcje charytatywne, podejmowane 
i przeprowadzane przez wolonta-

riuszy uczą młodzież wrażliwości na 
potrzeby innych, kształtują również 
pozytywną postawę wobec cierpią-
cych i potrzebujących. W tym roku 
szkolnym funkcjonujący przy Zespole 
Szkół w Dobczycach wolontariat 
szkolny – Klub Tischnera rozpoczął 
kolejny rok swej działalności. 

- Wolontariusze naszego Klubu są 
bardzo zaangażowani w różnorodne 
działania, które sami często inicjują 

– mówi Iwona Puchała, koordyna-
tor szkolnego wolontariatu, która 
wraz z grupą nauczycieli opiekuje 
się wolontariuszami. - To dowodzi ich 
otwartości, empatii, wrażliwości itp. 
Uczą się dzięki takim działaniom pracy  
w zespole, odpowiedzialności, aktyw-
nego rozwiązywania problemów. Bycie 
wolontariuszem pozwala im zdobywać 
doświadczenie w różnych dziedzinach 
życia oraz rozwijać zainteresowania.

Wśród wielu akcji i działań wolon-
tariuszy Klubu Tischnera miały miejsce 
m.in. zbiórki żywności oraz kwesty: 
na rzecz chorego na białaczkę chłopca, 
w celu pozyskania funduszy na reha-
bilitację chorej Alicji, a także kwesta 
przy cmentarzu w Dobczycach na 

rzecz Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Dobczyc. 

Zorganizowano sprzedaż kartek 
świątecznych na rzecz Fundacji Sursum 
Corda, przeprowadzona została również 
akcja „Zostań świętym Mikołajem”  

- zakupienie prezentów dla dzieci  
z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. ks. J. Tischnera. Tischnerowscy 
wolontariusze mają na swoim koncie 
również pomoc przy organizowanej 
w szkole akcji Góra Grosza oraz 
upieczenie ciastek dla podopiecznych 
Stowarzyszenia Hospicyjnego „Bądźmy 
Razem” w Wiśniowej.

- Klub Tischnera – mówi lider Klubu 
Arkadiusz Mazgaj, uczeń kl. 4T2  
- wspiera działania dobczyckiej Fundacji 
„Okno Nadziei”, m.in.: wspólną akcję  
z okazji Dnia Seniora, zbiórkę produktów 
na paczki świąteczne dla podopiecz-
nych Fundacji , pomoc w przygoto-
waniu ozdób i stroików świątecznych 
na Jarmark Świąteczny. Działalność  
w wolontariacie i organizowane przez 
nas akcje charytatywne rozwijają  
w nas poczucie odpowiedzialności,  
a także udowadniają, że dostrzegamy 
potrzebujących i jesteśmy chętni do 
niesienia bezinteresownej pomocy innym.

oprac. (bd)

Niosą pomoc potrzebującym

Prawdziwie udany karnawał, to 
zabawa w doborowym towarzy-

stwie i możliwość zaprezentowania 
swoich zdolności twórczych. Takie 
swoim uczniom umożliwiła Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Dobczycach,  
w której Wolontariat Lolek zorgani-
zował bal maskowy.

Bal zorganizowano dla uczniów 
klas IV i V. Połączony był z konkursem 
na maskę karnawałową. Uczniowie 
przygotowywali je w czasie zajęć  
z techniki.

Zachwycały nie tylko same maski, 
ale przede wszystkim pomysłowość 
uczestników konkursu. Sposób,  
w jaki je zaprezentowano, który był 
mini pokazem karnawałowej mody.

W jury, które miało podjąć decyzję 
o wyborze najlepszej, zasiadły: Anna 
Stożek, Julia Klimek i Nikola Niedośpiał. 

PO obejrzeniu wszystkich propo-
zycji i po długich naradach ostatecznie 
pierwsze miejsce przyznano masce 
Kacpra Kruczka, drugie miejsce – masce 
Konstantego Bosaka, trzecie – masce 
Dawida Żaby.

W każdej klasie wybrano tak-
że po jednej masce, których auto-

rzy otrzymali wyróżnienia, a każdy  
z uczniów został nagrodzony słodkim 
upominkiem. 

Podczas karnawałowej zabawy nie 
zabrakło słodkości, które zostały przy-
gotowane przez wolontariuszy. Każdy, 
kto kosztował ciast, mógł złożyć przy 
okazji symboliczną kwotę na rzecz 
wolontariatu. Kwota jaką uzbierano 

- 133zł 50gr – zostanie przekazana na 
zakup Sztandaru Szkoły.

Paulina Lenart
Fot. Krystian Flak

Karnawałowa maska na start!
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Ferie z ośrodkiem kultury - i zabawa na cały rok!

Zajęcia plastyczne, zmagania  
z drobiazgami w mozaice czy 

lepienie z gliny to tylko jedne z licznych 
propozycji, z jakimi w czasie zimo-
wych ferii Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury zwrócił się do najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. 

Dla wielu uczestników zajęcia takie 
to nie nowość – bowiem w ośrodku 
kultury ciekawe spotkania organizo-
wane są przez cały rok. 

W czasie ferii nie zabrakło zajęć 
plastycznych, w których chętnie brały 
udział dzieci starsze i młodsze.

Zajęcia prowadziły Paulina Steli-
ga-Gryglaszewska i Lucyna Sławińska-

-Targosz. W czasie spotkań ze sztuką 
uczestnicy przygotowywali zakładki, 
wyruszali w kosmiczną podróż, malo-
wały i wycinały zwierzaki, a także 
udowodniły, że można zimowo bawić 
się w ciepłym pomieszczeniu.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się także warsztaty lepienia  
z gliny (prowadząca Iwona Płoskonka) 
i mozaiki (prowadząca Ewa Saczka). 
Dzieci wyczarowywały z gliny baranki, 
kotki, podstawki, małe kubeczki, które 
z pieczołowitością zdobiły. W czasie 
zajęć z mozaiki powstawały m.in. sówki, 
serca, gwiazdki i wspaniałe choinki.

Zajęcia plastyczne nie były jedy-
ną ofertą ośrodka kultury. Dużym 
powodzeniem, jak zawsze, cieszyły 
się wśród dzieci spotkania ze Stacją 
Event. Uczestnicy gościli w krainie 
motyli i w krainie zapachów.

W tej pierwszej tematem były 
najpiękniejsze, najdelikatniejsze  
i najbardziej kolorowe owady. Dzieci 
dowiadywały się dużo na temat zwy-
czajów i życia motyli. Mogły także 
takie motyle tworzyć – metodą origami, 
z bibuły, z drucików, z guziczków,  
z piórek itp. Nie zabrakło także balono-
wych motylków, motylkowych tatuaży 
i bardzo motylich zabaw i tańców. 

Tematem pachnących animacji był 
świat zapachów. Dzieci rozpoznawały 
zapachy, rozpoznawały także smaki. 
Mogły wyczarować własny zapach  

– i to spotkało się z największym aplau-
zem uczestników. Dzieci ozdabiały 
także bileciki, wymyślały nazwy do 
swoich zapachów. 

Ponieważ zajęcia feryjne rozwijały 
wyobraźnię, dzieci nie musiały się 
specjalnie starać, żeby w wyobraźni 
przenieść się na odległe kontynenty. 
Poznawały Australię, gdzie mogły się 
spotkać z kangurem i z prawdziwym 
jajem strusia emu. Dotykały jego piór, 
mogły także poznać liście eukaliptusa, 
deskę cynamonowca kamforowego, 
korę drzewa papierowego. Trzymały 
w rękach szyszkę banksji, która wyko-
rzystywana jest do produkcji biżuterii, 
małych przedmiotów dekoracyjnych np. 
wazoników, świeczników itp. Sprawdziły, 
co też widnieje na dolarach australij-
skich i ustawiały się w kolejce, aby 
zagrać na aborygeńskim instrumencie 
didgeridoo. Z dużym zainteresowaniem 

wysłuchały opowieści o kangurach  
i o tym, jak długo śpi koala i jak boli 
ukłucie kolca kolczatki. 

Kolejna wyprawa wyruszyła śladem 
Kolumba i dzieci dotarły do Ameryki 
Północnej, słuchając opowieści o tym 
kontynencie, z jego ikoną jaką są 
Stany Zjednoczone. Liczyły gwiazdki 
na fladze USA, dowiedziały się co 
one oznaczają. Słuchając opowieści, 
uczestnicy wyprawy usiedli jak skauci 
amerykańscy przy ognisku. Dowiedziały 
się wielu ciekawostek o bohaterach 
swoich ulubionych bajek, m.in. skąd 
się wzięły: kaczor Donald, Myszka 
Mickey i Superman. Nie zabrakło także 
zajęć ruchowych – z hawajskim tańcem 
hula na czele. Wszyscy zamienili się  
w amerykańskich superbohaterów i w 
ten prosty sposób, bez wielkich kosztów, 
spełnili amerykański sen.

Nie zabrakło także propozycji 
filmowych, a każde dziecko z radością 
oczekiwało na kolejny dzień, kiedy 
rodzice odbierali swoje pociechy z zajęć.

Ania, Nikola i Zosia brały udział 
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Powiatowy Konkurs 
Międzyprzedmiotowy

W Zespole Szkół w Dobczycach 
odbył się IV Powiatowy Konkurs 

Międzyprzedmiotowy, rozgrywany  
w dwóch kategoriach: dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum.

- Zadania konkursowe obejmowały 
wiedzę z zakresu: języka polskiego, 

języka angielskiego, historii, biologii, 
chemii, geografii, matematyki i fizyki,  
a przygotowali i oceniali je organiza-
torzy, nauczyciele ZS: Ewa Mikołaj-
czyk, Joanna Dudzik, Agnieszka Stoch, 
Agnieszka Półtorak Ryś, Anna Urgacz 
– mówi Renata Wójtowicz, główny 
koordynator i organizator tegorocz-
nych zmagań. - Zadania rozwiązywały 
dwuosobowe zespoły ze zgłoszonych  
z powiatu myślenickiego szkół. 

Nagrody i dyplomy, ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Myśleni-
cach oraz Stowarzyszenie Absolwentów 

i Sympatyków ZS wręczali: wicestaro-
sta Andrzej Pułka i dyrektor Zespołu 
Szkół Bogusław Lichoń. 

Pierwsze miejsce w kategorii gim-
nazjum zdobyli Bartosz Dyczkowski  
i Mateusz Panuś (SP nr 2 w Myślenicach), 
za nimi uplasowali się koledzy z tej 

samej szkoły: Jan Jaśkowiec i Jakub 
Kurek a miejsce trzecie wywalczyli 
Alicja Kołdras i Rafał Żaba (SP 2  
w Dobczycach). Natomiast w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne pierwsze 
miejsce należało do Grzegorza Mirka 
i Dawida Białego (I LO w Myśleni-
cach), drugie zajęli Izabela Lenart 
i Jakub Żółkoś z tej samej szkoły. 
Trzecie miejsce zdobyła drużyna  
z ZS w Dobczycach – Kamil Pawlak 
i Damian Doroż.

oprac. (bd)
Fot. ze zbiorów Szkoły

Wyjątkowy spektakl w wyko-
naniu młodzieży z Zespołu 

Szkół w Dobczycach, mogli obejrzeć  
w Regionalnym Centrum Oświatowo-

-Sportowym w Dobczycach najmłodsi 
mieszkańcy Gminy .

Na scenie pojawiły się m.in. Smerfy, 
Królewna Śnieżka, Kot w butach, zła 
czarownica, wróżka, Alicja z Krainy 
Czarów, Szalony Kapelusznik, zły 
wilk czy Czerwony Kapturek. Młodzi 
artyści zagrali spektakl dwukrotnie, 

zapraszając dzieci do wspólnych tańców 
i zabawy. W rolę aktorów wcielili się 
uczniowie klas: I LO2, I T3, I T1, II 
LO2, III LO2.

Makijaż i fryzury przygotowały 
uczennice z klasy III T3, a naszemu 
akustykowi pomógł uczeń z klasy II T3. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwały 
Iwona Puchała i Anna Markiewicz. 

„Spotkanie bajek” wywołało uśmiech 
na twarzach wszystkich dzieci.

Tekst i foto: mgokis

w większości zajęć. Dziewczynki 
zgodnie przyznają, że tegoroczne ferie 
z ośrodkiem kultury to była dla nich 
wspaniała przygoda. Mogły tworzyć 
wspaniałe rzeczy na zajęciach plastycz-
nych, przygotowały swoje zapachy, 
wykorzystując do tego wyjątkowy 
olejek. Z zaciekawieniem przysłu-
chiwały się opowieściom o tradycji  
i kulturze innych krajów.

Bardzo chwalą sobie zajęcia  
z mozaiki, która przypomina im ukła-
danie puzzli.

- To nie jest takie trudne – mówi Ania  
– najważniejsze, żeby dopasować dobrze 
kamyczek do kamyczka.

Zajęcia feryjne są dla wielu dzieci 
kontynuacją zajęć, które ośrodek kul-
tury ma w swojej ofercie. I tutaj także 
dużym powodzeniem cieszą się zajęcia 
plastyczne, zajęcia ruchowe, a czas 
spędzony z rówieśnikami na wspólnej 
zabawie, która uczy, jest dla każdego 
dziecka wyjątkową przygodą.

AnKa
Fot. ze zbiorów MGOKiS

Młode Talenty na start!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach zaprasza 

dzieci i młodzież z całego powiatu do 
udziału w kolejnych eliminacjach do 
XXXII Małopolskiego Festiwalu  Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski 2019”.

Eliminacje powiatowe odbędą się  
w Dobczycach, w Regionalnym Cen-
trum Oświatowo-Sportowym. Główne 
cele konkursu to propagowanie muzyki  
i tańca jako form artystycznego wyrazu 
dzieci i młodzieży, wyłonienie w dro-
dze konkursu „Talentów Małopolski” 

- najlepszych w dziedzinie muzyki 
i tańca solistów, duetów, zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych, wymia-
na doświadczeń kulturalnych między 
uczestnikami, instruktorami, sędziami 
z różnych regionów Małopolski.

W konkursie, w pierwszym etapie,  
uczestniczyć mogą dzieci i młodzież 
z powiatu myślenickiego (w wieku 
od 6 do 21 lat), prezentujący różne 
formy muzyczne i taneczne. Mogą 
być to zarówno reprezentanci szkół, 
domów kultury, świetlic, klubów, 
placówek kulturalno-oświatowych, 
jak i uczestnicy niezrzeszeni.

Konkurs rozstrzygany jest w nastę-
pujących kategoriach: soliści, duety, 
zespoły, w podkategoriach wiekowych: 
od 6 do 9 lat; od 10 do 15 lat; od 16 
do 21 lat. O przydziale do kategorii 
wiekowej decyduje rok urodzenia 
uczestnika.

Kopię kart zgłoszeń, które znajdują 
się na stronie Organizatora (www.
mgokis.dobczyce.pl) należy przesy-
łać na adres MGOKiS do 15 marca: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43; 
32-410 Dobczyce lub drogą mailową: 
talentymyslenicki@gmail.com 

Oryginał należy przedłożyć  
w dniu eliminacji. 

Eliminacje odbędą się 25 marca, 
a harmonogram prezentacji konkur-
sowych zostanie podany na stronie 
MGOKiS po 20 marca.

W przypadku korzystania przez 
uczestników z gotowych podkładów 
muzycznych, należy dostarczyć je 
wyłącznie na nośniku CD w formacie 
AUDIO.

Regulamin konkursu znajduje się 
na stronie internetowej Organizatora. 

Wyłonieni w eliminacjach zwy-
cięzcy wezmą udział w Finale Woje-
wódzkim, który również odbędzie się 
w RCOS w Dobczycach w terminach: 
17. maja – Formy Muzyczne; 18. maja 
– Formy Taneczne. 

Współorganizatorami Talentów 
Małopolski są także Starostwo Powia-
towe w Myślenicach, Gmina i Miasto 
Dobczyce. Opiekę merytoryczną nad 
Festiwalem sprawuje Stowarzyszenie 
Sztuki i Edukacji Artystycznej. Hono-
rowym Patronatem Festiwal objęła 
Piwnica pod Baranami w Krakowie. 
Serdecznie zapraszamy do udziału  
w eliminacjach powiatowych. 

Red. 
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Twórcy spektaklu 
„Mayday 2” i „Szalo-

ne Nożyczki” zapraszają 
do Dobczyc na kolejny 
światowy hit pt.: „Chcesz się 
bawić? Zadzwoń!” To praw-
dziwa komediowa uczta 
pełna zwrotów akcji, barw-
nych postaci i świetnego 

humoru spędzonego w towarzystwie 
gwiazd! Spektakl zostanie wystawiony 
15 marca, o godzinie 19, w Miejsko 
-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Bilety 
w cenie 75 zł do nabycia online na 
stronie internetowej www.biletyna.pl 
oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Dobczycach, tel. 

533 990 660 i 12/271 67 57.
W obsadzie spektaklu m.in. 

(wymiennie): Michał Piróg, Michał 
Koterski, Anna Powierza, Dominika 
Gwit, Piotr Pręgowski, Krzysztof 
Hanke, Michał Mikołajczak, Marek 
Włodarczyk, Rafał Mroczek, Marcin 
Mroczek.

Red.
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różnorodności

Dzień Otwarty w SP nr 1 w DobczycachKiermasze i koncert dla Ali

Ala Duda – młoda mieszkanka Lip-
nika z gminy Wiśniowa, walczy 

o zdrowie i życie. Dziewczynka i jej 
rodzina potrzebują pomocy, ponieważ 
rehabilitacja Ali kosztuje 25 tys. zł 
miesięcznie. To ogromna kwota, ale 
nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy 
spieszą z pomocą.

W Dobczycach z inicjatywą pomocy 
dla Ali wyszła Szkoła Podstawowa  
nr 2. Jeszcze w styczniu zorgani-
zowane zostały kwesta i koncert  
w kościele parafialnym w Dobczy-
cach (przy współudziale Parafii Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych). 
Do współpracy Wolontariat „Lolek”  
z dobczyckiej Dwójki zaprosił klasę IIc 
(SP nr 2), Scholę Parafialną oraz Szkolne 
Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej 
nr 1. Ich zbiórka i koncert spotkał się  
z pozytywną reakcją mieszkańców. 

Kwota, jaką zebrali wolontariuszom 
w czasie kwesty, to 13840zł plus 20 euro.

Wolontariusze przygotowali także 
akcje w swoich szkołach. W Szkole 
Podstawowej nr1 odbył się chary-
tatywny kiermasz ciast „Dla Ali”.  
W przygotowanie słodkości włączyli 
się rodzice, a sprzedażą zajęli się 
uczniowie klasy 6b i 8a. Kwota, jaką 
zebrano w ramach akcji, to 1140 zł.

Uczniowie SP nr 2 zorganizowali 
zbiórkę produktów żywnościowych  
z przeznaczeniem na bal charytatywny 
dla Ali. Przynosili do szkoły wszystko, 
z czego można było upiec i ugotować 
poczęstunek dla gości balu. Bal odbył 
się 9 lutego w szkole w Lipniku, do 
której uczęszcza Ala.

Klasa 3 g (gimnazjalna) zorgani-
zowała także kiermasz ciast, z których 
sprzedaży pozyskała kwotę 550 zł. 

Każdy najmniejszy gest pomocy 
daje nadzieję rodzinie Ali, ale także 
kształtuje w naszych małych i młodych 
wolontariuszach poczucie odpowie-
dzialności i potrzebę dawania innym 
tego, co w nas najpiękniejsze.

Okazana dobroć wzmacnia nas, 
dodaje siły i otuchy oraz napawa 
optymizmem, że wspólnymi siłami 
pomożemy Alicji, która wymaga 
długiej i żmudnej rehabilitacji oraz 
dalszego leczenia. 

Dziękujemy (…) za ogromną 
wrażliwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka. Ofiarowana 
pomoc jest dowodem serdeczności, 
współczucia oraz solidarności ludzkiej 

– napisali rodzice Ali w podziękowaniu 
do młodych wolontariuszy. 

k

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczy-
cach zaprosiła rodziców i uczniów 

na Dzień otwarty. Jego celem było 
zaprezentowanie bogatej oferty pro-
gramowej dla dzieci z dobczyckich 
przedszkoli i starszych uczniów wraz 
z rodzicami. 

Goście uczestniczyli w pokazowych 
zajęciach, które na co dzień organizo-
wane są przez nauczycieli dobczyckiej 
Jedynki. Zjawiska fizyczne, reakcje 
chemiczne, zajęcia otwarte w klasach 
młodszych, gimnastyczny tor przeszkód, 
zajęcia szachowe, innowacje pedago-
giczne, zajęcia plastyczne, muzyczne, 
językowe, gry matematyczne i polo-
nistyczne, zajęcia z origami, zabawy 
mbotem, przygotowywanie zdrowych 
przekąsek i wiele innych, przyciągnęły 
uwagę nie tylko rodziców, ale przede 
wszystkim najstarszych przedszkolaków, 
którzy od września rozpoczną naukę  
w szkole podstawowej oraz ich starszych 
kolegów, którzy będą kontynuować 

naukę w szkole na Parkowej. 
Swoją ofertę zaprezentował też 

Samorząd Uczniowski i działające  
w tej szkole Koło Wolontariatu. Zabawy 
było co niemiara. Ciekawe zajęcia pro-
wadzone przez nauczycieli wzbudziły 
w dzieciach ogromne zainteresowanie. 

W organizację i przeprowadzenie 
wszystkich przedsięwzięć włączyli 
się chętni uczniowie wszystkich klas, 
a bez ich zaangażowania i pomocy 
nie dałoby się tak sprawnie przepro-
wadzić zaplanowanych na ten dzień 
niespodzianek. 

Miło było widzieć uśmiech na 
twarzach opuszczających szkolne mury 
dzieci i ich rodziców. 

Dyrekcja i nauczyciele dzięku-
ją wszystkim zainteresowanym za 
przybycie, miłe słowa oraz docenienie 
pracy i zaangażowania wszystkich 
organizatorów tego dnia!

Urszula Ciapa Agnieszka Kołodziej
Fot. ze zbiorów Szkoły

Międzyszkolny konkurs „Scrabble po niemiecku”

Michał Dubrowski i Maciej Szew-
czyk z SP nr 2 w Dobczycach 

zajęli pierwsze miejsce w Międzysz-
kolnym Konkursie „Scrabble po nie-
miecku”, który odbył się w Instytucie 
Austriackim w Krakowie. 

W finale turnieju startowało 19 
drużyn z Krakowa i okolic. Michał 
i Maciej po raz trzeci byli najlepsi  
i zdobyli najwyższe podium. 

Konkurs adresowany jest do 
uczniów klas V-VIII szkół podsta-
wowych, którzy interesują się językiem 
niemieckim i rozwijają swój talent 
lingwistyczny. Uczestnicy konkursu 
mogą zmierzyć się z rówieśnikami 
z innych szkół, sprawdzając swoje 
kompetencje językowe oraz zdobyć 
tytuł Mistrza „Scrabbli po niemiecku”.

Celem konkursu jest wspieranie 
uczniów szkół podstawowych w rozwi-
janiu i sprawdzeniu swoich kompetencji 

językowych, promowanie nauki języka 
niemieckiego w szkołach podstawo-
wych i zachęcenie do pogłębiania 
zainteresowań dotyczących realiów 
krajów niemieckojęzycznych.

Konkurs odbywa się w dwóch 
etapach: szkolnym  
i wojewódzkim.

Za organizację 
etapu szkolnego 
odpowiedzialni są 
nauczyciele języ-
ka niemieckiego 
uczący w szkole, 
która bierze udział 
w konkursie. 

W etapie woje-
wódzkim biorą 
udział zwycięzcy 
eliminacji szkol-
nych, a rozgryw-
ki przeprowadzo-
ne są systemem 
pucharowym po 

wcześniejszym losowaniu drużyn 
rywalizujących ze sobą. 

Organizatorem konkursu, jak 
co roku, była Szkoła Podstawowa  
nr 4 w Krakowie.

Partnerami konkursu są: Instytut 
Austriacki w Krakowie – fundator nagro-
dy głównej, bezpłatnego kursu języka 
niemieckiego, Konsulat Generalny RFN 
w Krakowie, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Wydawnictwo HUEBER Polska 
Wydawnictwo LektorKlett, Instytut 
Goethego w Krakowie – fundatorzy 
nagród dla finalistów.

WS
Fot. ze zbiorów Szkoły

Od września w SP nr 1 w Dob-
czycach działa Kółko języka  

i kultury japońskiej. 
Podczas zajęć uczniowie poznają 

pismo japońskie – sylabariusze hiragana 

i katakana oraz podstawowe 
znaki kanji. Zajęcia mają 
na celu zapoznanie ich ze 
słownictwem na poziomie 
codziennej, podstawowej 
komunikacji. Dodatkowo 
mogą poznać wybrane aspek-
ty kultury oraz obyczaje 
panujące w Japonii. 

Organizujemy mini 
warsztaty origami, oglądamy mate-
riały źródłowe, zdjęcia oraz filmy. 
Planowana jest wycieczka do Centrum 
Sztuki i Kultury Japońskiej. 

Tekst i foto: Paulina Ćwierz
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W Ispinie otwarto wystawę ikon

Klopsiki cielęce w jarzynach
ok. 40 dkg cielęciny bez kości, 
mleko, 
pół bułki czerstwej, 
jajko, masło, 
marchew, seler i pietruszka po 
3 szt., cebula 1 szt. 
natka pietruszki, 
sól, pieprz do smaku

Warzywa obrać, pokroić w paseczki, 
zalać wrzącą, osoloną wodą, ugotować. 
Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, 
zemleć razem z mięsem, wymieszać 
z jajkiem, doprawić.
Formować okrągłe kulki. Następnie 
pod koniec gotowania wywaru włożyć 
do niego klopsiki i ugotować.
Wyjąc ułożyć na warzywach i posypać 
posiekaną pietruszką.
Podawać z ziemniaczkami i surowym 
masłem.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: Dbajmy o oczy. Dajmy im odpo-
cząć przynajmniej raz na pół godziny 
oderwijmy się od pracy. Zamknijmy 
na chwilę oczy, pomasujmy powieki, 
popatrzmy w dal, np. przez okno

Z przepisów Teściowej

Pasja do pisania ikon połączyła 
autorki wystawy, która zade-

biutowała w Galerii Ispiny. Ścia-
ny przytulnego wnętrza wypełniły 
prace trzech nietuzinkowych pań: 
Małgorzaty Półtorak-Blitek, Teresy 
Mazurek oraz jej wnuczki, niespełna 

dziesięcioletniej Zuzi Pali.
To międzypokoleniowe trio to 

wychowanki warsztatów pisania ikon 
prowadzonych od kilku lat przez Cecy-
lię Frajtag. Osoby, które biorą udział  
w zajęciach, oraz ci, którzy interesują się 
życiem kulturalnym gminy, pamiętają, 
że pomysł utworzenia takich warsztatów 

„przywędrował” do Dobczyc z Węgier, 
a to za sprawą przyjaciół Małgorzaty 
i Zbigniewa Rapaczów - instruktora 
pisania ikon księdza Miklosza oraz 
Barbary Szabo. Pomysł, który zaaprobo-
wał i zaangażował się w jego realizację  
śp. Burmistrz Marcin Pawlak, zrodził 
się w czasie wystawy patchworków 
pani Basi i jej koleżanki. Wystawa 

Kopciuszek w nowej odsłonie…

Kopciuszek – spektakl, który cie-
szył się dużym uznaniem wśród 

dzieci z SP nr 1 w Dobczycach, mogli 
zobaczyć mieszkańcy naszej gminy 
na dużej scenie w RCOS. 

W auli widowiskowej ucznio-

wie klasy 3a kolejny raz zachwycili 
publiczność dobczycką spektaklem, 
który do tej pory już dwukrotnie, na 
tej samej scenie, pokazali kolegom  
i koleżankom z przedszkoli i szkół  
z naszej gminy. Odwiedzili z nim 
także niektóre przedszkola z Myślenic. 
Za każdym razem otrzymali gromkie 
brawa i słowa wielkiego uznania za 
trud, jakiego się podjęli. 

Młodzi aktorzy profesjonalnie 
wcielili się w role bohaterów. I choć 
historia starożytnej baśni jest wszystkim 
znana, to na twarzach publiczności 
można było dostrzec zachwyt, a nawet 
wzruszenie…

Żadna z bajek całego świata nie 
cieszy się takim rozgłosem jak „Kop-
ciuszek”, co potwierdziła również 
dobczycka publiczność emocjonal-
nym odbiorem, bo łatwiej jest żyć  
w przekonaniu, że skromność i dobroć 
zwyciężają zło oraz wyrachowanie.

Widzowie, oglądając spektakl, 
mogli jeszcze raz uświadomić sobie, 
że warto wierzyć w swoje marzenia  
i nigdy nie należy z nich rezygnować. 
Miłym akcentem tego wieczoru była 
prezentacja multimedialna przypo-
minająca trzy długie lata spędzone 
przez tych uczniów w naszej szkole. 

Zarówno dzieci, jak i ich rodziny, przy 
dźwiękach piosenki Maryli Rodowicz 

„Ale to już było…” mogli się przenieść 
w czasie, wracając do wspomnień, 
począwszy od ślubowania w klasie 
pierwszej, poprzez różne uroczystości 

szkolne i środowiskowe, wycieczki, 
apele, akademie, rodzinne spotkania.

Ta chwila również dostarczyła wielu 
ciepłych emocji i wzruszeń. Szczególne 
uznanie należy się młodym artystom 
oraz ich rodzicom, którzy zaangażo-
wali się jak zawsze w przygotowanie 
barwnych kostiumów i potrzebnych 
rekwizytów oraz za to, że zawsze są 
tam, gdzie my. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
naszej szkoły za wsparcie oraz ciepłe 
słowa skierowane pod adresem aktorów. 

Podziękowania kierujemy również 
w stronę DPI i Urzędu Gminy i Miasta 
za promowanie i relacje z tego wieczoru. 
Wyrazy wdzięczności składamy na ręce 
dyrektora ośrodka kultury, Andrzeja 
Topy oraz Łukasza Piwowarczyka za 
miłą współpracę podczas każdego 
spektaklu. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
Urszuli Rokosz i Annie Dziadkowiec-

-Bisztydze za przygotowanie prezentacji 
multimedialnej oraz Monice Dudzie 
za pomoc w przygotowaniu tego 
przedsięwzięcia. 

Dziękujemy całej publiczności za 
wspaniałą atmosferę podczas spektaklu.

Renata Zając
Fot. ze zbiorów Szkoły

odbyła się w Kawiarni Złoty Kłos,  
a gościł w niej także ksiądz Miklosz, 
który zaproszenie z Dobczyc przyjął 
i zrealizował pierwsze warsztaty 
pisania ikon. 

Misternie wykonane ikony przed-
stawiają postacie świętych i sceny 

biblijne. Jak wspomniały autorki, przy 
tworzeniu swoich dzieł nie trzymają się 
one sztywno wytyczonych kanonów, 
do czego zachęcała je szczególnie  
śp. Anna Bugaj, dla której pisanie ikon 
było wielką pasją i która przez lata 
doradzała uczestnikom warsztatów.

Tworzenie ikon znalazło w Dob-
czycach wielu miłośników, którzy 
regularnie spotykają się podczas warsz-
tatów organizowanych w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym. Te 
spotkania, wspierane również przez 
Gminę Dobczyce, dają wspaniałe 
owoce, których świadkami byliśmy 
wczorajszego wieczoru.

Artystkom towarzyszyli licznie 
zgormadzeni: rodzina, przyjaciele 
oraz zainteresowani, jak wspomniała 
prezes Ispiny Elżbieta Kautsch, w pro-
gi Galerii zagląda coraz więcej osób, 
co szczególnie ją cieszy. Podkreśliła 
również, że zawsze panuje tu rodzinna 
i swobodna atmosfera.

Wystawę ikon będzie można oglą-
dać w Galerii Ispiny do 15 marca, do 
czego szczególnie zachęcamy.

Tekt i foto: jota
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w kręgu kultury

Spotkanie z Wiktorem Piwowarskim

Początek lutego upłynął w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej pod 

znakiem poezji. Wspólnie z TKKF 
Dobczyce zaprosiła ona na wieczór 
poezji Wiktora Piwowarskiego. 

Pochodzący z Łopusznej autor 
tomików poezji, na co dzień pracuje 
jako nauczyciel wychowania fizyczne-
go, obecnie jest także radnym. Ważne  

w jego życiu jest także Ognisko TKKF, 
które stale rozwija. 

Mieszkańcom Dobczyc i okolic pana 
Wiktora przedstawiać właściwie nie 
trzeba. Jego społeczne zaangażowanie 
znane jest w naszej gminie od dawna. 
W piątkowy wieczór poznaliśmy go 
jednak z innej, nieoczywistej strony. 

Najczęściej czytanymi wierszami 
podczas naszego spotkania były te 
poświęcone małżonce, nie zabrakło 
także takich, w których bezpośrednio 
zwraca się do swoich dzieci. Utwory 
czytane były przez prowadzącą spotka-
nie Magdalenę Sokołowską i Elżbietę 
Kudlik, ale czytał je także uczeń pana 
Wiktora oraz zebrani na sali przyjaciele. 

Wieczór uświetnił występ Julii Piwo-
warczyk oraz Michała Płatka i Piotra 
Skóry, który skomponował muzykę 
do czterech utworów autora. 

Bardzo dziękujemy Wiktorowi 
Piwowarskiemu za to, że zechciał się 
z nami podzielić swoim życiem zapi-
sanym w wierszach. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy także do wszystkich 

zaangażowanych w przygotowanie  
i uświetnienie spotkania, na które przy-
było tak liczne grono osób. Na kolejne 
spotkanie z poezją w przedwiosennej 
atmosferze zapraszamy do biblioteki 
wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Dobczycach 5 marca o godz. 
17. Gościem specjalnym będzie Jadwiga 
Malina – członkini Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich.

Z inicjatywą spotkania z Wikto-
rem Piwowarskim wyszedł Krzysztof 
Filutowski, któremu dziękujemy za 
kolejny ciekawy pomysł, cieszący się 
wielkim zainteresowaniem.

MBP
Fot. ze zbiorów MBP

Biblioteka tętni życiem
Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć 

po hucznie obchodzonych urodzinach 
jubilatki, naszej biblioteki, a już rozpo-
częliśmy przygotowania do kolejnych 
działań i wyzwań, które stanęły przed 
nami. Co się działo w bibliotece i co 
czeka ją oraz czytelników w najbliższej 
przyszłości?

Wydarzenia, wydarzenia…
Za nami szereg wydarzeń - więk-

szych i mniejszych - co tylko dowodzi, 
że nasza siedemdziesięciolatka jest we 
wspaniałej kondycji!  

Zaprosiliśmy dzieci i młodzież 
na „Ferie pod dobrą liczbą”, współor-
ganizowaliśmy klimatyczny wieczór 
autorski z lokalnym poetą, Wiktorem 
Piwowarskim. Przez ten czas odbywały 
się także spotkania Rady Społecznej, 
która zainicjowała m.in. spotkania  
w „Kąciku Melomana”, odbywające 
się raz w miesiącu i zrzeszające miło-
śników muzyki odtwarzanej z winy-
lowych płyt. Mieliśmy także okazję 
współfinansować duże wydarzenia 
jakim było spotkanie z „Podwodnymi 
tropicielami”, zatytułowane „Poszuki-
wacze zaginionych skarbów”.

Biblioteka dla starszych  
i młodszych

Z różnych zakątków gminy zaczęły 

napływać do nas pierwsze, wypełnione 
naklejkami i zadaniami karty „Super 
Czytelników”. Przypominamy, że akcja 
trwa do 13 kwietnia. Do tego czasu 
można złożyć swoją kartę w bibliotece. 

Niebawem ruszą także warsztaty 
z robotami Photon (8 zajęć) dla dwóch 
grup wiekowych (kl. I-II, III-IV). 
Szczegóły znajdują się na naszej stronie 
internetowej. Ilość miejsc ograniczona!

Starszym czytelnikom oferujemy 
kody do serwisu „IBUK LIBRA”. Jest 
to darmowa strona z dostępem do 
książek w wersji online. W bibliotece 
można odebrać swój kod PIN. Platforma 
zapewnia wgląd do literatury z zakresu 
prawa, medycyny, nauk społecznych, 
nauk ekonomicznych, humanistycznych, 
technicznych, a także publikacji dla 
dzieci i młodzieży, literatury faktu, 
czy literatury pięknej i kobiecej.

Mamy to!
Na koncie mamy również niemały 

sukces! Projekt napisany przez biblio-
tekarkę, panią Małgorzatę Molendys 
i dyrektora Pawła Piwowarczyka pt. 

„Biblioteka pełna dźwięków”, otrzy-
ma dotację z programu „Partnerstwo 
dla książki”, realizowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego! Pomysł jest skierowa-
ny do dzieci (w wieku 0 – 7 l.) wraz  
z rodzicami. 

Dwa pozostałe zgłoszone 
przez nas wnioski uzyskały 
pozytywną ocenę i niewiele im 
brakowało, aby otrzymały dota-
cję. Nie zamierzamy się jednak 
poddawać i planujemy jeszcze 
trochę o nie powalczyć. Wkrótce 
więcej informacji!

Zapraszamy na spo-
tkanie

Wraz z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, działającym  
w Dobczycach, zapraszamy na spo-
tkanie autorskie pt. „Przedwiośnie  
z poezją”. Będzie to czas pełen 
twórczości Pani Jadwigi Maliny. 

Spotkanie odbędzie się  
5 marca (wtorek) w siedzibie 
naszej biblioteki przy ul. Szkolnej 
43. Zapraszamy.

Sza

Książka to przyszłość!

W ZS w Dobczycach zakończono 
„Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”, w ramach którego 
szkoła otrzymała 15 tys. zł. na zakup 
nowości wydawniczych (3 tys. zł to 
wkład Starostwa Powiatowego). 

Dzięki temu programowi zaku-
piono 790 książek, stanowiących 
nowości czytelnicze, proponowanych  
i poszukiwanych przez młodzież, 
natomiast szkoła podjęła szereg dzia-
łań związanych z NPRC promujących 
czytelnictwo. 

Do ważniejszych wydarzeń, zwią-
zanych z realizacją projektu należał 
m.in. udział w ogólnopolskich akcjach 

„Jak nie czytam, jak czytam“ czy też 
„Czytaj.PL”. Nauczyciele bibliotekarze 
zorganizowali również szkolne obchody 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych pod hasłem „Książka to 
przyszłość”. Przeprowadzony został 
konkurs na logo biblioteki szkolnej, 
w którym wygrał projekt Pauliny 
Kozery z kl. 2 T1. Zorganizowany 
został także konkurs czytelniczy na 
recenzję ulubionej książki „Książka, 
którą warto przeczytać”. W konkursie 

tym kolejne miejsca otrzymały: Kinga 
Kowalczyk, kl. 2L2, Paulina Serafin, 
kl.3TG, Dagmara Kaleta, kl. 1L2 oraz 
wyróżnienie - Anna Zając, kl.2TG.

- Pogłębiłyśmy również współpracę  
z Miejską Biblioteką Publiczną w Dob-
czycach oraz z Biblioteką Pedagogiczną 
w Myślenicach - mówi Barbara Śmietana, 
nauczyciel bibliotekarz ZS. – Dla naszej 
szkoły udostępniono wystawę, nasi 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
bibliotecznych przeprowadzonych 
przez pracowników MBP, odbywała 
się wymiana informacji o imprezach 
promujących czytelnictwo. Z tematy-
ką wpływu czytania na rozwój dzieci  
i młodzieży zostali ponadto zapoznani 
rodzice naszych uczniów, z myślą o któ-
rych przygotowano wydanie specjalne 
gazetki szkolnej „Niecodziennik”.

- Licznie przeprowadzone wydarzenia 
spełniły swoje zadanie: zwróciły uwagę 
na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły 
oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań 
czytelniczych, oraz pozytywnie wpłynęły 
na zainteresowanie młodzieży książką 
i biblioteką – podsumowuje inicjaty-
wę Bogumiła Domagalska, również 
pracująca w bibliotece Zespołu Szkół.

(bd)

Wyrazy wdzięczności i serdeczne 
podziękowania za codzienną pielęgnację, 

ciepło i serce okazane mojej żonie Elżbiecie 

dla pani Ewy Gruchacz
a także za bezinteresowną pomoc personelo-

wi medycznemu Domowego Hospicjum 
w Dobczycach, szczególnie pielęgniarce 

pani Ewie Knapczyk 
Składa Adam Lichoń
Szczęść Wam Boże!
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Ciepły i rodzinny koncert kolęd 
zwieńczył w piątek mijający 

czas kolędowania w naszej gminie. 
Piękne kolędy i pastorałki po raz 
kolejny rozbrzmiały w cztery świata 
strony, wyśpiewane przez mieszkań-
ców, przedstawicieli różnych grup 
społecznych, organizacji i instytucji.

Aula Regionalnego Centrum Oświa-
towo-Sportowego, tak samo jak scena, 
wypełnione były po brzegi. Gospo-
darzami wspólnego kolędowania był 
samorząd naszej Gminy z burmistrzem 
Tomaszem Susiem na czele. 

Wokalistom akompaniowała nie-
zastąpiona Orkiestra Dęta „Dobczyce”,  
a na scenie mogliśmy zobaczyć również 
laureatów Powiatowego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek – reprezentan-
tów sekcji muzycznej Zespołu Szkół  
w Dobczycach oraz grupę kolędniczą 
Werdebusy.

Wspaniałe kolędy i pastorałki 
niosły się echem po sali, podrywając 

do wspólnego śpiewania wszystkich 
zgromadzonych. Śpiewali zarówno 
młodsi jak i starsi mieszkańcy, było 
iście międzypokoleniowo.

Wspólne kolędowanie to tradycja, 
która narodziła się w 2014 r. Wtedy to 
odbył się pierwszy koncert, który został 
ciepło przyjęty. Podczas wydarzenia 

na scenie spotykają się mieszkańcy 
gminy, przedstawiciele różnych grup 
społecznych, organizacji i instytucji.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na nasze zaproszenie  
i wspólnie z nami kolędowali. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Orkiestry 
Dętej „Dobczyce” z kapelmistrzem 
Józefem Manieckim na czele oraz 
dyrektora Andrzeja Topy i pracow-
ników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Za wsparcie dzię-
kujemy również Szkole Podstawowej  
nr 1 w Dobczycach oraz Rucoli Caffe.

mag
Fot. Magda Gaweł

Miło jest nam poinformować, 
że Szkoła Muzyczna I stopnia  

w Dobczycach zainaugurowała kolej-
ny sezon koncertowy w Domu Jana 
Matejki w Krakowie w ramach projektu 

„Muzykowanie u Matejków”. 
Koncert nosił tytuł „Karnawałowy 

Salon Muzyczny wczoraj i dziś” - tańce 

i utwory karnawałowe na przestrzeni 
wieków oraz tańce z zasobów nutowych 
Domu Jana Matejki.

Cykl koncertów ma na celu przy-
wołanie ducha salonu rodzinnego 
Matejków sprzed minionych lat. Ojciec 
Jana Matejki, Franciszek, był nauczycie-
lem muzyki, i jego dom rozbrzmiewał 
muzyką podczas spotkań w gronie 
rodzinnym i przyjaciół artystów. 

Publiczność, bardzo licznie zgro-
madzona w salonie matejkowskim, 
przyjęła z entuzjazmem młodych 

artystów, którzy występowali obok 
swoich Mistrzów-Nauczycieli.  
W koncercie wzięli udział uczniowie: 
Weronika Dudziak, Maja Bochenek, 
Aleksandra Kos, Mateusz Menet, 
Adam Miąsko, Ewa Policht, Amelia 
Karcz, Julita Szewczyk, Jan Ziemba. 
Klamrą koncertu były kompozycje 

znajdujące się w zbiorach muzealnych 
w wykonaniu tria nauczycielskiego 
w składzie: Monika Gubała, Natalia 
Miś, Sabina Kołodziej. Szczególną 
uwagę zwracają kompozycje Tobiasza 
Haslingera - kompozytora i wydawcy 
z Wiednia. 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia 
w tym cyklu. Najbliższe, 10 kwietnia, 
to „Wielkopostna zaduma strunami  
i smyczkiem”.

Szkoła Muzyczna 
Fot. ze zbiorów Szkoły 

Kolędy popłynęły w cztery świata  
strony 

„Karnawał u Matejków” - koncert inauguracyjny 
nowego sezonu artystycznego

O odkryciu zatopionego okrętu 
wojennego i wyprawie do wnętrza 

wraku opowiadali w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym  
w Dobczycach członkowie ekspedycji 
poszukiwawczej ORP Kujawiak.

Okręt ten zatonął podczas II wojny 
światowej, podczas konwoju zaopa-
trzenia na Maltę. O trudnościach  

w jego lokalizacji, wielkich emo-
cjach towarzyszących odkryciu  

i wydobyciu dzwonu – „serca” 
okrętu oraz hołdzie złożonym 
zatopionej załodze opowiadali 
płetwonurkowie - Podwodni Tro-
piciele. Przyjechali do Dobczyc 
na zaproszenie Stowarzyszenia 

„Konstruktorzy Marzeń”.
W spotkaniu z pasjonatami 

i poszukiwaczami wzięli udział 
uczniowie dobczyckich szkół. 
Żywiołowo reagowali na prelekcję, 
z ciekawością przysłuchiwali się 
opowieściom, które okraszone 
były fotograficzną dokumentacją.

Z dużym zainteresowaniem 
spotkała się prezentacja repliki 
dzwonu znalezionego we wraku 
ORP Kujawiak, który zaprezento-
wany został przez członka ekipy 
w stroju marynarza z okresu  
II wojny światowej. 

Nie zabrakło opowieści nur-
ków o tym, jak wielkim przed-
sięwzięciem logistycznym, nie 

tylko na lądzie, ale i pod wodą, jest 
taka akcja. 

Organizatorzy przygotowali dwa 
spotkania, z których jedno – popołu-
dniowe – było otwarte dla wszystkich 
mieszkańców Gminy. 

Tekst i foto: mag

Podwodni Tropiciele w Dobczycach

Szachowa uczta w Dobczycach

W Regionalnym Centrum Oświa-
towo-Sportowym w lutym 

królowały szachy. Odbywały się tam 
rozgrywki w ramach V Małopolskiej 
Ligi Juniorów, na które do Dobczyc 
zjechały 62. czteroosobowe drużyny. 

Był to debiut Dobczyc jako gospo-
darza małopolskiej ligi. Równolegle do 
zawodów ligowych odbywał się mecz 
towarzyski między sekcją Dominik 
oraz kolegami i koleżankami z KKSzu 
wspieranymi przez sympatyków  
z innych klubów.

Zwycięzcami rywalizacji zostali: 
MKS MOS Wieliczka V (I), Klub 
Szachowy Dwie Wieże Kraków  
I (II), SP 48 Kraków I (III).

Drużyny reprezentujące naszą 
miejscowość zajęły następują-
ce miejsca: 13. - Ognisko TKKF  
w Dobczycach V w składzie: Alan 
Siatka, Antek Najman, Wojtek Jamka, 
Laura Denys; 18. - Ognisko TKKF  
w Dobczycach IV w składzie: Krzysz-
tof Tracz, Maciek Wiekierak, Adam 
Nowakowski, Zuzanna Górnisiewicz; 
20. - Ognisko TKKF w Dobczycach 
III w składzie: Michał Maniecki, 
Emil Siatka, Krystian Kabaja, Lena 
Kołodziej; 52. - Ognisko TKKF  

w Dobczycach VI w składzie: Miłosz 
Jaśkiewicz, Szymon Skóra, Maja Koło-
dziej, Kamila Piwowarska.

Szachiści z Dobczyc osiągnęli 
również indywidualne sukcesy - Lena 
Kołodziej i Adam Nowakowski zajęli 
4. miejsca na swoich szachownicach.

Organizatorami rozgrywek byli: 
Małopolski Związek Szachowy i TKKF 
Dobczyce.

ugim
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ze sportu

Agnieszka Szwarnóg mistrzy-
nią Polski!

W Toruniu odbywały się Halowe 
Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce.  
Po złoto w swojej dyscyplinie, czyli 
chodzie sportowym, sięgnęła miesz-
kanka Dobczyc, Agnieszka Szwarnóg. 

17 lutego stanęła ona na najwyższym 
stopniu podium, pokonując rywalki  
w chodzie na 3000 metrów. Dla dwukrot-
nej uczestniczki Igrzysk Olimpijskich 
to kolejny medal w hali. Stawała na 
podium halowych mistrzostw kraju 
zdobywając już złoto w Toruniu w 
2015 roku oraz dwa razy srebrny medal  
(w Spale w 2009 i w Toruniu w 2016 
roku), a raz zdobyła medal brązowy 
w Spale w 2010 roku.

Sebastian Kasprzyk wyróż-
niony

Podczas ogólnopolskiej II Gali 
Mistrzów Biegów Przeszkodowych 
,,Orły OCR” 2018 Sebastian Kasprzyk 

ze Stojowic zdobył II miejsce w kate-
gorii Najlepszy Zawodnik OCR 2018 
Rankingu OCR Polska, II miejsce  
w lidze OCR 2018 i I miejsce w kate-
gorii Najlepszy Zawodnik OCR 2018 
kategorii wiekowej M18-24 Rankingu 
OCR Polska.

Turniej w Brzączowicach
W turnieju Marrob Cup rozegra-

nym w Brzączowicach do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy z rocznika 2009. 

Zwyciężyła Pcimianka, a za nią upla-
sowała się Wisła Kraków oraz Futbol 
Brzączowice. W turnieju brały również 
udział drużyny:  Okocimski Brzesko, 
Polonia Kraków, UKS Szopienice, Top 
Soccer Skawina, Futbol  Brzączowice II. 

Najlepszy 
w powie-
cie

Tr e n e r 
Raby - Jakub 
Piech - został 
nagrodzony 
w plebiscycie 
na szkole-
niowca roku 
w Powiecie 
Myślenickim. 
W głosowa-
niu internau-
tów zajął 1. 
miejsce. Dla 

trenera Piecha to m.in nagroda za 
zeszłoroczne sukcesy z ekipą orlików. 
Pod jego wodzą zawodnicy wygrali 
prestiżowy międzynarodowy turniej 
U-11 Champions Cup w Niemczech  
a także zajęli 2. miejsce w krakowskich 
finałach Deichamanna.

Mistrzostwa niezrzeszonych
XII Turniej Koszykówki Drużyn 

Niezrzeszonych zakończył się zwycię-
stwem drużyny z Dobczyc (Dobczyce 
Team), II miejsce zajęła drużyna Rabtors, 
III miejsce Gang Ulani. Zespoły uho-
norowali pucharami: Skarbnik Gminy 
i Miasta Dobczyce Antonina Trojan, 
Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Myślenicach Piotr 
Magiera oraz pracownik Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Myślenicach Bogumił Dziurdzia. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
Starostwo Powiatowe w Myśleni-
cach oraz Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Myślenicach.

Nabór w Orle
Orzeł Nowa Wieś ogłasza nabór 

na zajęcia rekreacyjno-sportowe do 
nowo powstałej sekcji piłki nożnej 
żaków rocznik 2010-2011. Informacje 
pod numerem: 886-217-130.

Młodzież Raby z pucha-
rami  

Po raz szesnasty rozegrano 
Halowy Turniej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce. Tym 
razem organizatorzy tej piłkarskiej 
imprezy - LKS Dziecanovia - przy-

gotowali rywalizację w 4 kategoriach 
wiekowych. Do walki na hali RCOS 
przystąpili futboliści z Żaków, Orlików, 
Młodzików i Trampkarzy. Młodzi pił-
karze w biało-niebieskich koszulkach 
triumfowali w turniejach Orlików, 
Młodzików i Trampkarzy, natomiast 
w rywalizacji Żaków zajęli 2. miejsce, 
ustępując najlepszej tego dnia Gdovii 
Gdów. Medale w tej kategorii wiekowej 
wręczył Arkadiusz Głowacki - były 
już piłkarz krakowskiej Wisły. Oprócz 

m e d a l i  
i pucharów 
z rąk orga-
nizatorów 
m ł o d z i 
zawodnicy 
mogli rów-
nież posma-
k o w a ć 
pysznych 
hot-dogów 
z Ruccola 
Cafe.

Warto 
wystar-
tować

Biegacze szykują się do wiosny. 
Pierwszą okazją do startu będzie Myśle-
nicki Bieg Uliczny, który wystartuje 
10 marca na dystansie 10 kilometrów. 
Zapisy i informacje na temat zawodów 
można znaleźć na stronie internetowej 
tourdemalopolska.pl W biegu wystartuje 
m.in. reprezentacja Rozbieganych Dob-
czyc, która 
powalczy 
o najlep-
sze wyniki, 
ale także 
pomoże je 
osiągnąć 
innym przez 
wystawienie 
do zawo-
dów tzw. 
Pacemake-
rów czyli 
zawodni-
ków prowa-

dzących na określony czas. Reprezen-
tantów nie zabraknie także na punkcie 
z wodą. Warto pobiec i poczuć doping, 
zwłaszcza, że to jeden z ważniejszych 
biegów w Małopolsce, odbywający się 
w naszym powiecie.

oprac. Paweł Piwowarczyk
Zdjęcia: ze zbiorów prywatnych 

sportowców, UGiM Dobczyce 
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