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Park w Dobczycach zyskał 
wyjątkowego patrona

Park położony u stóp Wzgórza Zamkowe-
go w Dobczycach od 17 maja oficjalnie 

ma swojego patrona. Jest nim Władysław 
Kowalski – Zasłużony dla Ziemi Dobczyc-
kiej, pedagog i społecznik; człowiek, który 
zainicjował odbudowę dobczyckiego zamku 

i jego wieloletni kustosz, 
W przeddzień 28. rocznicy śmierci 

Władysława Kowalskiego odbyła się uro-
czystość nadania jego imienia parkowi przy 
ul. Podgórskiej i odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy. Miejsce nieprzypadkowe, położone 
u stóp Wzgórza Zamkowego i w sąsiedztwie 
siedziby oddziału PTTK Dobczyce, z któ-
rym od początku działalności związany był  
śp. Władysław Kowalski.

W uroczystości udział wzięła udział 
rodzina śp. Władysława, władze samorządowe, 
przedstawiciele PTTK Oddział w Dobczy-
cach oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Dobczycach. 

Uroczyste odsłonięcie nazwy parku 
poprzedziło odegranie dobczyckiego hej-
nału, po którym symboliczną wstęgę zdjęli 

córka Władysława Kowalskiego – Barbara, 
burmistrz Tomasz Suś, przewodnicząca 
RM w Dobczycach Małgorzata Jakubowska 
oraz prezes PTTK oddział Dobczyce Marek 
Gabzdyl. 

Spotkanie było okazją do wspomnienia 

postaci śp. Władysława Kowalskiego, który 
w tym roku, w lutym, obchodziłby swoje 
100. urodziny. 

Wspominali go uczniowie, współpracow-
nicy, przyjaciele i rodzina. Wspomnienia 
te wypełnione były całą gamą zabawnych 
anegdot i historii, ale także pełnymi szacunku 
opowieściami o pracy i pasji, którymi dzielił 
się z mieszkańcami Dobczyc.

Przypomnijmy, że na mocy z 2019 r., 
parkowi położonemu pomiędzy ul. Podgór-
ską, a Placem Zgody, nadano nazwę „Park 
im. Władysława Kowalskiego”. Podczas tej 
samej sesji, Rada Miejska w Dobczycach 
zmieniła także nazwę ul. Budowlanych na 
ul. Braci Kowalskich.

jota
fot. Joanna Talaga
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Wiosenny turniej w wiosennych Dobczycach
Kolorowe stroje, śmiech, radość i zdro-

wa rywalizacja – w Dobczycach, po 
wielu tygodniach pandemicznej ciszy, na 
nowo rozbrzmiała hala sportowa w RCOS. 
Wszystko to za sprawą Otwartego Turnieju 
Wiosny w Gimnastyce Artystycznej, który 
w tym roku odbył się już po raz piąty. 

Jubileuszowa edycja przyciągnęła setki 
gimnastyczek z aż 24. klubów z całej Pol-
ski. Reprezentowały one takie miasta jak 
m.in. Białystok, Biała Podlaska, Wrocław, 
Tomasz Lubelski, Opole, a także te bliższe 
miejscowości jak: Kraków, Wieliczka czy 
sąsiednie Myślenice.

Turniej podzielony był na kategorie 
odpowiadające wiekowi i umiejętnościom 
zawodniczek, a ich pokazy oceniało grono 
profesjonalnych jurorów. 

Przez dwa dni trwania turnieju uczest-
niczkom towarzyszyły ogromne emocje. 
Sportową rywalizację śledzić było można 

na żywo przez Internet, turniej odbywał się 
bowiem bez udziału publiczności. 

Na macie gimnastyczki prezentowały 
układy taneczno-akrobatyczne, niejed-
nokrotnie także z użyciem dodatkowych 
przyborów.

Najlepsze uczestniczki nagrodzone 

zostały pucharami, a każda zawodniczka 
opuściła Dobczyce z wyjątkową nagrodą  

– podróżną walizką. 
Podczas zawodów wybierano także „Miss 

Wiosny”. Zawodniczki odznaczone takim 
tytułem otrzymywały piękny, pleciony 
wianek. Nie zabrakło także niespodzianek 

– specjalne pokazy zaprezentowały dziew-
częta z sekcji Diament Dobczyce, dodatko-
wo na wydarzenie zjechały się dobczyckie 
maskotki – najmłodsza Gimcia, słoneczny 
eRDuś, zaczytany Tuliś czy psotny Rabuś. 
Te barwne postacie wywołały uśmiech na 
ustach zawodniczek.

- Bardzo się cieszę, że tak licznie zje-
chałyście do Dobczyc i to z tak odległych 
miejsc Polski. Mam nadzieję, że podczas 
tego krótkiego pobytu uda wam się także 
zobaczyć nasze miasto i poznać jego atrakcje. 
Turniej, jak zawsze, zorganizowany został 
na najwyższym poziomie, czego serdecznie 
gratuluję jego organizatorom z inicjatorką, 
Tatianą Krupowicz na czele – powiedział 
podczas ceremonii dekoracji burmistrz 
Tomasz Suś.

V Turniej Wiosny w Gimnastyce Arty-
stycznej zorganizowany został przez Diament 
Dobczyce przy udziale sponsorów i partne-
rów. Dużym zaangażowaniem wykazali się 
rodzice gimnastyczek, którzy własnoręcznie 
wykonali m.in. turniejowe dekoracje i pro-
fesjonalnie przygotowali wydarzenie. 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że za rok 
będziemy mogli zobaczyć i dopingować 
zawodniczki z widowni.

jota
fot. Joanna Talaga
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Pożegnania zawsze są trudne  
– zwłaszcza, kiedy są tak nagłe

11 maja odszedł od nas Robert Kozubek, 
druh OSP Dobczyce, który współpracował 
z naszą gazetą. Wspólne z bratem, Jackiem 
Kozubkiem, każdego roku przygotowywali cykl 
artykułów dotyczących bezpieczeństwa nad 
wodą i w górach. Woda była pasją Roberta…

Był płetwonurkiem, pasjonatem skoków 
spadochronowych, instruktor kung-fu, ratow-
nikiem, wolontariuszem. Zawsze chętny do 
pomocy, zawsze uśmiechnięty. 

Sportami wodnymi profesjonalnie zaczął 
się zajmować, kiedy w zdobył stopień Ratow-
nika WOPR. Dzięki swoim umiejętnościom 
niejednokrotnie uratował ludzkie życie. 

Od 1990 roku związał swe losy z branżą 
ochrony, a od 2007 roku prowadził firmę 
BORK. Często wspierał działania kulturalne, 
charytatywne. Wspierał osoby niepełnospraw-
ne – był wolontariuszem Stowarzyszenia 
Centrum Turystyki Podwodnej NAUTICA, 
gdzie prowadził szkolenia nurków niepeł-
nosprawnych HSA. 

Robert Kozubek pozostanie w naszej 
pamięci, jako człowiek z dużym poczuciem 
humoru, oddany sprawom, które były dla 
Niego ważne.

Red.

W Dobczycach działa Punkt Szczepień Powszechnych

Na ulicy Podgórskiej 2, w budynku TKKF 
Dobczyce, od początku maja działa 

Powszechny Punkt Szczepień przeciw 
COVID-19, którego organizatorem jest Gmina 
Dobczyce wspólnie ze spółką Specjalmed. 

Był to pierwszy w powiecie tego typu 
punkt, który rozpoczął funkcjonowanie,  
a do prac nad jego przygotowaniem włączył 
się dobczycki TKKF oraz jednostki OSP.

Punkt jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 16:00-20:00. Zapisy na 

szczepienia dokonywane są telefonicznie,  
a osoby rejestrowane są na konkretną godzinę.

Numery telefonów do rejestracji do 
szczepień w Dobczycach: (12) 27 11 284, 
(12) 27 10 981, (12) 27 10 953, (12) 27 10 900.

Do punktu mogą się zgłaszać wszystkie 
osoby powyżej 18. roku życia. Punkt nie 
podlega rejonizacji, mogą z niego korzystać 
osoby spoza gminy i powiatu. 

Podczas rejestracji należy podać imię  
i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania 
oraz telefon kontaktowy.

W Powszechnym Punkcie Szczepień  
w Dobczycach dostępnych będzie codzien-
nie ok. 300-350 szczepionek. Na miejscu 
stacjonują 2 zespoły lekarskie. Punkt wypo-
sażony został również w defibrylator AED, 
wózek inwalidzki oraz wszelkie niezbędne 

materiały medyczne mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa pacjentom.

- Utworzenie punktu przebiegło sprawnie, 
tak jak przy organizacji punktów wymazowych 
oraz drive-thru. Na bieżąco współpracujemy 
z gminą Dobczyce w trosce o bezpieczeń-
stwo pacjentów i sprawność całego procesu 
szczepień. – powiedział prezes Zarządu 
Specjalmed Rafał Szymoniak.

- Cieszę się, że udało się tak sprawnie 
uruchomić Powszechny Punkt Szczepień 

na terenie Dobczyc. Jest to pierwszy punkt 
w powiecie myślenickim, który rozpoczął 
swoją działalność. Stanęliśmy na wysoko-
ści zadania, dzięki dobrej współpracy ze 
wszystkimi, którzy wspierali tę inicjatywę. 
Dziękuję wojewodzie Łukaszowi Kmicie, 
staroście Józefowi Tomalowi, dyrektor NFZ 
w Małopolsce Elżbiecie Fryźlewicz-Chrapi-
sińskiej, koordynatorowi ze strony gminy 
Zofii Kozielskiej, władzom i pracownikom 
Specjalmed, pracownikom UGiM w Dobczy-
cach, strażakom z terenu gminy Dobczyce 
oraz gmin sąsiednich: Sieprawia, Racie-
chowic i Wiśniowej oraz władzom TKKF 
Dobczyce – powiedział burmistrz Tomasz 
Suś podczas otwarcia punktu.

jota
Fot. Joanna Talaga

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci zasłużonego 
druha OSP Dobczyce i ratownika 
wodnego Roberta Kozubka. Pod-
czas wieloletniej współpracy dał 
się On poznać, jako profesjonalista  
i pasjonat, zawsze gotowy, by dzie-
lić się swoją wiedzą i nieść pomoc 
potrzebującym. 

Miał w sobie radość i optymizm, 
a pomaganie było Jego pasją. Takim 
Go zapamiętamy.

W imieniu samorządu Gminy  
i Miasta Dobczyce, składamy wyrazy 
głębokiego współczucia Rodzinie  
i bliskim.

Tomasz Suś, 
burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Małgorzata Jakubowska, 
przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Dobczycach
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Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszech-

nym ludności i mieszkań 2021, na terenie 
całego kraju prowadzony jest Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 
2021. Dane zebrane podczas spisu służą 
do opracowywania strategii i programów 
rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie powszechnym jest obo-
wiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte 

tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału 
w spisie może skutkować nałożeniem kary 
grzywny.

Podstawową, a jednocześnie najbezpiecz-
niejszą i najwygodniejszą metodą udziału  
w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy 

– na stronie spis.gov.pl należy zalogować się 
do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. 
O pomoc w wypełnieniu elektronicznego 
formularza można poprosić kogoś z rodziny 
lub inną zaufaną osobę.

Osoby, które nie mają dostępu do Inter-
netu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer telefonu: 
22/279 99 99. Infolinia czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od  
8. do 18. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza  
z punktu widzenia osób starszych, gdyż 
wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą 
obawiać się, czy zgłaszająca się do nich osoba 
jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.

Osoby chcące spisać się samodzielnie, 
mogą również skorzystać z punktów spiso-
wych przygotowanych w każdym urzędzie 
gminy i miasta, a także w siedzibie i oddzia-
łach Urzędu Statystycznego w Krakowie 
(Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, 
Zakopane). Dostępne są tam stanowiska 
komputerowe do samospisu, a pomocą służą 
pracownicy biur spisowych. Warto wcześniej 
telefonicznie sprawdzić dostępność punktu 
spisowego i umówić się na konkretny termin, 
pamiętając jednocześnie, że spis trwa do 
końca września br.

Z osobami, które nie spiszą się samodziel-
nie, od 10 maja kontaktują się telefonicznie 

rachmistrzowie spisowi. Każdy respondent, 
do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, 
zobaczy na ekranie swojego telefonu jeden 
z dwóch numerów telefonów: 22/828 88 
88 lub 22/279 99 99. Przed rozpoczęciem 
wywiadu rachmistrz zobowiązany jest do 
podania swojego imienia, nazwiska oraz  

– na życzenie respondenta – także numeru 
identyfikatora rachmistrza spisowego.

Dla bezpieczeństwa można zweryfikować 

tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer telefonu 22/279 99 99 
lub sprawdzając samodzielnie w aplikacji 

„Sprawdź rachmistrza” dostępnej na stronie 
spis.gov.pl. W przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń, co do osoby rachmistrza, należy 
jak najszybciej skontaktować się z oficerem 
dyżurnym policji dzwoniąc na alarmowy 
numer 112.

Dodatkowym elementem weryfikacji 
tożsamości rachmistrza w trakcie nawiązanej 
już rozmowy telefonicznej jest poproszenie 
go o podanie jednej dowolnie wybranej cyfry  
z pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL respon-
denta – w przypadku zgodności podanej 
cyfry uznanie rachmistrza za prawidłowo 
uwierzytelnionego.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpo-
średnie nie będą realizowane do odwołania.

W trakcie realizacji prac spisowych 
rachmistrzowie NIE PYTAJĄ o majątek, 
numer konta czy wysokość zarobków, nie 
będą również mierzyć powierzchni miesz-
kania ani domu.

Rachmistrzowie posługują się przenośnym 
urządzeniem elektronicznym – smartfonem 
i to na nim będą rejestrować wszystkie 
informacje uzyskane od osób, z którymi 
przeprowadzą wywiad.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie 
tej informacji osobom starszym z Państwa 
rodzin, grona znajomych i sąsiadów, a także 
o pomoc w spisaniu się bliskim osobom, dla 
których samodzielne wywiązanie się z tego 
obowiązku może być trudnością.

GUS

Dobczyce członkiem 
związku euroregion „Tatry”

Trzech nowych członków, wśród których 
znalazła się Gmina Dobczyce, przyjął 

XXVII Kongres Związku Euroregion „Tatry”.
Obrady Kongresu, ze względu na aktual-

ną sytuację epidemiczną, przeprowadzone 
zostały głównie w formie online. Poprowadził 
je wybrany przez delegatów Przewodniczący 
Grzegorz Watycha, burmistrz Miasta Nowy 
Targ. 

Przypomnijmy, że Gmina Dobczyce 
realizuje obecnie dwa projekty w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg, które współfinansowane są m.in. 
z budżetu państwa za pośrednictwem Euro-
regionu „Tatry”. Są to projekty obejmujące 
restaurację zabytkowych kapliczek oraz 
prace konserwatorskie w dobczyckim zamku. 

Członkostwo w Związku otwiera per-
spektywę współfinansowania w przyszłości 
kolejnych projektów i możliwość cennej 
wymiany doświadczeń.

jota

Gmina Dobczyce zakupiła 
fotopułapki

Fotopułapki, które zakupiła gmina 
Dobczyce, będą montowane (zgodnie  

z przepisami prawa) w obszarze przestrzeni 
publicznej, gdzie pojawiają się nielegalnie 
podrzucane odpady. 

Montaż fotopułapek ma przyczynić się 
do wykrycia sprawców, którzy tworzą te 
dzikie wysypiska śmieci. Gdy fotopułapka 
zarejestruje osobę, która wyrzuca śmieci w 
miejscu do tego nieprzeznaczonym, materiał 
dowodowy zostanie przekazany na policję, 
w celu ustalenia sprawcy i ukarania odpo-
wiedniej wysokości mandatem karnym. 

Należy zaznaczyć, że pojawianie się 
dzikich wysypisk śmieci nie jest nowym 
zjawiskiem na terenie gminy Dobczyce. 

Co roku na wiosnę, w pewnych punktach 
gminy, gdzie łatwo jest podrzucić śmieci 
(przelotowe, boczne, nieoświetlone drogi) 
pojawiają się co rusz nowe, dzikie wysypiska 
mniejszych lub większych rozmiarów. 

Pamiętać należy również, że Gmina 
likwiduje dzikie wysypiska na terenach 
własnych. 

Za czystość i porządek na działkach 
prywatnych odpowiadają ich właściciele lub 
zarządcy. Pamiętać należy także, że wszyscy 
powinniśmy dbać o przestrzeń wspólną: 
nasze lasy, parki, tereny nadrzeczne. To 
są miejsca rekreacji, wypoczynku, a nie 
dzikiego składania śmieci.  

ugim

Szanowni Państwo, ponieważ zbli-
ża się koniec kolejnego okresu roz-
liczeniowego w opłatach za wodę  
i ścieki przypominamy, że odczyty 
wodomierzy można podawać również we 
własnym zakresie w następujący sposób:

- poprzez stronę internetową www.dob-
czyce.pl/woda

- drogą e-mail: woda@dobczyce.pl
- lub telefonicznie pod nr 12/37-21-764 
lub 12/37-21-790.

ugim
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Małopolski Wyścig Górski zawita do 
Dobczyc już w piątek 4 czerwca. Dob-

czyce będą gospodarzem lotnej premii,  
a zawodników będzie można zobaczyć na 
trasie prowadzącej m.in. przez obwodnicę, 
a następnie Dolną Skrzynkę i Stadniki. 

Zachęcamy, by szczególnie mocno dopin-
gować polskich kolarzy zmagających się  
z wymagającą trasą i walczących o najwyższe 
miejsce w klasyfikacji generalnej. Na liście 
startowej jest aż 40. kolarzy polskich, z czego 
36. jadących w 6. polskich zespołach oraz 

czterech kolarzy ścigających się w grupach 
zawodowych z Czech, Niemiec i Nowej Zelan-
dii. Łącznie, w peletonie 59. Małopolskiego 
Wyścigu Górskiego pojedzie 180. kolarzy  
z 30. grup kolarskich. Reprezentują oni pięć 
kontynentów i 21 krajów.

- W sezonie wielkich tourów 
warto poświęcić te kilka 
czerwcowych dni na śledze-
nie Małopolskiego Wyścigu 
Górskiego. Szosowi pasjo-
naci znajdą tu wszystko, 
czego trzeba do sportowych 
emocji. I mocnych zawodni-
ków, i zróżnicowane trasy, 
i przepiękne małopolskie 
krajobrazy – zachęca Marek 
Kosicki, dyrektor sportowy 
Wyścigu. 

Wszystkie aktualności 
i codzienne relacje z trasy, 
wraz ze zdjęciami, będą 
udostępniane na fan page’u 
Małopolskiego Wyścigu 
Górskiego oraz na stronie 
internetowej Wyścigu.

Patronat honorowy nad Małopolskim 
Wyścigiem Górskim objął Witold Kozłowski 

– Marszałek Województwa Małopolskiego. 
Partnerem głównym jest Województwo 
Małopolskie.

tekst i fot: ugim

Moja ulica leży w Europie  
- konkurs z nagrodami

Do 30 czerwca Polska Agencja Prasowa 
czeka na prace uczniów pokazujące, 

dlaczego Unia Europejska jest ważna dla 
Polski. Na zwycięzców konkursu „Moja ulica 
leży w Europie” czekają nagrody pieniężne.

Prace konkursowe mogą mieć formę filmu, 
zdjęcia lub galerii zdjęć opatrzonych komen-
tarzem. W przypadku filmu dopuszczalna 
jest praca zespołowa – grupy znajomych, 
koła zainteresowań czy klasy.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach 
wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkół 
podstawowych i uczniowie szkół ponad-
podstawowych. W lipcu pięcioosobowe jury 
wyłoni spośród zgłoszonych po trzy najlepsze 
prace w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają 
2500 zł, laureaci drugiego miejsca - 1800 
zł, a trzeciego - 1300 zł.

Termin zgłaszania prac mija 30 czerwca 
2021 r. 

Regulamin konkursu można przeczytać 
na: europapnews.pap.pl

Wszelkie pytania można kierować na 
adres europarlament@pap.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach 
projektu „EuroPAPNews” współfinanso-
wanego z programu dotacji Parlamentu 
Europejskiego.

Red.

Uczmy się kochać ludzi, Pana Boga  
i Ojczyznę” - to tytuł diecezjalnego kon-

kursu plastycznego, w którym udział wzięła 
uczennica z SP z Nowej Wsi, Zuzanna Mróz 
i zdobyła tytuł laureata. 

Organizatorem konkursu był Wydział 
Katechetyczny Kurii Metropolitarnej  
w Krakowie. Temat nawiązywał do troski kard. 
Stefana Wyszyńskiego o chrześcijański kształt 
rodziny. Celem konkursu była pomoc dzieciom  
w osobistym odkrywaniu wielkości daru, 
jakim jest rodzina i naród w nauczaniu 
Prymasa. 

Każdy z uczestników konkursu wyko-
nywał indywidualnie jedną pracę, stosując 
dowolne techniki plastyczne. Konkurs prze-
prowadzany był w trzech etapach: szkolnym, 
dekanalnym i diecezjalnym. 

Zuzia przeszła zwycięsko wszystkie etapy 
i zdobyła tytuł laureata w kat. klas IV-VI.

SP Nowa Wieś

Kibicujmy biało-czerwonym kolarzom

Kolejne środki dla Gminy 
Dobczyce

Kolejną dotację z Rządowego Funduszu 
Inwestycji, otrzymała Gmina Dobczyce 

W ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych gmina otrzymała środki 
zewnętrzne w kwocie 2,5 mln zł. Pozwolą 
one na utworzenie miejsca do szkolenia 
młodych druhów OSP, stworzenie miejsca 
pobytu osób w razie konieczności ewa-
kuacji, poprawę bezpieczeństwa przeciw-
powodziowego w części północnej miasta 
Dobczyce oraz zwiększenie przepustowości 
głównego kanału doprowadzającego ścieki 
do oczyszczalni.

Środki w wysokości 775 138 zł to z kolei 
wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Przeznaczone zostaną na przebu-
dowę drogi gminnej Stadniki - Kwapinka  
w miejscowości Stadniki. W ramach dofi-
nansowania zrealizowany zostanie I etap 
modernizacji drogi gminnej na odcinku 
Stadniki – Kędzierzynka.

ugim
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z życia gminy

W Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce 
został ustawiony pojemnik na prze-

terminowane leki. 
Dotychczas leki, w ramach systemu 

odbioru i zagospodarowania odpadów, zbie-
rane były na PSZOKu, jednak ze względu na 

mały gabaryt lekarstw, często mieszkańcom 
gminy nie „opłacało się” specjalnie odwie-
dzać PSZOKa. 

Teraz, np. przy okazji zakupów, będzie 
można pozbyć się przeterminowanych 
lekarstw w urzędzie. 

Pojemnik zlokalizowany jest na parterze 
budynku, od strony tylnego wejścia do urzędu.

tekst i fot: ugim

„Jestem mały wiem więcej” w SP w Stadnikach

Jestem mały – wiem więcej” – wykrzyczały 
z radością dzieci ze szkoły podstawowej 

ze Stadnik, w której odbyło się podsumowa-
nie projektu realizowanego przez Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.

Podczas projektu uczniowie szkoły wzięli 
udział w szkoleniach teoretycznych i prak-
tycznych. Na zajęciach podejmowane były 
tematy związane z udzielaniem pierwszej 
pomocy, zagrożeniami cywilizacyjnymi, 
postawą obywatelską, postępowaniem  
w czasie burzy i powodzi oraz bezpieczeń-
stwem w ruchu drogowym. 

Każdy z uczestników otrzymał 

umundurowanie strażaka, które z dumą 
nosił podczas zajęć. 

Podczas spotkania podsumowującego 
projekt, młodzi adepci pożarnictwa przed-
stawili nowo nabyte umiejętności oraz prace 
wykonane podczas zajęć. Na zakończenie 

każdy z uczestników otrzymał certyfikat 
potwierdzający udział w projekcie oraz 
nagrodę. 

W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz samorządowych, PSP i OSP. 

Koordynatorem projektu byli: prezes OSP 
Skrzynka Krzysztof Irzyk wraz z druhami 
oraz dyrektor szkoły Bernadetta Kańska.

tekst i fot: ugim

Przeterminowane leki  
zostaw w urzędzie

Zachęcamy do głosowania na zgłoszone 
zadania z terenu Gminy Dobczyce do 5 edy-
cji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego. 

Kody zadań oraz nazwy:
POD3 - Bezpieczna droga do Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Dziekanowi-
cach - Gmina Dobczyce (W ramach projektu 
przewidziana jest budowa przejścia dla 
pieszych wraz z chodnikiem.)

POD36 - Sprzęt Medyczny- Bezpieczna 
Małopolska (doposażenie jednostek OSP z 
terenu Powiatu Myślenickiego w defibry-
latory AED - jednostki z Gminy Dobczyce 

- Dobczyce i Stojowice).

Głosowanie trwa do 14 czerwca. Aby 
projekty zostały zrealizowane, konieczne 
jest oddanie przez mieszkańców z terenu 
Małopolski głosów w ramach 5. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego, w którym biorą udział. Gło-
sować może każdy mieszkaniec Małopolski, 
który ukończył 16 lat. 

Można oddać wyłącznie jeden głos na 
projekt z subregionu, w którym mieszkamy 

- subregion dotyczący projektów z terenu 
Gminy Dobczyce, to subregion podhalański.

Głosowanie przez Internet odbywa się 
na stronie bo.malopolska.pl/index.php/
glosowanie...

lub tradycyjną korespondencją z uzupeł-
nionym załącznikiem, który jest do pobrania 
na stronie bo.malopolska.pl

Karty do głosowania przesyłać należy na 
jeden z podanych poniżej adresów:

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, 
ul. Rynek 8/9;

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków, ul. Basztowa 22;

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków, Departament Edu-
kacji i Kształcenia Ustawicznego, Kraków 
os. Teatralne 4a.
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To już drugie z rzędu Otwarcie Sezonu 
Turystycznego w Dobczycach, któremu 

nie towarzyszy pochód orszaku królew-
skiego i gwar na Wzgórzu Zamkowym.  
W oczekiwaniu na to, że kolejny rok będzie 

„normalnie”, w Dobczycach – przynajmniej 
symbolicznie – uczczono rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja.

Symboliczne obchody Święta Narodo-
wego Trzeciego Maja w Dobczycach

Tradycją w naszym mieście jest, że 
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja połączone są z oficjalnym otwarciem 
sezonu turystycznego w muzeum na Wzgó-
rzu Zamkowym. Od dwóch lat pandemia 
uniemożliwia nam świętowanie w pełni. 

W tym roku odbyły się symboliczne 
obchody upamiętniające uchwalenie kon-
stytucji. Rozpoczęła je uroczysta msza św. 
za Ojczyznę w kościele parafialnym, po 
której przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji i organizacji z gminy Dobczyce, 
złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza w dobczyckim Rynku.

 
Sezon turystyczny w Dobczycach 
otwarty

Maj rozpoczyna oficjalnie sezon tury-
styczny w nadrabiańskim mieście. Przy-
pominamy, że od początku maja do końca 
czerwca korona dobczyckiej zapory otwarta 
jest codziennie w godz. od 11. do 21. Zamek 
i skansen zwiedzać można w weekendy  
w godz. od 10. do 17. 

Dla grup zorganizowanych możliwe 
jest ustalenie terminu również w tygodniu. 
Należy w tej sprawie dzwonić pod nr tel. 505 
451 570. Zachęcamy także do odwiedzana 
Dobczyckiego Parku Miejskiego.

Red.
fot. ze zbiorów ugim

Wyróżnienie „Honorowy Ambasador w rękach 
Agnieszki Yarokhau

Agnieszka Yarokhau, czołowa polska 
lekkoatletka i olimpijka, odebrała  

w urzędzie tytuł „Honorowego Ambasadora 
Gminy i miasta Dobczyce”, który przyznany 
jej został w 2019 roku.

Pani Agnieszka nie mogła odebrać 
wyróżnienia w roku przyznania, w czasie 
Dni Dobczyc, co związane było z jej częstymi 
pobytami poza granicami kraju.

Agnieszka Yarokhau znajduje się w czo-
łówce polskich lekkoatletek specjalizujących 
się w olimpijskiej dyscyplinie, jaką stanowi 
chód sportowy. Jest srebrną medalistką 
Mistrzostw Polski w chodzie na 20 km  
w Bydgoszczy (2006 r.), Bielsku-Białej (2012 
r.) oraz Krakowie (2015 r.), a także brązową 
medalistką Mistrzostw Polski w Warszawie 
w 2011 r. Na swoim koncie ma także wysokie 
wyniki w Halowych Mistrzostwach Polski 
na 3000 m, jest m.in. srebrną medalistką ze 
Spały (2009 r.) i Torunia (2009 r.) oraz złotą 
medalistką z Torunia (2015 r.). W 2019 r. po 
raz kolejny stanęła na najwyższym stopniu 
podium, zdobywając tytuł Mistrzyni Polski 

w chodzie sportowym.
Reprezentowała Polskę na najważniej-

szych imprezach lekkoatletycznych: Pucharze 
Świata w chodzie sportowym w Meksyku 
(2010 r.) oraz Rosji (2012 r.), Pucharze Euro-

py w Portugalii (2011 r.), Słowacji (2013 r.), 
Hiszpanii (2015 r.) oraz na Uniwersjadzie  
w Chińskiej Republice Ludowej (2011 r.), 
gdzie wywalczyła wysokie 8. miejsce. Sta-
rowała również w Mistrzostwach Austrii 
(2007 r.) oraz Mistrzostwach Niemiec (2011 
r.), w obu tych wydarzeniach zajmując drugi 
stopień podium. 

Agnieszka Yarokhau ma za sobą także 
starty na Igrzyskach Olimpijskich w Lon-
dynie w 2012 r. (22. miejsce) oraz w Rio 
de Janeiro w 2016 r. (44. miejsce), które  
z zapartym tchem śledzili mieszkańcy gminy 
Dobczyce. Udział w tych najbardziej presti-
żowych wydarzeniach sportowych świata 
na zawsze zapisze się w historii miasta  
i sercach jego mieszkańców.

jota
fot. ugim

Majówka – inna,  
niż zazwyczaj

Powiatowy konkurs o Berło św. Jadwigi

Cieszący się popularnością, dotychczas 
gminny, konkurs „O Berło św. Jadwi-

gi”, który organizuje szkoła podstawowa  
w Kornatce, po raz pierwszy miał w tym 
roku swoją edycję powiatową.

W konkursie, nad którym patronat objęli 
Starosta Powiatu Myślenickiego i Burmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce, wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych z powiatu 
myślenickiego.

Jury, w którym zasiadały: Lucyna Sła-
wińska-Targosz, Edyta Sewiłło i Magdalena 
Prusak, oceniało prace plastyczne nadesłane 
w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii klas I-III pierwszą nagrodę 
przyznano Filipowi Sitce (SP Czechówka) 
i Mai Płatek (SP Kornatka), drugie – Julii 
Kani (SP Czechówka) i Annie Wadyl (SP 
Kornatka), trzecie – Gabrieli Baran (SP 

Czechówka), Oliwii Matule (SP Głogoczów), 
Noemi Kalisz (SP Kornatka).

Jury przyznało także wyróżnienia: Lilian-
nie Suder, Nadii Andrzejczak, Jakubowi 
Stawiarskiemu (SP Głogoczów), Patrycji 
Fladze (SP Czechówka), Gabrieli Stanisław-
czyk (SP Kornatka).

W kategorii klas IV-VI pierwszą nagrodę 
zdobyła Maja Pitala (SP w Krzyszkowicach), 
drugą – Małgorzata Zych (SP w Głogoczowie).

W kategorii klas VII – VIII nagród nie 
przyznano. 

Komisja brała pod uwagę samodzielność 
wykonania prac, wyróżniła ciekawą technikę 
i pomysłowość.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy 
i nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe i Gminę Dobczyce. 

Red.
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Od wielu lat uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowej Wsi realizują projekty 

związane z historią, zabytkami, zwyczajami 
w najbliższej okolicy. 

Dotarliśmy do dokumentów, zdjęć, spo-
tykaliśmy się z mieszkańcami wsi, a efekty 

naszych działań to opisy oraz prace multi-
medialne znajdujące się w szkolnej biblio-
tece. Wiele razy prezentując je, byliśmy 
nagradzani w konkursach regionalnych  
i ogólnokrajowych.

Według zapisów w kronice prowadzonej 
przez długoletniego sołtysa Michała Pokry-
wę (zm. w 1982 r.) Nowa Wieś powstała  
w 1820 roku. 

Z okazji dwusetnej rocznicy powstania 
wsi, prezentujemy ciekawostki z jej historii. 
Prosimy również osoby posiadające materiały 
archiwalne dotyczące naszej Małej Ojczyzny 
o kontakt, w celu uzupełnienia kronik.

Pod koniec XVIII wieku chłopi nie 
mieli wolności, bez zgody pana nie mogli 
oddalić się z ojcowizny. Nasza miejscowość 
nie istniała. Była tutaj wieś Sieraków, a te 
tereny, na mocy I rozbioru Polski, znalazły 
się na terenie monarchii austro-węgierskiej. 
Na początku XIX wieku w parafii Dzieka-
nowice umiało pisać i czytać może 5 osób.  
W Sierakowie był dziedzic, do którego należały 
folwarki “Wielka Góra” i “Dziekanka”. Chłopi, 
zamieszkujący tereny dzisiejszej Nowej Wsi, 
użalali się do władz, że wójt z Sierakowa 
nadmiernie obciąża tę część daninami  
i kwaterunkami wojska. W 1820 roku starosta 
cyrkułu w Bochni, podlegający Gubernium 
we Lwowie zezwolił na wydzielenie obszaru 
50 gospodarstw ze składu gminy Sieraków. 

I tak powstała Nowa Wieś.
Gospodarstwa były tu małe, kmieci 

nie było a tylko zagrodnicy do 5 hektarów  
i półzagrodnicy do 2 hektarów, biedota-ko-
mornicy posiadali do 30 arów. Pańszczy-
znę odrabiano na folwarku Wielka Góra. 

W 1846 roku starosta z Bochni 
zwołał wójtów gmin i polecił im 
wmawiać, że cesarz w Wiedniu 
chce dać im wolność, ale pano-
wie nie chcą się na to zgodzić, bo 
nie miałby kto pracować na roli.  
W lutym tego roku chłopi ruszyli 
na dwory z kosami, widłami  
i siekierami. Zrabowano dwór  
w sąsiednich Bieńkowicach, pana 
i rządcy nie zastano. Na folwarku 
w przysiółku Wielka Góra nie było 
co rabować. Okradziono dwór  
w Sierakowie. Właściciele dworu, 
Przychoccy zostali przez chłopów 
uchronieni, gdyż byli dobrymi 
ludźmi. Prawdopodobnie chłopi 
z Nowej Wsi nie brali udziału 
w rabacji, a okoliczne dwory 
zniszczyli chłopi z Brzączowic, 
Banowic i Trzemeśni. W 1848 
roku przez Kraków, Wieliczkę  
i Dobczyce przechodziła konnica. 
Byli to przeważnie Kozacy, którzy 
w przemarszu rabowali sklepy, 
rekwirowali konie, siano i inne 
dobra. W tym roku w Galicji 
uwłaszczono chłopów i zniesiono 
pańszczyznę. W połowie XIX wieku 
miały miejsce wielkie nieurodzaje, 
były 3 lata głodu. Nasze tereny 
zaatakowała zaraza zwana cholerą 
głodową. Panowała wielka nędza, 
były kradzieże bydła. Władze 
zaborcze rozstawiały posterunki 

żandarmerii. Warunki życia były bardzo 
ciężkie. Budowano prymitywne domy,  
w których były tak zwane izby dymne, brak 
było odzieży i możliwości zarobkowania. 

W latach 60-tych jeden z mieszkańców 
Nowej Wsi Stanisław Raczniak (zmarły  
w 1912 roku) zajmował się tranzytem szabli, 
pik i pistoletów z Węgier. Przewoził broń 
przykrytą sianem z miejscowości Tyczyn 
za Nowym Wiśniczem i przekazywał ją 
dalej za Wisłę. 

W latach 80-tych XIX wieku Maciej Roz-
wadowski - wójt z Bieńkowic był jedynym 
umiejącym pisać i czytać w rejonie Nowej 
Wsi i Bieńkowic. W Dziekanowicach działała 
już szkoła parafialna.

2 października 1891 roku Wysoka Krajowa 
Rada Szkolna we Lwowie wydała orzecze-
nie w sprawie organizacji szkoły pospolitej  
w Nowej Wsi. Pod zakres szkoły weszły 
gminy: Nowa Wieś, Jankówka, Bieńkowice 
i obszary dworskie w tych miejscowościach. 
Pierwszym nauczycielem w szkole był Woj-
ciech Ozga. Nauka odbywała się w wynajętej 
izbie na folwarku u Jana Szybowskiego. 24 
IV 1894 roku Rada Szkolna Krajowa wyda-
ła orzeczenie w sprawie stałego ryczałtu 
na potrzeby dwuklasowej szkoły ludowej  
w Nowej Wsi “...potrzebna jest na każdy rok 
stała ryczałtowa kwota 424 korony”. 

W 1897 roku posadę nauczyciela przejął 

200 lat Nowej Wsi (cz.1)
Jan Żołnierczyk, a nauka odbywała się  
w domu Jana Kani - wójta Bieńkowic. Od 
1899 roku obowiązki nauczyciela pełniła 
Julia Nowakowska, zaś przez następne 12 
lat - Stanisław Podgórski. Na przełomie wie-
ków właściciel folwarku na Wielkiej Górze, 
Jan Szybowski przekazał (pół sprzedał  
i pół podarował) parcelę pod budowę szkoły. 
Rozpoczęto wyrób cegły i zwożono wapno. 
W 1902 roku ruszyły prace budowlane. 
Kamień węgielny poświęcił ksiądz Walenty 
Biedroń, zaś główną przemowę wygłosił 
wójt z Bieńkowic. 

1 IX 1903 roku rozpoczęto naukę w nowej 
szkole. Wspomniany Stanisław Podgórski 
zasłużył się urządzeniem budynku i zadrze-
wieniem placu. Uczył chłopców szczepienia 
drzewek i zakładania sadów. 

W 1904 roku była ogromna susza. Od 
opadów w maju, następny deszcz spadł  
w sierpniu. Krowę można było kupić za 
10 reńskich, co było jedną ósmą częścią 
zwykłej ceny. Małe rzeczki wyschły. Stud-
nia u Nosala (nr domu 11) zaopatrywała  
w wodę przysiółek Gaiska, a Wielką Górę 
tak zwana Klapówka. Po żywność chodzono 
do Wieliczki, gdzie sprzedawano kukurydzę. 
Mieszkańcy Nowej Wsi zaopatrywali się  
w Winiarach u barona Lipowskiego. Niskie 
plony, powszechne niedojadanie, sprzyjały 
wysokiej śmiertelności. Ludzie zaczęli szukać 
zarobku. Wielu wyjechało do Ameryki, do 
Niemiec, do prac sezonowych do Ostrawy  
i kopalni węgla w Jaworznie. Pracowano też 
w Krakowie przy budowie gościńca. 

W 1906 roku Jan Szybowski sprzedał 
folwark na Wielkiej Górze Bronisławie Więc-
kowskiej, zaś ona odstąpiła pola chętnym 
mieszkańcom Nowej Wsi. Wielką pomocą 
dla rolników była kasa Reifaisena (później 
Stefczyka), którą założyli w Dziekanowicach 
ksiądz Biedroń i kierownik szkoły, Ludwik 
Dobrzański. Nowe źródła zarobków i powięk-
szone gospodarstwa znacznie poprawiły 
warunki bytowe mieszkańców Nowej Wsi.  
W tym czasie Okręgowe Towarzystwo Rolnicze 
w Wieliczce przysyłało do wsi prelegentów, 
którzy propagowali nowości w uprawie 
roli. Do naszej miejscowości najczęściej 
przyjeżdżał Jan Kanty Tatara. Zachęcał 
on do sztucznej uprawy przez stosowanie 
tomasyny i wapnowanie. Polecano budować 
ustępy. Mieszkańcy spotykali się i czytano 
zbiorowo “Przewodnik Kółek Rolniczych”. 

W 1910 roku przeprowadzono spis lud-
ności w szkole. Naliczono 335 mieszkańców. 
W 1912 roku zorganizowano teatralny zespół 
amatorski. Inicjatorami tego byli nauczycielka 
Józefa Kus, Jan Stachura i Tomasz Miękina.  
W październiku tego roku kierownikiem szkoły 
został Marcin Gąsior, a posadę nauczycielki 
otrzymała Stanisława Gąsiorowa. 

Rok 1913 był bardzo owocny w działania 
mieszkańców. 23 lutego założono Kółko 
Rolnicze, Liczyło ono 50 członków. Prze-
wodniczącym był Tomasz Miękina (nr domu 
5), zastępcą Andrzej Nosal (nr domu 36), 
a sekretarzem Jan Stachura (nr domu 21). 

21 grudnia 1912 roku powołano Ochot-
niczą Straż Pożarną.

Bogusława Suder
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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u Tischnera

Stylizacja w pełnej krasie, czyli nie tylko  
nożyczki i szczotka

Piękna fryzura to ozdoba każdego czło-
wieka, ale też gwarancja doskonałego 

samopoczucia. O to, żeby takie zagwaran-
tować, dbają fryzjerzy, styliści fryzur. 

Dlatego w Zespole Szkół w Dobczycach, 
gdzie uczą się przyszłe fryzjerki, nie brakuje 
zajęć, które kształcą także umiejętność 

zdobienia głów i włosów.
Praca stylistów to nie tylko strzyżenie czy 

koloryzacja… zaliczają się do niej również 
znane nam od dzieciństwa plecenia różnego 
rodzaju wianków. 

Wianki od dawna były w naszej kulturze. 
Dawniej wiele młodych dziewczyn traktowało 
wianek, jako przepowiednię – zapleciony 
wrzucały do rzeki. Wianek, który płynął 
z nurtem rzeki i został wyłowiony przez 
kawalera, oznaczał, że jego właścicielka 
właśnie za tegoż wyjdzie za mąż. Wianek, 
który popłynął z nurtem rzeki, był oznaką 
staropanieństwa, natomiast te, które zato-
nęły, były oznaką rychłej śmierci. 

Plecenie wianków jest bardzo popularne 
w okresie wiosennym jak i letnim. W okresie 
komunijnym dziewczynki decydują się na 
wianki z żywych lub sztucznych kwiatów. 
Weselom towarzyszą oczepiny, na których 
Panna Młoda rzuca wianek, lub bukiet  
w tłum gości.

Aby odpowiednio przygotować przy-
szłe fryzjerki na takie właśnie okazje,  

w Zespole Szkół w Dobczycach, w ramach 
zajęć praktycznych, Izabela Wyroba zabrała 
swoje uczennice w kwietny świat. Fryzura, 
którą zdobić ma wianek, to nie tylko praca 
w samym zakładzie fryzjerskim. Fryzjer, 
aby dobrze zaplanować taką fryzurę, musi 
przede wszystkim wiedzieć, na jaką okazję 

będzie wykonana, dokonać ustaleń z flory-
stą, który pomoże dobrać kolory kwiatów  
i sam materiał. Kwiaty, z których wykonany 
będzie wianek, nie mogą być ciężkie, bo 
przytłoczą fryzurę.

O historii wianków, jak i ich wykona-
niu, grupa fryzjerek z klasy 2 technikum 
fryzjerskiego dowiedziała się od Joanny 
Wyroby, właścicielki Pracowni Florystycznej 
Lawendowo. 

Robieniu wianków na pracowni towarzy-
szyła satysfakcja i radość z ich wykonywania. 
Kolory kwiatów napajały radością, a ich 
zapach spokojem. 

Dziewczęta wykazały się pomysłowością 
i estetyką pracy. Wianki, które wykonywały 
w pracowni fryzjerskiej, były bardzo ładne 
i zaplanowane harmoniczne.

- Zajęcia z plecenia wianków były bardzo 
inspirujące i pokazały, jaka natura jest 
twórcza i piękna – mówiły zadowolone 
uczennice.

Justyna Baka (ZS Dobczyce)
fot. ze zbiorów Szkoły

Od 8-15 maja nasza biblioteka uczestniczyła 
w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek 

pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 
Z tej okazji przygotowaliśmy kilka zabaw dla 
naszych czytelników, w których rozdaliśmy 
aż 231 nagród!

Co się działo? Na Facebooku biblioteki 
- „Awatary komentujesz i zyskujesz”, czyli 
wyzwania wymyślone przez bibliotekarzy, 
czekały na odpowiedź w komentarzach. 
Dalej w bibliotece „Losy czekają – upomin-
ki w ręce wpadają” czyli loteria, w której 
każdy wygrywał. Następnie nadszedł czas 
na zabawę „Szukaj śmiało, co na regale się 
schowało” gdzie czytelnicy musieli znaleźć 
ukryte koperty z niespodziankami w środku. 
Wreszcie „Skanuj kody - wygrywaj nagrody”, 
czyli specjalnie przygotowane kody QR kryły 
w sobie zadania, za których wykonanie można 
było otrzymać upominek. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wielką aktywność naszych 
czytelników. Cieszymy się, że byliście z nami 
w tym wyjątkowym tygodniu! 
Animacja – edukacja

Nasza biblioteka animuje i edukuje! Przy 
okazji powstają wspaniałe filmy wykonane 
metodą animacji poklatkowej. Wszystkie 
dzięki wyobraźni dzieci.

Od maja rozpoczęliśmy spotkania, któ-
rych efekty pojawią się już niebawem na 
naszym kanale YouTube: Biblioteka Dobczyce.  
W tym czasie zaprosiliśmy Teatr Chrząszcz 
w Trzcinie, który wprowadził uczestników  
w świat animacji z wykorzystaniem plaste-
liny. Poza tym na pozostałych warsztatach 
dzieci poznały darmowe, twórcze aplikacje 
i tworzyły w grupach filmy np. w czarno-

-białych barwach. 
Projekt „Animacja – edukacja” realizo-

wany przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Dobczycach dofinansowano przez Funda-
cję BGK w programie „Na dobry początek!”.

MBP

„Znajdziesz mnie w bibliotece”
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (22)

Kluski ziemniaczane
ok.80 dkg ziemniaków, 
śmietana, 
10 dkg mąki, 
3 jajka, masło, 
3 dkg drożdży,
tłuszcz do smażenia, 
sól pieprz do smaku

Ziemniaki obrać, opłukać, zalać wrzącą 
osoloną wodą, ugotować, odcedzić, odparować, 
przestudzić i zemleć. Wymieszać z roztarty-
mi ze śmietaną drożdżami, przesianą mąką, 
jajkami i roztopionym masłem, doprawić.

Metalową łyżką formować podłużne 
kluski i kłaść na gorący tłuszcz, usmażyć. 
Wyjmować kluski łyżką cedzakową, osączyć 
z tłuszczu i podawać.

Smacznego życzy Teściowa

Porada: uważajmy na kleszcze, które roz-
noszą groźne choroby. Ubierajmy się „na 
jasno”, łatwiej dostrzec kleszcza. Stosujmy 
odpowiednie preparaty odstraszające i po 
powrocie ze spaceru sprawdzajmy skórę.

Z przepisów Teściowej

Młody wikariusz z Trzemeśni koło 
Myślenic, ksiądz Zygmunt Gola, po odbytej 
w roku 1962 wakacyjnej włóczędze auto-
stopem wzdłuż brzegów Bałtyku, wracał 
samolotem z Gdańska do Krakowa. Jedyne 
wolne miejsce znalazło się obok ówczesnego 
biskupa sufragana, Karola Wojtyły, póź-
niejszego papieża Jana Pawła II. Próbując 
ukryć zmieszanie, niewyspany, nieogolony 
i niedbale odziany wikariusz odważył się 
pierwszy nawiązać rozmowę:

- Widzę, że mogę czuć się bezpiecznie. Modlitwy 
wznoszone przez wiernych za pomyślność 
księdza biskupa z całą pewnością sprawią, 
że lot odbędzie się bez jakichkolwiek przy-
krych niespodzianek. 

Biskup zdjął z głowy czerwoną piuskę  
i demonstrując ją sąsiadowi, odpowiedział:

- Proszę tego nie traktować, jako spadochronu 
dla dwóch osób.

Kiedy Michał Anioł skończył malowanie 
fresku „Sąd Ostateczny” w Kaplicy Sykstyń-
skiej, okazało się, że wśród potępieńców  
w piekle umieścił również postać kardynała 
Biaggiego, który nie był artyście przychylny. 
Urażony kardynał zwrócił się do papieża 
Pawła III z prośbą, by nakazał usunięcie 
tej postaci z malowidła. 

- Dobrze wiesz, dokąd sięga moja władza  
– odpowiedział mu papież. – Gdyby umieścił 
cię w czyśćcu, mógłbym ci jeszcze pomóc. 
Ale w piekle…

C.F.

Ramy czasowe:
Czasy prehistoryczne – upadek cesarstwa 
zachodniorzymskiego (476 r.)
Główne style:

Malarstwo minojskie (kreteńskie)
- tematyka dworska, intensywna kolory-
styka, płynne, miękkie linie, abstrakcyjna 
ornamentyka
Malarstwo helladzkie (greckie)

- malarstwo wazowe, styl czarnofigurowy  
i czerwonofigurowy, tematyka mitologiczna 
i sceny z życia codziennego, przejrzysta 
kompozycja, bogactwo motywów, wysoki 

Skarby malarstwa europejskiego (1)
style, epoki, kierunki

poziom artystyczny.
Malarstwo rzymskie

- zachowane głównie na freskach odkopanych 
w Pompejach i Herkulanum: sielankowe 
krajobrazy, sceny mitologiczne i erotyczne, 
portrety, martwe natury, przedstawienia 
iluzjonistyczne dające złudzenie głębi  
i optycznie powiększonej przestrzeni.

Malarstwo wczesnochrześcijańskie
- początkowo prosta ornamentyka z symbo-
lami okrętu, pawia, ryby, linearne kształty, 
niewyrafinowana kolorystyka.

C.F.

Mała książka,  
Wielki człowiek…

Jak podaje Instytut Książki – w ramach 
projektu „Mała książka – wielki człowiek” 

do najmłodszych czytelników – noworodków 
i ich rodziców, przedszkolaków i pierwszo-
klasistów – trafiły już dwa miliony książek. 

Kampania Instytutu Książki „Mała 
książka – wielki człowiek” realizowana jest 
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki 
oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W dobczyckiej bibliotece wydaliśmy już 
ponad 529 książeczek i kart, a 184. dzieci 
odebrało już dyplomy Małego Czytelnika. 
Nasza biblioteka bierze udział w tej akcji 
od samego początku.

Kampania ta skierowana jest do dzieci  
i ich rodziców, a prowadzona jest równolegle 
w bibliotekach publicznych, bibliotekach 
szkolnych i w szpitalach na oddziałach 
położniczych. 

Pierwszą wyprawkę dostaje rodzic  
w szpitalu dla nowo narodzonego dziecka, 
kolejną odbiera już dla kilkuletniego dziecka 
w bibliotece publicznej (w tym roku otrzy-
mują dzieci z roczników 2015-2018). Star-
sze dzieci mogą dostać kolejną wyprawkę  
w bibliotece szkolnej. 

Wyprawka, to książka zawierająca 
opowiadania i wiersze naszych polskich 
autorów oraz karta Małego Czytelnika, na 
którą dziecko przykleja naklejki, otrzymane 
w bibliotece po wypożyczeniu książki. Po 
zebraniu 10. naklejek mali czytelnicy otrzy-
mują Dyplomy Małego Czytelnika. Oraz 
kolorowe przypinki. Karty z naklejkami 
zatrzymują na pamiątkę.
Po co takie akcje są prowadzone?

Wszystkie działania prowadzone w tej 
kampanii mają na celu przybliżenie świata 
literatury naszym dzieciom. Im wcześniej 
dziecko ma kontakt z książką i im częściej 
przychodzi do biblioteki, tym większe suk-
cesy może odnosić w życiu. Książka uczy, 
bawi, rozwija. Dzięki niej dziecko może 
przenosić się w odległe zakątki Ziemi (i nie 
tylko), może podróżować w czasie, może 
wcielać się w inne postaci, przez co uczy 
się empatii. Przyswaja również określone 
normy postępowania, uczy się wierzyć  
w siebie, pomagać innym, staje się wrażliwe 
na krzywdę innych, staje się lepszym człowie-
kiem. Zainspirowane lekturą potrafi samo 
tworzyć nowe historie, staje się kreatywne, 
ćwiczy myślenie, wymowę i wyobraźnię.

Katarzyna Szeliga w książce „Bajkotera-
pia” pisze: Bajki dla małego dziecka bardzo 
często są relaksem i odpoczynkiem, bo prze-
noszą przedszkolaka w fantastyczne krainy,  
a humor sytuacyjny i humor postaci pozwa-
la zapomnieć o problemach, trudnościach 
i kłopotach dnia codziennego. […] Bajki 
mają wiele walorów […] docierają do serc  
i umysłów małych dzieci, wprowadzając 
je w świat wartości i ucząc jak postępować 
należy, a jak zachowywać się nie godzi.

W szkole, dziecko szybciej składa literki, 
bo są one mu nieobce, szybciej uczy się czy-
tać albo już czyta samodzielnie. Im szybciej 
czyta, tym więcej potrafi poznać książek  
i więcej się dowiedzieć. Dziecko zadaje wiele 
pytań, czasami nas to potrafi nawet zmę-
czyć, ale jeśli umie czytać, samo odkrywa 
to, czego nie wie. Samo zdobywa informa-
cję i tak to leci rok za rokiem, aż w pew-
nym momencie zaczyna mówić o rzeczach,  
o których nie zawsze my, jako rodzice mamy 
pełną wiedzę. Zaczynamy się wtedy nawet 
dziwić, skąd on/ona to wie? I zaczyna to nas 
cieszyć: dziecko staje się mądre, oczytane, 
ma wszechstronną wiedzę, nie wstydzi 
się, umie opowiadać, nie zostaje w tyle za 
innymi a wręcz staje na czele grupy, umie 
zjednywać sobie kolegów, umie się bawić, 
potrafi wczuwać się w różne trudne sytuacje, 
potrafi też prowadzić dialog, umie szukać 
rozwiązań, jak pokonać trudne sytuacje.
Czyż nie chcemy tego dla naszych 
kochanych dzieci?

Wiemy, że zdecydowana większość 
Rodziców docenia pozytywną rolę książki  
i jest ona w ich domu na co dzień. Cieszy nas 
to ogromnie. Zachęcamy do pielęgnowania 
tej pięknej tradycji i życzymy nadal, aby 
książka była stale obecna w Waszym domu 
i w życiu Waszych dzieci. Rodziców i dzieci, 
którzy jeszcze nie zdążyli dołączyć do akcji 

„Mała książka - wielki człowiek” serdecznie 
zapraszamy do naszej biblioteki. 

Informujemy jednocześnie o trwającej 
już u nas szósty rok naszej autorskiej – dob-
czyckiej akcji: „Zostań Super Czytelnikiem!” 
Dla dzieci, które ukończą akcje (wypełnią 
karty naklejkami) czekają wspaniałe nagrody!

Czekamy na WAS!
Biblioteka czynna jest w poniedziałek, 

środę i piątek w godzinach od 11-19, we 
wtorek i czwartek od 8-16 i w sobotę od 8-13. 

Więcej o akcji „Mała książka - wielki 
człowiek” znajdziesz m.in. na fan page’u 
malaksiazkawielkiczlowiek 

Dorota Mistarz
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rozmaitości

Służyła ludziom – wspomnienie o Marii Kozielskiej

Rok temu zmarła Maria Kozielska - lekarz 
medycyny, postać znana prawie każdemu 

mieszkańcowi Dobczyc i okolic. Pragniemy, 
w pierwszą rocznicę śmierci, poświęcić jej 
kilka wspomnień.

Większość dobczyczan pamięta jej pochy-
loną sylwetkę, zawsze elegancko ubraną, idącą 
powolnym, drobnym i posuwistym 
krokiem, ostatnio z laską. Pod koniec 
swych dni miała wyraźne trudności 
z chodzeniem, ale nie poddawała 
się. Można było zauważyć jej namysł  
i wahanie, a może nawet strach przed 
przejściem dla pieszych na Rynku, 
wiodącym do kościoła.

Była osobą głęboko wierzącą  
i pobożną, codziennie uczestniczyła 
w mszach świętych. Najczęściej to 
ona, przed mszą w oczekiwaniu na 
organistę, rozpoczynała śpiew pieśni 
religijnych, których mnóstwo znała na 
pamięć. Uczestniczyła prawie w każdej 
pielgrzymce do polskich sanktuariów, 
służąc uczestnikom pomocą medycz-
ną. Była również w Ziemi Świętej,  
w Fatimie i Santiago de Compostela. 

Szczególnie umiłowała swoje 
rodzinne Dobczyce i jego mieszkań-
ców, którym służyła. Zawsze wszyscy, 
którzy tego potrzebowali, mogli liczyć 
na jej pomoc lekarską w jej domu lub 
w domu chorego. Niosła podpowiada-
ne dobrocią serca wsparcie, nie tylko 
podczas choroby, ale również w sprawach 
życia codziennego. Przyjmowała dorosłych 
i dzieci, o każdej porze dnia i nocy. Pacjenci 
pamiętają jej serdeczne podejście do cho-
rego, bez pośpiechu, ze spokojem, często  
z humorem.

Maria Kozielska urodziła się 20. marca 
1938 r. w Dobczycach. Była córką Jana i Kazi-
miery z domu Podsadeckiej. Miała czworo 
rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończyła 
w Dobczycach, następnie uczęszczała do 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Myślenicach, które ukończyła 
z wynikiem wzorowym, co dało jej wstęp na 
studia bez egzaminu wstępnego. Wybrała 
medycynę. Studiowała na wydziale lekarskim 
w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, 
którą ukończyła w 1962 roku z wynikiem 
bardzo dobrym. Po zakończeniu studiów 
pracowała w kilku placówkach medycznych 
na Śląsku, ale najbardziej ceniła sobie pracę 
w Pogotowiu Ratunkowym w Zabrzu. Jak 
sama wspominała: „Ciągłe wezwania do 
bardzo zróżnicowanych zdarzeń i schorzeń 
uczyły błyskawicznego diagnozowania 
pacjenta przy użyciu słuchawki. To właśnie 
w pogotowiu nabyłam najwięcej doświadcze-
nia, tam spotkałam się z wieloma rzadkimi 
przypadkami medycznymi. 

Była to, owszem, ciężka praca, ale dawała 
ogromne doświadczenie, jak również wiele 
satysfakcji.”

Po przejściu na rentę w 1976 roku, powró-
ciła do rodzinnych Dobczyc. Podjęła pracę, 
jako lekarz szkolny w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Tadeusza Kościuszki w Myśleni-
cach, do którego niegdyś uczęszczała. Od 
tego również roku, do końca swoich dni 
prowadziła całodobową praktykę lekarską 
w Dobczycach, w swoim domu rodzinnym 

przy ul. Długosza.
Najtrafniej wypowiedział się o jej dzia-

łalności ks. kanonik Michał Mikołajczyk, 
rezydent parafii dobczyckiej i jej długoletni 
proboszcz: „Wspaniała postać, wspaniały 
człowiek. Korzystam z jej pomocy lekarskiej 
od początku swego pobytu w Dobczycach. 

Jest na każde zawołanie. Każdy dzień rozpo-
czyna od porannej mszy świętej i modlitwy. 
Wiara daje jej siłę i natchnienie do pracy. 
Ma u siebie w domu gabinet otwarty przez 
24 godziny. Jest Mistrzynią w stawianiu 
diagnozy. Dba o chorego, potrafi po wizycie 
za dzień, dwa przyjść do jego domu, aby 
sprawdzić, jak się on czuje.”

Jej dom, a właściwie domek, był zawsze 
pełen kwiatów, które uwielbiała. Wśród 
kwiatów buszowały ulubione przez nią dwa 
koty. O ich wybrykach również z humorem 
opowiadała. 

Podczas spotkań rodzinnych czy towa-
rzyskich zazwyczaj wodziła prym. Sypała 
dowcipami i anegdotami jak z przysłowiowego 
rękawa. Znała wiele pieśni patriotycznych 
i przyśpiewek ludowych, których śpiewem 
również bawiła towarzystwo. Jak przystało 
na lekarza, dbała o swoje zdrowie, aktywnie 
spędzając wolny czas. Dużo spacerowała, 
podróżowała, jeździła na nartach, a także 
pływała.

Maria Kozielska zmarła nagle… w swoim 
domu. Pomimo czasu pandemii, w pogrzebie 

„naszej doktor” i tak uczestniczyło wiele 
osób. Spoczywa na cmentarzu parafialnym 
w rodzinnym grobowcu, na którym nigdy 
dotąd nie zabrakło płonących zniczy i kwia-
tów od pamiętających o niej, wdzięcznych 
pacjentów.

Maria Kozielska - „ikona Dobczyc” pozo-
stanie dla nas wzorem prawego, szlachet-
nego człowieka. Taka pozostanie w naszych 
sercach i pamięci.

Rodzina i Przyjaciele
Korzystaliśmy z artykułów Andrzeja 

Domagalskiego zamieszczonych w „Dzienniku 
Polskim z 2011 i 2013r. Również z tych 
artykułów pochodzą powyższe cytaty. 

Już 7 czerwca odbędzie się „Święto Łąki” 
- finał projektu „Po-łączeni. Siejemy 

możliwości” realizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dobczycach przy 
współpracy Przedszkola Samorządowego 
nr 3 w Dobczycach.

Po pół roku przygotowań, przedszkolaki 

wraz z seniorami zapraszają na błonia RCOS, 
gdzie odbędzie się międzypokoleniowy pik-
nik po-łączony z wysiewem łąki kwietnej!

W programie m.in.: 
- odsłonięcie wystawy,
- animacje dla najmłodszych,
- mini koncert uczniów Szkoły Muzycznej,
- prawie 100 sadzonek do wylosowania 
(lawenda, tawuła, powojnik)

- inne niespodzianki,
- słodkości,
- wysiew społecznej łąki kwietnej 

Kiedy? Poniedziałek, 7 czerwca 
godzina 17:00 
Gdzie? Błonia RCOS 
Mile widziane elementy owadzich strojów. 
Jednak finał to początek przygody z łąką 

kwietną, jej rozwój i kwitnienie będziemy 
mogli obserwować do końca roku oraz  
w przyszłych latach. 

W razie niepogody termin ulegnie zmianie.
Co zrobiliśmy w projekcie?
Nagraliśmy wspólnie z grupą seniorów 

cykl przyrodniczych filmów (do obejrzenia na 
kanale YouTube: BIBLIOTEKA DOBCZYCE). 
Przeprowadziliśmy cykl warsztatów siania 
ziół dla małych i dużych. Zorganizowaliśmy 
warsztaty kreatywnego pisania dla osób  
w wieku 55+. Stworzyliśmy pomysł na napi-
sanie bajki w formie teatrzyku kamishibai. 
Jej autorką jest Marta Grucela.

Zaangażowaliśmy w działania przed-
szkolaki z dobczyckich placówek, dzieci 
wysiały zioła dla seniorów, przygotowały kule 
nasienne i ozdobiły skrzyneczki, które trafią 
do rąk najstarszych. Stworzyliśmy teren pod 
społeczną łąkę kwietną, poszerzyliśmy naszą 
wiedzę na temat zakładania łąk kwietnych. 
Zorganizowaliśmy spotkania z pszczelarzem.

Projekt dofinansowano ze środków pro-
gramu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

Justyna Szawara

Siejemy - finał
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Śladami Wielkiej Wojny
W ostatnich latach można zaobserwować 

swoistą modę na turystykę górską  
w skali dotychczas niespotykanej. W miejscach, 
gdzie ruch turystyczny jest monitorowany, 
takich jak np. parki narodowe, w okresie 

letnim odnotowywana jest obecność nawet 
kilku tysięcy osób dziennie na Babiej Górze 
i w popularnych dolinach i nad Morskim 
Okiem w Tatrach, a łączna suma odwiedza-
jących Tatrzański Park Narodowy w 2020 
roku wyniosła 3,3 miliona osób.

Rozpoczynając cykl artykułów chciałbym 
przedstawić propozycje wycieczek tematycz-
nych, zarówno górskich, ale też objazdowych, 
obejmujących swym zasięgiem Beskidy wraz 
z pogórzami i Tatry. Przedstawione tam 
miejsca są mniej oblegane przez turystów  
i mogą zainteresować osoby, które wolą spo-
kój na szlaku. Będą one swoistą alternatywą 
dla zatłoczonych szlaków. 

Termin „Wielka Wojna” był używany 
dla okresu I wojny światowej w okresie 
międzywojennym. Konflikt trwający od 28 
lipca 1914 r. do 11 listopada 1918 r. pomię-
dzy Trójporozumieniem zwanym ententą 
(Wielka Brytania, Francja, Stany Zjedno-
czone, Włochy, Japonia, Serbia i Rosja)  
a Trójprzymierzem zwanym państwami cen-
tralnymi (Niemcy, Austro–Węgry, Bułgaria 
i Imperium Osmańskie). Wojna zakończyła 
się klęską państw centralnych, a w Europie 
Środkowej i Południowej powstały liczne 

państwa narodowe. Była też jedną z głów-
nych przyczyn rewolucji październikowej 
w Rosji. Wojna ta pochłonęła miliony ofiar. 

O ile na temat działań wojennych na 
zachodzie Europy napisano wiele publikacji 
i nakręcono dużą ilość filmów dokumental-
nych i fabularnych, to na temat działań na 
froncie wschodnim jest ich o wiele mniej. 
Działania na froncie zachodnim kojarzą 
się bardziej z wojną pozycyjną, gdzie wro-
gie sobie armie okopały się na pozycjach 
i z nich prowadziły działania. Natomiast 
na froncie wschodnim działania wojenne 
miały charakter wojny manewrowej, która 
charakteryzowała się brakiem stabilnej linii 
frontu przez dłuższy czas. 

W Galicji działania wojenne zaczęły 
się już w 1914 roku, gdzie w wyniku wielu 
bitew i potyczek armia rosyjska zajęła Lwów, 
otoczyła Twierdzę Przemyśl i dotarła do 
Twierdzy Kraków. 

W naszej okolicy największe bitwy miały 
miejsce w okolicy Łapanowa i Limanowej 

– była to tzw. operacja łapanowsko – lima-
nowska, oraz w okolicy Gorlic – bitwa gor-
licka. W wyniku tych działań, w 1915 roku, 
został przerwany front rosyjski i armie 
austriacka i niemiecka zaczęły odzyskiwać 
utracony teren. 

Oczywistym jest fakt, że przy brutalności 
działań wojennych i udziale dużych jednostek 
taktycznych po obu stronach 
konfliktu było wiele ofiar. 
Po zajęciu terenu Galicji  
w 1915 roku władze austriac-
kie zaczęły tworzyć cmentarze 
wojenne. Teren podzielono 
na okręgi, w których oprócz 
małych cmentarzy, był jeden 
cmentarz główny, z kaplicą 
i miejscem przeznaczonym 
na uroczystości. W poszcze-
gólnych okręgach cmentarze 
miały swoistą jednolitość 
artystyczną. Cechą odróż-
niającą zachodniogalicyj-
skie cmentarze wojenne od 

Cudze chwalicie, swego nie znacie innych nekropolii było to, że na jednym 
cmentarzu byli pochowani żołnierze obu 
walczących stron. 

Po tak obszernym, ale pobieżnym wstępie, 
chciałbym zachęcić do odwiedzania miejsc 
pochówku żołnierzy z okresu pierwszej wojny 
światowej, gdyż jest to kawał naszej historii. 
Z własnego doświadczenia wiem, że jest to 
fajna zabawa, bo angażuje całą grupę do 
działania na zasadzie: nawigowania, szu-
kania miejsc, szukania informacji o danym 
cmentarzu, szukania informacji o bitwie, 
która miała tam miejsce, itp. Walorem takich 
wycieczek jest odwiedzenie bardzo malow-
niczych i rzadko odwiedzanych miejsc, gdyż 
w większości te cmentarze usytuowane są 
na wzgórzach w oddaleniu od zabudowań, 
miejscach poza uczęszczanymi szlakami.  
W naszej okolicy takie cmentarze są w: Myśle-
nicach, Osieczanach, Wiśniowej, Mszanie 
Dolnej, Kasinie Wielkiej, Szczyrzycu, Słupi, 
Krasnych Lasocicach, Łapanowie, Tarnawie, 
Królówce, Żegocinie, Łąkcie Dolnej i Gór-
nej. Natomiast duże, reprezentacyjne dla 
danego okręgu w: Limanowej na Jabłońcu, 
Łużnej na wzgórzu Pustki i w Regietowie 
na wzgórzu Rotunda. 

Każdy z cmentarzy ma swój numer, co 
ułatwia jego lokalizację, a przy wielu są 
w okolicy umieszczone oryginalne słupki 
informujące o cmentarzu. 

Jacek Kozubek
Zdjęcia: Słupek informujący o cmentarzu 

Cmentarz nr 368 na Jabłońcu w Limanowej
Fot. Jacek Kozubek

Kupie stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11

Dobczyce pokochały maskotki. Pierw-
szy był Tuliś, potem pojawił się Rabuś, 

następnie eRDuś i wreszcie ona Gimcia. 
Tuliś związany jest z biblioteką i promuje 

wśród dzieci czytanie i miłość do kultury. 
Rabuś związany jest z piłkarskim klubem 

Raba Dobczyce i zachęca do uprawiania 

najpopularniejszego sporu 
świata – piłki nożnej. 

Jest jeszcze biegowy 
eRDuś, słoneczko, któ-
re biega, rozświetlając 
pochmurne dni i zachęca 
małych i dużych do spa-
cerów i biegania. 

Podczas Turnieju 
Wiosny w gimnastyce 
artystycznej pojawiła 
się Gimcia. Gimnastycz-
na maskotka „przyszła”  
z tańcem, muzyką i gracją, 
wnosząc nieco zamiesza-
nia wśród Tulisia, Rabusia 

i eRDusia. 
Ciekawe, czy będą „walczyć” o jej serce? 

A może pojawi się ktoś nowy. 
Z pewnością maskotki sprawią dzieciom 

i nie tylko sporo radości.
PP

fot. Joanna Talaga
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sport

Coraz więcej lekkoatletycznych sukcesów 
mieszkańców naszej gminy. Cieszy nas 

to tym bardziej, że są to młodzi, ambitni 
zawodnicy.

Warto wspomnieć, że, jak sami pod-
kreślają, początki przygody ze sportem to 

udział w imprezach biegowych organizo-
wanych w naszym mieście. Od kilku lat 
mieszkanki Stadnik – Karolina i Wiktoria 
Gawin trenują w KS AZS AWF Kraków. 
Ich treningi przynoszą efekty. Jednym  

z nich jest mistrzostwo i wicemistrzostwo 
Wiktorii w Mistrzostwach Województwa 
Małopolskiego, które odbyły się 23 maja  
w Tarnowie. Wiktoria wystartowała na 100 
m przez płotki i 100 m. 

Na tych samych zawodach wystartował 

Krystian Flak – uczeń ZS w Dobczycach, 
który dopiero od kilku miesięcy podjął się 
zawodowych treningów w sekcji lekkoatle-
tycznej TS Wieliczanki u trenera Szymona 
Dobaja. Krystian wygrał rywalizację na 

1500 m.
Zarówno Wiktoria, jak i Krystian wkrótce 

dowiedzą się, czy ich wyniki wystarczą na 
awans na Mistrzostwa Polski, ale wszystko 
wskazuje, że tak będzie.

Swoje sukcesy odnosi także młodsza 

siostra Wiktorii – Karolina. Ostatnio zajęła 
drugie miejsce w biegu na 80 m przez płotki 
podczas Mistrzostw Krakowa. 

PP
fot. lekkoatletyka.net.pl

Mistrzowie Województwa wywodzą się z naszej gminy!

Wyjazdowy mecz seniorskiej Raby Dob-
czyce z Pasternikiem Ochojno miał 

szczególne znaczenie dla doświadczonego 
bramkarza biało-niebieskich, Michała 
Rumana. 

Jego występ w tym pojedynku był nr 400 
w ligowych meczach dobczyckiej drużyny.

Parę dni później, już na boisku przy 
Podgórskiej, Michał z rąk prezesa Klubu, 
Tomasza Kraska i kapitana drużyny, Damiana 
Piwowarczyka, odebrał pamiątkową koszulkę 
z numerem 400.

KS Raba
fot. rabadobczyce.pl

Piłkarski jubileusz  
Michała Rumana

Roztańczony Intox z sukcesami
Trzecie miejsce oraz wyróżnienia wytań-

czyły dla Dobczyc dziewczęta z Zespołu 
Tańca Nowoczesnego Intox, które uczestni-
czyły w I Ogólnopolski Turniej Tańca Online 

“Chyże nóżki”.
Organizatorem konkursu był Młodzieżo-

wy Dom Kultury w Krakowie. W konkursie 
wzięło udział około 160 tanecznych podmio-
tów wykonawczych z 33 klubów i placówek 
kulturalnych z całej Polski. 

Profesjonalne jury w składzie: Ewelina 
Borowska (Sędzia Główny), Julia Hałka 
oraz Maciej Gruchlik, po zapoznaniu się  
z filmami nadesłanymi do turnieju przyznali 
w różnych kategoriach wiekowych: nagrody 
główne, nagrody specjalne oraz wyróżnienia.

Wśród laureatów konkursu znalazł się 
Zespół Tańca Nowoczesnego Intox, który 

świetnie reprezentował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. 

W kategorii formacje do lat 12 grupa 
Intox I zdobyła 3 miejsce na podium, wśród 
8 innych zespołów startujących w tej samej 
kategorii konkursowej. 

Wyróżnieniami w ogólnopolskiej edycji 
turnieju może poszczycić się również grupa 
Intox II oraz Intox Gold. 

Organizatorzy składają również serdecz-
ne podziękowania dla wszystkich trenerów 
i instruktorów, którzy pomimo trudnych 
warunków epidemicznych, bardzo dobrze 
przygotowali uczestników do konkursu  
i tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do 
udziału w I Ogólnopolskim Turniej Tańca 
Online “Chyże nóżki”.

tekst i fot: mgokis
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Gmina i Miasto Dobczyce, Sekcja Wokalna 
MGOKiS Dobczyce, Studio Piosenki 

Young Stars oraz MGOKiS Dobczyce zapra-
szają na widowisko „Polskie Skrzydła”, które 
odbędzie się 5 czerwca o godz. 18:00 w auli 
widowiskowej RCOS w Dobczycach.

Tego dnia, w nowo zaaranżowanej auli 
widowiskowej, rozbrzmi polska muzyka  

w wykonaniu członków Sekcji oraz Stu-
dia przy akompaniamencie profesjonal-
nych muzyków. Wydarzenie przygotowała 
kierownik sekcji Beata Czajka-Rolińska,  
a poprowadzi go dyrygent Marcin Zborek.

Serdecznie zapraszamy, wstęp na wyda-
rzenie jest bezpłatny.

Pierwotnie wydarzenie miało mieć 

miejsce pod murami miejskimi na Starym 
Mieście, jednak ze względów technicznych 
i nieoptymistycznych prognoz zdecydowa-
liśmy o przeniesieniu wydarzenia do RCOS.

Prosimy o pojawienie się wystarczająco 
wcześniej przed koncertem, aby wypełnić 

„ankietę covidową”. Informujemy też, że na 
auli dostępne będzie 50 % miejsc. 


