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I Dobczyckie Spotkanie z Poezją
Pierwsze Dobczyckie Spotkanie z Poezją 

na dobczyckim zamku – to pomysł, który 
zrodził się podczas jednego z posiedzeń Rady 
Społecznej przy Miejskiej Bibliotece w Dob-
czycach. Sceneria zamkowa, na którą padł 
wybór, nadałaby temu spotkaniu wyjątkowy 
klimat, a poezja zyskałaby wyjątkowe miej-
sce do tego, by można się w nią zasłuchać. 

Dzięki współpracy z Zamkiem w Dob-
czycach, za co serdecznie dziękujemy Marii 

Topie. PTTK Oddział Dobczyce i pracow-
nikom zamku udało nam się zaaranżować 
to wyjątkowe spotkanie. Ze względu na 
ograniczenia (mniejsza sala) spotkaliśmy się 
w mniejszym gronie, ale mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku spotkamy się w liczniej.

16 lipca zaprosiliśmy wszystkich znanych 
nam dobczyckich poetów, by mogli oni oso-
biście zaprezentować po dwa, trzy wybrane 
przez siebie utwory. Spotkanie z poezją 
odbyło się w wyjątkowym miejscu – w sali 
Władysława Kowalskiego, człowieka, który 
jest bardzo ważny dla naszej społeczności  
i rozwoju kultury w naszym regionie.

Na scenie prezentowali się kolejno 
Kazimierz Budyn, Jadwiga Daniek-Salawa, 
Andrzej Domagalski, Kasia Dominik, Lucy-
na Dyrcz-Kowalska, Marta Grucela, Beata 
Rokosz-Szymanek. Wsłuchaliśmy się także 
w poezję nieobecnych na spotkaniu – Kamili 
Gwoździewicz (wiersze przeczytała Barbara 
Włodarczyk) oraz Wiktora Piwowarskiego 
(wiersze przeczytała Dorota Mistarz). Była 
to okazja do poznania twórczości poetów, ale 
także poznania biograficznych informacji  
o nich samych i ich działaniach.

Zorganizowaliśmy to spotkanie, by 
zgromadzić w jednym miejscu osoby, które  

z odwagą dzielą się słowem i tworzą nie tylko 
do „szuflady”, ale dzielą się intymną częścią 
siebie, budując dobro wokół nas. Chcieliśmy 
im także podziękować za wieloletni wkład 
w rozwój kultury. Z tej okazji burmistrz 
Tomasz Suś ufundował Dobczyckie Laury 
Poetyckie, które pięknie wykonała dobczycka 
artystka Iwonka Płoskonka. Wręczyliśmy 
je, wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady 
Markiem Kaczorem, naszym poetom. Oprócz 

słowa wszyscy licznie obecni mogli posłuchać 
także muzyki, o którą zadbali: Małgorzata 
Molendys, Marek Cieślak, Zbigniew Dudzik  
i Anka Stożek. Tych kilka występów zapie-
rało dech piersiach i zostało razem z poezją  
w sercach słuchaczy na długi czas po spo-
tkaniu. 

Dziękujemy wszystkim za obecność  
i w pewnym sensie za hołd dla poezji. Dzię-
kujemy władzom samorządowym za to, że 
zauważają ludzi kultury i dopingują naszym 
inicjatywom – dziękujemy za ufundowanie 
Dobczyckich Laurów Poetyckich. Dziękuje-
my gospodarzom dobczyckiego zamku – tu 
podziękowania dla PTTK Dobczyce. Nie bez 
znaczenia jest ogromna pomoc pracowni-
ka MGOKiS – Michała Rozwadowskiego, 
dziękujemy za współpracę dyrektorowi 
Andrzejowi Topie. 

Ogromne podziękowania także dla 
Joanny Talagi za pomoc w przygotowaniu 
spotkania od strony promocyjnej. Naszą 
wdzięczność kierujemy także dla Marketu 
Jan i wydawnictwa Muduko za ufundowanie 
poczęstunku i drobnych niespodzianek dla 
laureatów wyróżnienia. 

Paweł Piwowarczyk
fot. Joanna Talaga, Paweł Stożek
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temat z okładki

Wakacje, słońce, ciepłe wieczory – wyko-
rzystujemy pogodę, która zachęca do 

wychodzenia z domów. Po niemal dziewię-
ciu miesiącach izolacji, lockdownu, zdalnej 
pracy, z wielkim zadowoleniem przyjmujemy 
informacje o imprezach, zwłaszcza tych 
plenerowych.

A w gminie Dobczyce takich nie brakuje. 
Począwszy od Plenerowego Kina Letniego, 

które zaprasza mieszkańców i turystów na 
malownicze Wzgórze Zamkowe, gdzie na 
murach miejskich można obejrzeć przede 
wszystkim doskonałe komedie. Chętnych do 
tej formy rekreacji nie brakuje. Na Wzgórze 
przychodzą ze swoimi kocami, matami, 
krzesełkami, ale wygodne leżaki zapewnia 
dla kinomaniaków organizator. 

A plenerowe pokazy w ramach projektu 
„Kino w dobrym klimacie”, organizują dla 
Państwa: grupa Cooltura filmowa przy 
współpracy z KAT Dobczyce, MGOKiS 
Dobczyce Gminą Dobczyce, oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną w Dobczycach.

Projekt dofinansowano ze środków 
programu Działaj Lokalnie Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności 
ARTS oraz Gminę i Miasto Dobczyce.

Kino plenerowe uzależnione jest oczy-
wiście od pogody, ale prognozy na sierpień 
są na tyle obiecujące, że planowane seanse 
się odbędą. Zachęcamy do śledzenia profilu 
Cooltura filmowa i Gmina Dobczyce na 
Facebooku, gdzie przed seansami pojawiają 
się aktualizacje. 

A jeśli ktoś ma dość siedzenia, może 
skorzystać z propozycji ruchowej, jaką 

przygotowało Stowarzyszenie Granica  
z Sierakowa. Gdzie – w Lenartówce, na 
Granicy. Organizatorzy zapraszają na zajęcia 
gimnastyczne na świeżym powietrzu.

Od 5 lipca w każdy poniedziałek o godz. 
20. Można liczyć na lekki trening dla każdego. 
Gimnastyka organizowana jest wspólnie  
z BeFit – Fitness Club i prowadzona jest 
przez wykwalifikowaną trenerkę.

Zajęcia są bezpłatne, a jedyne o czym 
musimy pamiętać, to wygodny strój i dobry 
humor. Treningi uzależnione są od pogody, 
ale o wszystkich zmianach organizatorzy 
informują na bieżąco. 

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu 
„Zdrowym być” dofinansowanym ze środków 
programu Działaj Lokalnie Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności 

ARTS oraz Gminę i Miasto Dobczyce. 
Zajęcia gimnastyczne to nie jedyna 

atrakcja, jaką w lipcu dla swoich sympatyków 
przygotowała Granica. W ramach projektu 
finansowanego z budżetu Gminy Dobczy-
ce, w Lenartówce odbył się Dzień otwarty, 
w którym oprócz koncertu w wykonaniu 
Marka Cieślaka, wyjątkowej biesiady i licz-
nych atrakcji dla najmłodszych, znalazł się 
pokaz pierwszej pomocy, który przygotowali  
i poprowadzili druhowie z OSP ze Stojowic. 

Wspaniałą pogodę na otwarte dni – tym 
razem Zamku i Skansenu w Dobczycach, 
zamówili organizatorzy rycerskiego pikni-
ku na Wzgórzu Zamkowym PTTK Oddział 
Dobczyce.

Średniowieczny obóz rycerski rozbił się 
u stóp kazimierzowskiego zamku, a odwie-
dzający Wzgórze mieszkańcy i turyści mogli 
oglądać turnieje, posłuchać średniowiecznej 
muzyki, przyglądać się obozowemu życiu, 
wziąć udział w zabawach i wykładach. Nie-
wątpliwą atrakcją dla wszystkich było nocne 
zwiedzanie zamku. Najbardziej cieszyło ono 
najmłodszych zwiedzających, dla których było 
to odkrywanie kolejnej tajemnicy Wzgórza 
Zamkowego w Dobczycach.

W programie nocnego zwiedzania znalazły 
się m.in.: samodzielne zwiedzanie wystaw 
stałych w zamku i skansenie, prelekcja  
w skansenie „Odkrywamy tajemnice pszczół” 
oraz prelekcje na zamku: Uzbrojenie rycerza 
w średniowieczu. Techniki walki w oparciu 
o traktaty z epoki, Ubiór różnych warstw 
społecznych na przełomie XIV – XV wie-
ku. Pokaz mody średniowiecznej, Prawo  
w średniowieczu.

Zadanie realizowane było w ramach pro-
jektów „Spotkanie z historią” oraz „Spotkania 
ze świadkami przeszłości w dobczyckim skan-
senie” wspieranych przez Gminę Dobczyce, 
a także projektu „Skansenova”– systemowa 
opieka nad dziedzictwem w małopolskich 
muzeach na wolnym powietrzu”.

anka
fot.PTTK Dobczyce, Stowarzyszenie Granica

Pogoda sprzyja plenerom
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To była najtrudniejsza dla mieszkańców 
Głogoczowa i Krzyszkowic noc – woda 

przyszła niespodziewanie, w nocy. Niektórzy 
mieli tylko minuty, by uratować życie. W tym, 
co mieli na sobie, uciekali przed żywiołem.  
I patrzyli, jak woda zabiera dorobek ich życia.

Ogromna ulewa, jaka przeszła nad gminą 
Myślenice, postawił w stan gotowości więk-
szość jednostek OSP z powiatu myślenickiego 

– w tym jednostki z Dobczyc i z Sierakowa.
Powódź błyskawiczna, która dotknęła 

najmocniej Głogoczów i Krzyszkowice, była 
zaskoczeniem dla większości mieszkańców. 
Uszkodzone zostały 104 budynki: domy, 
budynki gospodarcze. Niektóre z nich nadają 
się tylko do rozbiórki. Straty, które szaco-
wane są w tych miejscowościach, sięgają 
milionów złotych.

W związku z powodzią, do powiatu 
myślenickiego, na dotknięte żywiołem tereny, 
przyjechał premier Mateusz Morawiecki. 
Wziął udział w spotkaniu sztabu kryzysowego, 
a także przyjechał do Dobczyc, na zaporę 
wodną na rzece Rabie.

- Zbiornik w Dobczycach zabezpiecza kilka 
powiatów i dzięki temu mieszkańcy tej 
części Małopolski są bardziej bezpieczni 

– mówił premier podczas briefingu praso-
wego. – Jesteśmy w kontakcie ze wszyst-
kimi służbami, które monitorują sytuację. 
Sytuacja jest coraz lepiej opanowana. Raz 
jeszcze dziękuję służbom mundurowym, 
sąsiadom pomagającym sobie nawzajem 
oraz wojewodzie za organizację wszystkich 
działań. Służby są w najwyższej gotowości.

Red.

Rusza Gminny Program 
Wymiany Kotłów

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
nabór wniosków w ramach Gminnego 

Programu Wymiany Kotłów na rok 2021. 
Dofinansowana może zostać inwestycja 

polegająca na modernizacji systemów ogrze-
wania w budynkach i lokalach mieszkalnych 
położonych na terenie gminy Dobczyce.

Termin składania wniosków: od 29 lipca 
od godz. 8. do 4 sierpnia do godz. 14.

Wnioski można składać osobiście na 
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce, Rynek 26, przez ePUAP: 
adres elektronicznej skrzynki podawczej:  
/rl48mj3p3g/SkrytkaESP oraz mailowo - na 
adres ugim@dobczyce.pl. W tym ostatnim 
przypadku wniosek i załączniki muszą być 
podpisane kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym. W przypadku braku potwierdze-
nia otrzymania wniosku ze strony Urzędu 
prosimy o kontakt telefoniczny.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie  
z kolejnością wpływu do Urzędu. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone przed rozpoczęciem 
lub po zakończeniu naboru nie będą roz-
patrywane.

Dofinansowanie uzyskane w ramach 
programu Gminnego można łączyć z Pro-
gramem Czyste Powietrze i Ulgą Termomo-
dernizacyjną.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, 
który znajduje się na stronie Urzędu Gminy.

Wniosek wraz z załącznikami pobrać 
można ze strony lub odebrać z Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

ugim

Punkt obsługi programu 
„Czyste Powietrze” 

W Urzędzie w Dobczycach funkcjonuje 
punkt obsługi programu „Czyste 

powietrze”. 
Pomoc w wypełnieniu wniosku 

jest udzielana po wcześniejszym 
umówieniu wizyty w urzędzie pod 
nr tel. 12/372 17 77.

W urzędzie będzie można pobrać dru-
ki, złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego 
wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczą-
ce programu. Tutaj także wnioski przejdą 
etap weryfikacji formalnej. Rozpatrywanie 
wniosków i udzielanie dofinansowania 
wnioskodawcom to już kompetencja Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program „Czyste powietrze” można połą-
czyć z innymi funkcjonującymi programami.

Przed wizytą w urzędzie należy: zapoznać 
się z treścią programu i jego założeniami,  
w tym celu polecamy strony: czystepowietrze.
gov.pl oraz portal.wfos.krakow.pl

Należy także uzupełnić ankietę infor-
macyjną do programu, którą można pobrać  
w urzędzie lub na stronie internetowej Gminy.

Zebranie wszystkich niezbędnych danych 
umożliwi elektroniczne złożenie wniosku  
o dofinansowanie. Uzupełnioną ankietę 
należy zabrać na spotkanie z ekodoradcą.

W celu uniknięcia kolejek i długiego 
czasu oczekiwania prosimy o wcześniejsze 
telefoniczne umówienie wizyty z ekodoradcą.

ugim

Żywioł, który zabrał wszystko

Trwają prace przy Środowiskowym  
Domu Samopomocy

Trwa kolejny etap prac w obrębie Środo-
wiskowego Domu Samopomocy przy 

ulicy Jagiellońskiej. 

W ramach prowadzonych robót wyko-
nana zostanie m.in. izolacja fundamentów 
oraz kanalizacja opadowa. Koszt prac 

wynosi ponad 200 tys. zł i jest realizowany 
z budżetu gminy.

Przypomnijmy, że w październiku ubie-
głego roku w odnowionych 
wnętrzach starej szkoły 
przy ul. Jagiellońskiej 
rozpoczął funkcjono-
wanie Środowiskowy 
Dom Samopomocy.  
W ramach programu „Za 
Życiem” Gmina Dobczyce 
pozyskała dofinansowa-
nie m.in. na wykonanie  
I etapu remontu obiektu.

Udało się wówczas 
zrealizować: przebu-
dowę dachu z wymia-
ną pokrycia, wymianę 
stropów, przebudowę 
schodów na poddasze, 
wykonanie instalacji 
oddymiania klatki scho-
dowej, wymianę instalacji 
wod.-kan., elektrycznej, 
centralnego ogrzewania  
w części budynku, podbi-

cie fundamentów oraz prace wykończeniowe 
na parterze budynku.

tekst i fot. ugim

Narodowy Spis Powszechny do 30 września

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu 
Polski spoczywa obowiązek, by wziąć 

udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 
września.

Najdogodniejszą i obowiązkową formą 
udziału w spisie pozostaje samospis. Można 
go wykonać o każdej porze na dowolnym 
urządzeniu mobilnym podłączonym do 
Internetu, w domu lub gminnym punkcie 
spisowym.

Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. 
Obowiązku spisowego można dopełnić drogą 
internetową lub telefoniczną do momentu aż 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. 

Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi 

nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań nie 
możesz odmówić mu przekazania danych.

Przypominamy, że rachmistrz dzwoni  
z numeru 22/828 88 88 lub z numeru info-
linii spisowej 22/279 99 99. Zawsze możesz 
sprawdzić tożsamość rachmistrza, nieza-
leżnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka 
do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić na 
stronie www.spis.gov.p

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym 
wiąże się z możliwością nałożenia kary 
grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.
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z życia gminy

145-lecie OSP Dobczyce cz. III
W 2000 roku, na wniosek kilku człon-

ków OSP Dobczyce, przy macierzystej 
jednostce, została powołana do działania 
specjalistyczna grupa, której zadaniem miało 
być ogólnie rozumiane ratownictwo wodne. 

Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dob-
czyce była grupą strażaków – wodniaków 
posiadających wieloletnie doświadczenie  
i liczne uprawnienia związane z ratownic-
twem wodnym (patenty stermotorzystów  
i sterników motorowodnych, międzynarodo-
we uprawnienia płetwonurków na poziomie 
instruktorskim i nurkowym w federacjach 
nurkowych: PADI, CMAS, HSA, TDI, patenty 
ratowników WOPR, EFR, KPP oraz instruk-
torów ratownictwa wodnego i inne). 

Grupa była dysponowana do działań  
z zakresu ratownictwa wodnego przez KP 
PSP w Myślenicach. Sekcja była włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
wraz  macierzystą jednostką.

 Głównymi celami działalności SRW 
OSP Dobczyce były: działalność szkoleniowa, 
akcje ratownicze i poszukiwawcze, ratownic-
two ekologiczne (usuwane zanieczyszczeń  
z powierzchni wody, dezaktywacja skażeń, 
stawianie zapór przeciwolejowych, itp.), 
walka z klęskami żywiołowymi, działal-
ność edukacyjna, współpraca z władzami 
samorządowymi, współpraca z Policją, PSP 
i innymi służbami ratowniczymi.

Sekcja dysponowała sprzętem pozyska-
nym głównie od sponsorów, zakupionym za 
pieniądze pozyskane podczas prowadzenia 
drobnych prac podwodnych oraz prywatnym, 
należącym do członków sekcji. 

Sekcja (SRW) w trakcie swojej działalności 
przejęła na siebie część działań związanych 
z neutralizacją zagrożeń, a także skutków 
nieszczęśliwych wypadków na obszarach 
wodnych takich jak jeden z największych 
zbiorników wodnych w Małopolsce Jezioro 
Dobczyckie i innych (rzeka Raba, żwirownie, 
i inne) na terenie powiatu. 

Od początku powstania SRW przepro-
wadzono na tychże akwenach wiele akcji 
bojowych  polegających na: poszukiwaniu 

osób zaginionych, wydobywaniu zwłok (ofiar 
nieszczęśliwych wypadków, samobójstw), 
udzielanie pomocy ofiarom powodzi, poszuki-
waniu dowodów przestępstw, zabezpieczanie 
imprez i działań ekologicznych, udarem-
nianie katastrofy ekologicznej, uwalnianie 
przymarzniętych zwierząt.

Ponadto w okresie wiosna – jesień prze-
prowadzano cykliczne prewencyjne działania 
patrolowe na Jeziorze Dobczyckim, brano 
udział w ćwiczeniach i szkoleniu innych 
jednostek Straży Pożarnej, w tym PSP. 
Członkowie Sekcji przeprowadzali pogadanki 
w szkołach i przedszkolach, pisali artykuły 
do lokalnej prasy dotyczące bezpieczeństwa 
nad wodą.

Nieprzychylność pewnych instytu-
cji, uzasadniana niejasnymi przepisami  
i nadinterpretacją ich na wielu płaszczyznach, 
stopniowo doprowadziła do odcięcia od dzia-
łania i finansowania jednostki składającej 
się z doświadczonych fachowców z zakresu 
ratownictwa i posiadających dużą praktykę. 

W związku z narastającymi trudnościami 
wokół działania sekcji i niemożności funk-
cjonowania w podziale bojowym, ówczesny 
dowódca SRW dh Robert Kozubek zwrócił 
się z prośbą do Zarządu OSP Dobczyce  
o rozwiązanie Sekcji Ratownictwa Wodnego 
w obecnej postaci. W 2020 roku, na wal-
nym zebraniu OSP Dobczyce, odpowiednią 
uchwałą rozwiązano istniejącą dwadzieścia 
lat sekcję. 

Światełkiem w tunelu natomiast jest 
to, że osoby decyzyjne z PSP i samorządu, 
będące na tym zebraniu, wyraziły zdanie, 
że wysokie umiejętności i doświadczenie 
w zakresie ratownictwa wodnego druhów 
z tej sekcji będą wykorzystywane podczas 
szkoleń, ćwiczeń i akcji, co jak myślę przy-
niesie pożytek wszystkim. 

Natomiast z mojego punktu widzenia, 
po wielu latach doświadczeń i „przepycha-
nek” z instytucjami, od których zależała 
działalność i finansowanie sekcji, jestem 
co do tego sceptycznie nastawiony. 

Jacek Kozubek

Stadniki: wchodzimy w kolejny 
etap modernizacji

Dom Ludowy w Stadnikach poddawany 
jest modernizacji. Właśnie podpisana 

została umowa na kolejny etap prac.
Umowę Gmina podpisała z firmą Budarus, 

a w ramach prac wykonane zostaną m.in.: 
drenaż wokół budynku, izolacja termiczna 
i przeciwwilgociowa fundamentów, kana-
lizacja deszczowa, ocieplenie poddasza, 
czy wydzielenie pomieszczenia kotłowni. 
Realizacja inwestycji wyniesie w sumie 
241 067,23 zł i będzie kolejnym już etapem 

modernizacji domu ludowego.
Jak mówi burmistrz Tomasz Suś, prace 

może wizualnie nie zmienią domu ludowego, 
ale są kluczowe do prowadzenia dalszych 
prac modernizacyjnych.

Do kompleksowej modernizacji budynku, 
oprócz intensywnych prac remontowych, 
konieczne będzie jeszcze poszukiwanie  
i pozyskanie środków zewnętrznych, które 
umożliwią wykończenie obiektu. 

ugim

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

Urząd Gminy ostrzega przed kontaktem  
z rośliną Barszcz Sosnowskiego (będącej 

obecnie w pełnym rozkwicie) oraz zwraca się 
z prośbą o zachowanie szczególnej ostroż-
ności w przypadku jej spotkania.

Barszcz Sosnowskiego z uwagi na swoją 
ekspansywność i łatwość w rozprzestrzenianiu 
się i wypieraniu innej roślinności wymaga 
intensywnego i systematycznego zwalcza-
nia. Roślina ma silne działanie toksyczne  
i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach 
wydzielają parzące substancje, szkodliwe 
właściwości tych roślin ujawniają się szcze-
gólnie w wysokich temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza. Kontakt ludzi 
z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, 
powstawanie pęcherzy, a także zapalenie 
spojówek. Uczulenie skóry podobne jest 
do oparzenia, w wyniku, którego powstają 
trudno gojące się rany.

Z uwagi na fakt, że Barszcz Sosnowskiego 

nie jest rośliną kwarantannową, nie jest 
zwalczany z urzędu. W obrębie działek 
prywatnych, oraz będących w użytkowa-
niu podmiotów gospodarczych i instytucji 
istnieje obowiązek usuwania całych roślin, 
a w szczególności kwiatostanów w fazie 
kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak 
by nie dopuścić do ich wysiewu. W trak-
cie niszczenia metoda mechaniczną lub 
chemiczną barszczu Sosnowskiego należy 
zachować szczególne środki ostrożności. 
Metoda mechaniczna polega na wycinaniu 
całych roślin, natomiast metoda chemiczna 
polega na opryskiwaniu roślin preparatami 
chemicznymi.

Występowanie Barszczu Sosnowskiego 
wzdłuż rzek i cieków wodnych na terenie 
gminy Dobczyce należy zgłaszać do Nadzoru 
Wodnego w Myślenicach, tel.: 12/628 41 60, 
e-mail: nwmyslenice@wody.gov.pl

ugim

Modernizacja drogi 
w Stadnikach

Gmina Dobczyce podpisała umowę  
z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryj-

nych „DUDA” na przebudowę drogi gminnej 
Stadniki – Kwapinka w miejscowości Stadniki. 

Zakres prac stanowiący I etap moderni-
zacji drogi w Stadnikach opiewa na kwotę  
1 339 504,79 zł brutto. Środki na realizację tej 
inwestycji pochodzą z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac 
zaplanowano na koniec listopada 2021 r.

ugim

Sieraków: chodnik przy 
drodze wojewódzkiej

Budowa chodnika przy drodze wojewódz-
kiej w Sierakowie będzie inwestycją  

w podniesienie bezpieczeństwa pieszych. 
Prawie 600 m lewostronnego odcinka 

chodnika zostanie wybudowane od skrzy-
żowania drogi gminnej z drogą wojewódz-
ką (przy sklepie) w kierunku Jankówki.  
W ramach inwestycji rów zostanie zabudowany 
kanalizacją opadową oraz zmodernizowane 
będą zjazdy indywidualne do gospodarstw. 
Ważnym punktem inwestycji będzie także 
wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych. 

Inwestycja, której koszt to prawie 930 
tys. zł będzie finansowana wspólnie przez 
Gminę i Województwo w proporcjach 50/50.

ugim
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Czerwiec, z piękną pogodą i oczekiwaniem 
na początek wakacji, był świadkiem 

zakończenia niezwykłego projektu „Po-łą-
czeni. Siejemy możliwości”.

Spotkanie otworzył koncert uczennic  
i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Dobczycach (dziękujemy Magdalenie 

Siudyszewskiej-Dumicz oraz Konradowi 
Ligasowi za ubarwienie swoim występem 
naszej małej uroczystości). Muzyki nie 
brakowało, ponieważ grał i śpiewał dla nas 
również Marek Cieślak.

Po krótkiej genezie i podsumowaniu pro-
jektu, w którym „pierwsze skrzypce” zagrali 
seniorzy i przedszkolaki, przystąpiliśmy do 
najważniejszego - seniorzy wysiali nasiona 
kwietnej łąki, a dzieci wrzuciły w grunt wła-
snoręcznie wykonane kule nasienne, które 
zrobiły podczas warsztatów ziołowych. Naj-
barwniejszą chwilą był moment „uklepania” 
kwietnej łąki - wszystkie dzieci udeptywały 
teren, a następnie lekko przysypały wszystko 
warstwą torfu. Miś Tuliś także uczestniczył 
w tych wydarzeniach. Wokół łąki rozciąga-
ła się wystawa fotografii autorstwa Pawła 
Stożka (można ją podziwiać w bibliotece).

Nie zabrakło animacji, dyrektor biblioteki 
Paweł Piwowarczyk wraz z Tulisiem, bawił 
najmłodsze towarzystwo, podczas gdy starsi 
uczestnicy - seniorzy, nauczyciele, sympatycy 
projektu, rodzice mogli wziąć udział w zabawie 
i bezpłatnie wygrać sadzonki. Dzięki pomo-
cy naszych bibliotekarek – Doroty Mistarz  
i Edyty Sewiłło, które mocno zaangażowały 
się w organizację finału, całość przebiegła 
bardzo sprawnie. Podczas uroczystości 
można było obejrzeć także bajkę napisaną 
w ramach projektu do teatrzyku kamishibai 

- jej autorką jest Marta Grucela, a ilustracje 
wykonała Małgorzata Molendys.

Dziękujemy za liczne przybycie i wspólne 
świętowanie. Dziękujemy Paniom z przed-
szkoli: Annie Krawczyk, Marcie Gruceli  
i Alicji Hałatek za wprowadzenie dzieci  
w projekt i wielką aktywność. Dziękujemy 
naszym wspaniałym seniorom: w szczegól-
ności: Barbarze Myczkowskiej-Hankus, Ewie 
Stachowskiej, Krystynie Zając, Andrzejowi 
Zającowi, Ryszardowi Litworowskiemu, Mar-
kowi Cieślakowi. Dziękujemy Ireneuszowi  
i Ewie Wojtanom za pomoc w przygotowaniu 
terenu pod łąkę oraz wszystkim innym, którzy 
przyczynili się do tej wspaniałej inicjatywy. 
Burmistrzowi Tomaszowi Susiowi za ciepłe 
słowa i wspieranie naszej inicjatywy, MGOKiS 
Dobczyce za pomoc w uroczystości – słowa 
wdzięczności dla Michała Rozwadowskiego, 
który nas nagłośnił. Dziękujemy rodzicom 
dzieci - wspaniale, że wspierają Państwo 
takie inicjatywy jak nasza. Dziękujemy 
przedstawicielom Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych „ę” za obecność, wsparcie  
i możliwość realizacji społecznych działań.

Przez pół roku, pod czujnym okiem 
Justyny Szawary, naszej bibliotekarki 
oraz Małgorzaty Bartnik, dyrektor PS nr 3  
w Dobczycach, dzieci oraz seniorzy przy-
gotowywali się do wysiania społecznej łąki. 
Nagrywaliśmy edukacyjne filmy, uczyliśmy 
się wysiewać zioła, a nawet... pisać bajki! 
Wszystko po to by wspólnie spotkać się  
w czerwcu i założyć łąkę – „zasianą sercem 
ku radości natury”.

Pamiętajmy, że finał naszego projektu to 
początek przygody z łąką kwietną, jej rozwój 
i kwitnienie będziemy mogli obserwować do 
końca roku oraz w przyszłych latach.

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

tekst i fot. MBP

Załóż kompostownik!

Drodzy Mieszkańcy - zachęcamy do zakła-
dania przydomowych kompostowników 

w celu ograniczenia składowania odpadów 
biodegradowalnych. 

Odpady te możemy wykorzystać, jako 
kompost w swoich ogródkach czy na działkach. 
Ponadto od 1 stycznia tego roku właściciele 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
mogą otrzymać ulgę w opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, jeśli 
zdecydują się na kompostowanie bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach. 

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł mie-
sięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy 
posiadać/założyć kompostownik, a następnie 
zadeklarować to w Urzędzie Gminy i Miasta 
Dobczyce (nowy druk deklaracji dostępny 
jest na stronie www.dobczyce.pl 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
nie na każdej działce taki kompostownik 
może, z różnych powodów, powstać - ale 
warto go założyć, jeśli tylko Państwo macie 
taką możliwość.

ugim

Po-łączeni. Siejemy możliwości – finał projektu
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Monika Jasak-Dutkowska pełnić będzie 
obowiązki dyrektora w SP w Brzą-

czowicach. Pracę na tym stanowisku pani 
Monika rozpocznie 1 września. 

Monika Jasak-Dutkowska to cenio-
ny pedagog, nauczyciel matematyki, od 
roku szkolnego 2019/2020 wicedyrektor 

SP w Brzączowicach. Wcześniej związa-
na z Zespołem Placówek Oświatowych  
w Kobielniku, gdzie była dyrektorem   
i Stowarzyszeniem „Nasz Kobielnik”.  
W brzączowickiej placówce pracuje od roku 
2018.

Dotychczasowa dyrektorka szkoły, Gra-
żyna Kwiecińska, odeszła na emeryturę,  
a społeczność Brzączowic przygotowała dla 
niej „Kwiecisty Benefis” – piękne podzię-
kowanie za 16 lat dyrektorowania w szkole. 

ugim
fot. ugim, Zbigniew Kordula (Fotocolor)

 „Radiowe ślady historii”
Jedyna w swoim rodzaju wystawa radio-

odbiorników zagościła w Dobczycach. 60 
wyeksponowanych odbiorników stanowi 
część kolekcji mieszkańca Dobczyc – dr. inż. 
Ryszarda Dulskiego, szefa służby łączności 
GOPR w lata 80. projektanta sieci łączności 
w Tatrach, miłośnika radiotechniki. 

W realizacji pasji wspierają autora 
wystawy żona Ewa i córka Anna, która jest 
także współautorką wydanej  nim publikacji 

„Halo, halo. Niepodległa w eterze. Radio i 
radiofonia w Polsce 1918-1989”.

Wśród wystawionych w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym radiowych 
perełek są takie, które liczą sobie prawie 100 
lat, jak np. amerykański odbiornik z 1924 r. 
Są i również takie, które wielu z nas pamięta, 
jak kultowa „Julia”. Wzrok przykuwa także 
niebagatelnych rozmiarów makieta Tran-
satlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali 
Nadawczej Babice – Boernerowo, stanowiąca 
jeden z ważniejszych eksponatów wystawy.

Wartość edukacyjną zbiorów podkreślił 
otwierający wystawę wicepremier Jarosław 
Gowin, który tego dnia, z wicemarszałkiem 
Tomaszem Urynowiczem wizytował Dobczyce.
 - Dobczyce są wspaniale rozwijającym się 
miastem w tym bardzo uroczym zakątku 
Polski, jakim jest ziemia myślenicka. Znajdu-
jemy się też w pięknym obiekcie, który łączy 
różne funkcje – i edukacyjne, i kulturalne; 
a teraz wzbogaca się o wspaniałą wystawę. 
Jest ona śladem pasji, pasji dwojga ludzi  

– ojca i córki i jestem przekonany, że będzie 
to tchnienie historii polskiej i światowej 
myśli radiotechnicznej. Młode pokolenie 
będzie mogło lepiej nawiązać kontakt  

z przeszłością i unaocznić sobie, jak ogrom-
ne jest tempo rozwoju technologicznego 

– mówił wicepremier Gowin.
Jak wspomina autor wystawy, już  

w latach młodzieńczych obudziła się w nim 
ciekawość do radiotechniki, która z czasem 
przerodziła się we wciąż trwające zaintereso-

wanie i kierunek rozwoju zawodowego. Dziś, 
będąc na emeryturze, pan Ryszard chętnie 
dzieli się ogromną wiedzą i doświadczeniem, 
a o rozwoju radiotechniki może opowiadać 
godzinami. Okazją do przekazania tej wiedzy 
były m.in. międzypokoleniowe warsztaty 
realizowane wspólnie z dobczycką biblioteką 
pn. „Od radia do ipoda”.

Zainaugurowana w Dobczycach wystawa 
stanowi wyjątkową okazję, aby w ciekawy 
sposób przybliżyć młodemu pokoleniu 
zagadnienia związane z rozwojem techniki, 
na co szczególnie zwrócili uwagę burmistrz 
Tomasz Suś oraz dyrektor dobczyckiego 
ośrodka kultury, Andrzej Topa. Wystawa 
posiada szczegółowo opisane eksponaty, stąd 
możliwe jest jej indywidualne zwiedzanie, 
a jak mówi autor, we wrześniu uzupełniona 
zostanie o kolejne odbiorniki.

Zachęcamy do odwiedzenia RCOS, 
zarówno indywidualnych zainteresowa-
nych, jak i grupy z placówek oświatowych. 
Wystawę oglądać można bezpłatnie w 
godzinach otwarcia Centrum. Zachęcamy 
także do sięgnięcia po lekturę „Halo, halo. 
Niepodległa w eterze. Radio i radiofonia 
w Polsce 1918-1989”, która dostępna jest 
m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach.

tekst i fot. jota

Brzączowice z nową 
dyrektorką 
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Tradycyjnie, od kilku już lat, na począt-
ku lipca w Dobczycach przywołuje się 

wspomnienie o Polskiej Flotylli Rzecznej 
Marynarki Wojennej stacjonującej w Pińsku 
(do 1939 r. leżącym w granicach Polski). 

Pamięć o tej „zapomnianej Flotylli” 
kultywuje Stowarzyszenie Konstruktorzy 
Marzeń, które co roku w okolicy 3 lipca 
organizuje w Dobczycach jej święto. Data 
ta jest nieprzypadkowa, to właśnie 3 lipca 
1919 r. żołnierze Flotylli Pińskiej odnieśli 
zwycięstwo nad flotą bolszewicką. Na 
pamiątkę tego wydarzenia 3 lipca ustano-
wiono świętem Flotylli Pińskiej.

Niestety przeciągająca się sytuacja epi-
demiczna spowodowała, że w tym roku nie 
mogliśmy gościć w Dobczycach przyjaciół 
z Białorusi. Jednak, podobnie jak w latach 
ubiegłych, program święta był bardzo 
atrakcyjny. Już od rannych godzin pasjo-
naci i kolekcjonerzy wystawili swoje zbiory  
w ramach Regionalnej Giełdy Kolekcjonerów, 
a Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
zaprosiła całe rodziny do wspólnej zabawy 

klockami. Kreatywność uczestników warsz-
tatów dodatkowo pobudzała imponująca 
wystawa klocków pochodzących z prywat-
nych kolekcji mieszkańców gminy Dobczyce.

W Regionalnym Centrum Oświatowo-

-Sportowym w Dobczycach można było 
także podziwiać modele vintage w ramach 
giełdy modelarskiej. 

W trakcie dnia rozegrany został III 
Otwarty Turniej Szachowy im. Harcerzy 
Kresów Wschodnich, który zorganizował 
dobczycki TKKF. Rozdanie pucharów dla 
najlepszych szachistów nastąpiło na uroczy-
stej gali wieńczącej Święto Flotylli Pińskiej 
w Dobczycach.

Gala była także okazją do wręczenia 
pamiątkowych medali osobom, które przez 
lata wspierały ideę tego wydarzenia.

Galę uświetnił występ Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce. Specjalna dedykacja 
popłynęła w stronę przyjaciół z Białorusi, 
którym artyści zadedykowali piosenkę Jacka 
Kaczmarskiego „Mury”.

tekst i fot. jota

Święto Flotylli Pińskiej Projekt dla kultury polsko-
-słowackiego pogranicza

Gmina Dobczyce wspólne ze słowacką 
gminą Hladovka realizuje wspólny 

projekt pn. „Zamek i wiejska chata - nowa 
przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim 
pograniczu”.

W ramach tego projektu w Hladovce 

powstała Izba Regionalna, a w Dobczycach 
doczekamy się zmian w obrębie zamku 
królewskiego.

W ramach projektu wykonane zostaną 
prace konserwatorskie na zamku, które będą 
służyć nie tylko odbudowie kolejnej części 
zabytkowego obiektu, ale także pozwolą 
stworzyć nową przestrzeń dla wydarzeń 
wystawienniczych (stałych i czasowych), 
koncertowych, wykładowych i innych 
popularyzujących kulturę obszaru realizacji 
mikroprojektu. 

W ramach projektu wykonana będzie 
odbudowa mostu, która pozwoli dodatko-
wo na korzystanie z parterowego poziomu 
zamku przez osoby niepełnosprawne.

W gminie Hladovka możemy już zobaczyć 
powstałą w ramach projektu Izbę Regional-
ną. Jej utworzenie pozwoli na stworzenie 
nowego miejsca przechowywania i promocji 
przedmiotów, mebli, strojów stanowiących  
o lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców, 
będzie też miejscem realizacji warsztatów 
regionalnych: rękodzielniczych i muzycznych, 
spotkań tematycznych, spotkań z twórcami 
ludowymi itp.

W Izbie będzie okazja do poznania 
góralskiej muzyki i instrumentów, strojów 
regionalnych oraz tradycji. Zachęcamy do 
odwiedzin u naszego partnera, jeśli tylko 
będziecie w okolicy. Hladovka znajduje się 
1,5 h drogi od Dobczyc.

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu 
Współpracy Trnasgranicznej Interreg.

jota
fot. PTTK o Dobczyce
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kultura

Wiele godzin warsztatów wokalnych, 
zajęć aktorskich, a nawet warsztatów 

z makijażu scenicznego, zwieńczone zostało 
w ubiegłą niedzielę pięknym, lirycznym 

koncertem. Międzypokoleniowa grupa Sekcji 
Wokalnej MGOKiS Dobczyce połączyła siły 
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 
ISPINA Dobczyce we wspólnym projekcie 

„Narodziny Gwiazdy”.
Młode talenty wokalne mogły rozwinąć 

skrzydła pod okiem profesjonalistów, by 
finalnie zaprezentować się podczas dwóch 
koncertów. Jeden z nich – „Nie bój się chcieć”, 
w wykonaniu najmłodszych grup Sekcji, 
mogliśmy zobaczyć w czerwcu w Dobczyckim 
Parku Miejskim. Koncert ten dedykowany 
był przede wszystkim dzieciom i wywołał 
uśmiech na niejednej twarzy. 

Dodatkową atrakcję stanowiły warszta-
ty plastyczne prowadzone przez członków 
Stowarzyszenie Ispina Dobczyce.

Lipcowy, niedzielny koncert był już zgoła 
odmienny – szykowny, nastrojowy, liryczny. 
Wokaliści zaprezentowali się w muzycznych 
aranżacjach poetyckich dzieł znanych 
twórców, wśród których wymienić można: 
Szymborską, Poświatowską, Twardowskie-
go, Herberta, Młynarskiego, Tuwima czy 
autora tytułowego liryka – Gałczyńskiego. 
Wokalistom akompaniowali profesjonalni 

muzycy: pianista- Daniel Mazurkiewicz, kon-
trabasista Daniel Nicieja oraz skrzypaczka, 
Gabriela Jarosz, którzy zaskoczyli widownię 
nowymi aranżacjami. Była to wspaniała 

liryczna uczta, która zwieńczyła realizowany 
przez Sekcję projekt. Tego wieczoru można 
było także zobaczyć wystawę prac grupy 
Wypisz – Wymaluj zorganizowaną przez 
Stowarzyszenie Ispina Dobczyce.

Projekt „Narodziny Gwiazdy” rozpoczął 
się w marcu. W ramach projektu młodsze 
grupy Sekcji uczestniczyły w warsztatach 
teatralnych, obejmujących ćwiczenia aktor-
skie i z zakresu ruchu scenicznego, które 
poprowadziła aktorka Teatru Rabcio, Aga 
Kwiatkowska.

Dla grup najstarszej i średniej zorgani-
zowane zostały warsztaty z zakresu wizażu 
i makijażu scenicznego, które poprowadziła 
Ewa Kaczmarczyk.

Wszyscy brali udział w zajęciach z muzy-
kami, przygotowując się do obu koncertów.  

Nad całością realizacji projektu czu-
wała prowadząca Sekcję Wokalną, Beata 
Czajka-Rolińska, która przygotowała także 
finałowe koncerty.

Projekt „Narodziny Gwiazdy” współfi-
nansowany był ze środków Gminy Dobczyce.

jota
fot. Paweł Stożek, Beata Czajka-Rolińska

„Narodziny Gwiazdy”- liryczny 
koncert na zakończenie projektu

W czerwcu w auli RCOS wystąpił Maciej 
Maleńczuk wraz z Rhythm Section. 

Blisko dwugodzinny koncert stanowił retro-
spekcję dotychczasowych dokonań artysty. 

Najnowsza wersja MALEŃCZUK „KON-
CERT SOLO”, współtworzona z kolegami  
z sekcji rytmicznej, stanowiła przegląd 
tych bardziej i mniej znanych piosenek 
Maleńczuka.

W repertuarze koncertu znalazły się 
zarówno pieśni uliczne, jak i późniejsze 
utwory Maćka, które zaskarbiły mu olbrzymią 
sympatię i popularność wśród publiczności. 
Nie zabrakło takich pieśni, jak: „Ostatnia 
nocka”, „Tango Libido”, „Hamulcowy” czy 

„Dawna dziewczyno”.
Oryginalny styl gry na gitarze i nieskażona 

niczym wolność słowa, bliski, bezpośredni 
kontakt z widownią, szczery, niezakłócony 
przekaz tekstu – to był po prostu Maleńczuk 
w czystej postaci. Ten, o którym się mówi, 
nie do podrobienia, naturalny, dowcipny, 
czasem brutalny – bo takie jest życie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zdecydowali się spędzić wtorkowy wieczór 
z MGOKiS Dobczyce.

Wsparcie ze środków Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19.

tekst i fot. mgokis

Wakacje na półmetku, a ośrodek kultury 
zaprasza wszystkich, którzy chcą twór-

czo spędzić czas, do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego. 

Tutaj, na dzieci i młodzież, czekają 
Artystyczne Wakacje (zajęcia plastyczne 
prowadzone przez Paulinę Steligę-Grygla-
szewską), warsztaty lepienia z gliny (prow. 
Iwona Płoskonka) oraz mozaiki (prow. Ewa 
Saczka). 

Zainteresowane osoby zapraszamy do 
kontaktu z Biurem MGOKiS, pod nr. tel.: 
533 990 660 lub 12 27 16 757.

Najmłodszych zapraszamy na letnie sean-
se w RCOS – w sierpni trzy tytuły: „Urwis”, 

„Klakson i Spółka”, „Corgi, psiak Królowej”.
Seanse emitowane będą we wtorki,  

o godzinie 10. Bilety w cenie 5 zł/os. sprze-
dawane będą od godziny 9., aż do momentu 
zapełnienia 75 proc. miejsc na sali. 

Zapraszamy do MGOKiS.
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Przyjmę do pracy logopedę, neurologopedę, 
psychologa, terapeutę integracji sensorycznej 

z okolic Dobczyc.

Kontakt: 788 204 681
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u Tischnera

Dziewczęta z Zespołu Szkół w finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”

W Zespole Szkół w Dobczycach realizowano 
kilka projektów społecznych, z których 

dwa zakwalifikowały się do Ogólnopolskiej 
Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. 

Uczennice klasy 3T3 o profilu technik 
usług fryzjerskich, Angelika Tokarz, Mag-

dalena Zięcina i Emilia Machajska (projekt 
„Nie daj się depresji”), Gabriela Per i Barbara 
Miśkowiec (projekt „Gdy zaufasz odblaskowi 
nie ulegniesz wypadkowi”) ukończyły swoje 
projekty i zakwalifikowały się do finału 
olimpiady. Uczestnicy programu Zwolnieni  
z Teorii zakładali i realizowali własne projekty 
społeczne, ucząc się zarządzania projektem 
w profesjonalny sposób.

- Podczas trwania projektów zaobserwowałam, 
że dziewczęta niesamowicie rozwinęły swoje 
kompetencje, stały się bardzo operatywne 
oraz kreatywne, wykazując się determinacją 
w dążeniu do celu i pomysłowością - dzieli 
się wrażeniami koordynator projektów Anna 
Markiewicz, nauczycielka pracowni fryzjer-
skiej. – Zdobyły nowe doświadczenia m.in. 
dzięki pracy zespołowej, nabyły umiejętność 
pozyskiwania funduszy i rozwiązywania 
problemów. Chciałabym również podzię-
kować Dyrekcji Zespołu Szkół za okazane 
wsparcie, troskę i zaangażowanie w trakcie 
realizowania programu.

„Nie daj się depresji”
Dziewczęta realizowały projekt, dotyczący 

problemu depresji. Założyły na Facebooku 
fanpage „Nie daj się depresji”, zdobywając  

2 tys. obserwujących. Na profilu zamieszczały 
m.in. informacje o chorobie, materiały edu-
kacyjne i opinie ekspertów w tej dziedzinie, 
przybliżając społeczeństwu temat depresji 
oraz uświadamiając, jak pomagać osobom 
chorym i gdzie szukać pomocy. 

- Beneficjentami naszego projektu byli młodzi 
ludzie, mieszkańcy gminy i miasta Dobczyce, 
uczniowie naszej szkoły oraz internauci. 
Wiedzę na temat depresji oraz między innymi 
kontakty do stowarzyszeń udzielających 
pomocy osobom chorym, przekazywałyśmy 
za pomocą plakatów, ulotek oraz prezen-
tacji. Pozyskałyśmy dofinansowanie od 
Starostwa Powiatowego w kwocie 500 zł na 
banery, ulotki i plakaty, które rozwiesiłyśmy  
w placówkach i instytucjach, uzyskując 
zgodę dyrekcji SP nr 2 Dobczyce, ZS Dob-
czyce oraz władz KS Raba. Przeprowadzi-
łyśmy też godzinę wychowawczą w klasach 
pierwszych w ZS Dobczyce, przedstawiając 
materiały i prezentację uświadamiające 
o depresji. Nawiązałyśmy współpracę  
z Fundacją „Zobacz Jestem”, uzyskując 
duże wsparcie i pomoc ze strony stażyst-
ki tej fundacji, Patrycji Kachel – mówią 
dziewczęta.

„Gdy zaufasz odblaskowi nie ulegniesz 
wypadkowi!”

Gabriela i Barbara zajęły się problemem 
bezpieczeństwa na drogach. W ramach 
swojego projektu nagrały filmik, dotyczący 
zasad poruszania się po drodze, który umie-
ściły na stronach internetowych przedszkoli  
i urzędów, aby dotarł do jak największej 
liczby odbiorców. 

– Nasz projekt skierowałyśmy do przed-
szkolaków, ponieważ bardzo szybko chłoną 
wiedzę i przekazują ją innym – mówią.  

– Zorganizowałyśmy konkurs plastyczny dla 
dzieci i przekazałyśmy nagrody w postaci 
odblasków, pozyskanych od sponsorów, 
m.in.: Stowarzyszenia Partnerstwo dla 
Bezpieczeństwa Drogowego (200 odbla-
sków i 200 zakładek do książek), Gminy 
Dobczyce (400 odblasków) i Straży Miejskiej 
w Myślenicach (30 odblasków). Współpra-
cowałyśmy również przedszkolami nr 1  
i 3 w Dobczycach, w Kornatce, Wiśniowej 
i Marszowicach – podsumowują uczennice.

Realizując projekty społeczne, działając  
z myślą o innych, uczennice ZS zdobyły 
praktykę i wiedzę, wykazały się wytrwa-
łością oraz nabyły cennych umiejętności 
współpracy w zespole i środowisku lokalnym.

                    oprac. (bd)

Początek lata w winnicy państwa Hyżych 
– to już tradycja, która wpisała się w 

kalendarz wydarzeń w Stadnikach. W tym 
roku uczestnicy spotkania mogli posłuchać 
także wyjątkowej poezji.

Tegoroczne spotkanie w winnicy odby-
wało się pod hasłem „Poetyckie powitanie 
lata z wernisażem Vienna Dream 2021”. 
Stąd, oprócz zwiedzania winnicy, uczestni-
cy mogli się zanurzyć w poetyckim słowie  
i odwiedzić Galerię w Stodole. 

Wiersze czytali m.in. zaproszeni do 
Stadnik poeci z Kujawskiego Klubu Przy-
jaciół Poezji i Fotografii, którzy przyjechali  
w nasze strony na zaproszenie inicjatora 
poetyckiego spotkania - Kazimierza Budyna. 

Całość, muzycznie zaakcentowali Lidia 
Baściuk i Mateusz Szczurek.

W Galerii zagościły obrazy: Jacka Roz-
miarka, Elżbiety Paul-Rudzińskiej, Haliny 
Benkovics-Krajewskiej, Ewy Siejki, Barbary 
Bójko, Moniki Gomuły-Kufel.

Tradycyjnie zapłonęło ognisko, przy któ-
rym uczestnicy stadnickiego powitania lata 
piekli kiełbaski, a smakowity poczęstunek 
dla wszystkich zapewniły, jak zawsze nie-
zawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Stadnik.

Wspaniałe popołudnie i wieczór zwień-
czyła przednia zabawa.

anka
fot. Stadniki Lokalnie

Poetyckie spotkanie  
w stadnickiej winnicy
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (24)

Krokiety z sera twarogowego

ok. 1/2 kg sera twarogowego, 
3 jajka, 
cukier puder, 
rodzynki, 
mąka, 
bułka tarta, 
olejek waniliowy, 
tłuszcz do smażenia
(ilości wg uznania)

Jajka umyć, oddzielić żółtka od białek. 
Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, wymieszać 
ze zmielonym twarożkiem, opłukanymi 
rodzynkami, olejkiem oraz z ubitą pianą  
z białek, przesypując przesianą mąką.

Następnie formować krokiety, obtaczać 
w tartej bułce i smażyć na silnie rozgrzanym 
tłuszczu ze wszystkich stron na jasnozłoty 
kolor.

Podawać z kefirem lub jogurtem.
Smacznego i miłego wypoczynku 

życzy Teściowa

Porada: sezon wakacyjny trwa, dbajmy  
o bezpieczeństwo w czasie kąpania, pilnujmy 
dzieci i siebie wzajemnie.

Z przepisów Teściowej

Jan Himilsbach opowiadał kiedyś 
przyjaciołom o przygodzie erotycznej, 
która spotkała go przed kilkoma dniami:

- Poznałem na balandze panienkę. O Boże, 
z wyglądu przypominała nieco stare-
go górala. Rano się budzę, patrzę… No  
i rzeczywiście!

Gary Cooper zwrócił się do znajomego 
księdza z prośbą o pobłogosławienie jego 
nowego samochodu. Po uroczystości ksiądz 
poprosił go na bok i szepnął na ucho:

- Jako twój przyjaciel, pragnę ci jednak 
zwrócić uwagę, że moje błogosławieństwo 
sięga tylko do 60 kilometrów na godzinę..

Podczas nakręcania filmu „Lifeboat” 
(1944) aktorka Mary Anderson zapytała 
Alfreda Hitchcocka:
- Co w mojej grze przypadło panu najbar-
dziej do gustu?

- Siedzisz na tym, moje dziecko – odparł 
Hitchcock. 

C.F.

Ramy czasowe XIV - XVI wiek

Główne cechy malarstwa:
Zainteresowanie człowiekiem, trójwy-

miarowość i perspektywa, motywy antyczne 
i mitologiczne, realizm w przedstawianiu 

świata, wprowadzenie krajobrazu i wnętrza 
mieszkalnego w miejscu powszechnego w 
malarstwie średniowiecznym złotego tła.

Najwybitniejsi przedstawiciele: 
Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonar-

roti, Rafael Santi, Tycjan, Sandro Botticelli, 
Fra Angelico, Piero della Francesca, Paolo 
Veronese, Pieter Bruegel starszy, El Greco, 
Albrecht Dürer, Lucas Cranach starszy, 
Hieronim Bosch. 

Na zdjęciu: Człowiek witruwiański - 
rysunek Leonarda da Vinci

Skarby malarstwa europejskiego (3)
style, epoki, kierunki

Kramy z cudeńkami
To bardzo trafnie określa charakter Pchlich 

Targów, które cyklicznie organizowane są 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Ispina” w Dobczycach.
Co jakiś czas, obok sklepu Państwa 

Rapaczów w Rynku (jakże wyjątkowego 
w historii naszego miasta) rozbijają się 
kramiki, na których można znaleźć 
prawdziwe skarby. Począwszy od książek 

– do zaczytania, w dobrej cenie, przez 
bibelociki, biżuterię, na maskotkach 
kończąc. Prawdziwa różnorodność, 
która przyciąga mieszkańców i turystów.

- Pamiętam pierwszy Pchli Targ, któ-
ry organizowała Ispina, jeszcze na 
placu zabaw przy ulicy Podgórskiej 

– wspomina pani Ania. – To już wtedy 
był strzał w dziesiątkę. Pamiętam 
mieszkańców, którzy przynosili książki, 
figurki, gry planszowe. Cieszę się, że 
Ispina organizuje Pchli Targ nadal, 
że Paniom i Panom ze Stowarzyszenia nie 
brakuje chęci i pomysłów na takie uliczne 
spotkania „pchlitargowców”.

Wakacje na półmetku, a kramy w Rynku 
spotkamy jeszcze w sierpniu. Jak zapewniają 
organizatorzy, planowane są przynajmniej 
dwa (a na pewno jeszcze jeden!) Pchle Targi.

Dlatego zachęcamy do śledzenia strony 
Ispiny na Facebooku, do czytania plakatów 
na tablicach ogłoszeń. Warto stanąć po 

stronie sprzedających, jak i kupujących.  
A może połączycie Państwo obie role. 

Zachęcamy i w imieniu Stowarzyszenia 
zapraszamy do udziału w Pchlich Targach.

anka
fot. Anka Stożek
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rozmaitości

W starej szkole, cz. V
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 

w II Rzeczpospolitej przeprowadzono 
reformę szkolnictwa. Wprowadzono obo-
wiązek szkolny dla wszystkich dzieci od 7. 
do 14. roku życia. W roku szkolnym 1923/24 
szkoły sześcioklasowe przekształcono  
w siedmioklasowe. W Dobczycach w 1926 
roku połączono szkoły męską oraz żeńską 

i utworzono jedną siedmioklasową szkołę 
pod kierownictwem Eugenii Wątorek. 

W archiwum szkolnym zachowały się 
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 
od 1930 roku, które są źródłem wiedzy  
o szkole w drugiej połowie dwudziestolecia 
międzywojennego. 

Od 1 kwietnia 1930 r. szkoła została 
włączona do okręgu szkolnego powiatu 
myślenickiego. W szkole działało wiele 
organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego 
(opiekunowie Maria Bergel i Adolf Kubicki), 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(opiekun Józefa Żuławińska), Polski Czerwo-
ny Krzyż (opiekun Anna Żuławińska), Liga 
Morska i Kolonialna (opiekun Stanisława 
Zając). 

Zadaniem koła PCK było m.in. zdobywa-
nie i rozdzielanie darów dla dzieci z ubogich 
rodzin. W 1935 roku młodzież z Państwowej 
Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Krakowie 
uszyła i przekazała 72 sukienki, płaszcze  
i spodnie dla uczniów z Dobczyc. Rok później 
PCK otrzymał 28 par obuwia, które zostały 
rozdzielone pomiędzy potrzebujących uczniów. 

Członkowie szkolnego koła PCK utrzymywali 
kontakt listowny z podobną organizacją  
w jednej ze szkół na Polesiu. Dobczycka 
szkoła otrzymała laleczkę w stroju ludowym  
z Polesia – „Poleszuczkę”, a w zamian wysła-
no na Polesie „Góralczyka”. Z wdzięczności 
za dary od dzieci amerykańskich, koło PCK 
zrewanżowało się zabawkami własnoręcznie 

przygotowanymi przez uczniów.
Opiekunką drużyny żeńskiej im. Emilii 

Plater była Maria Bergel, drużyną męską 
opiekował się Adolf Kubicki. Drużyna żeńska 
utrzymywała ścisły kontakt z harcerkami 
z Myślenic. W roku szkolnym 1934/35 
harcerki, wraz z drużynową Marią Bergel, 
uczestniczyły w zlocie w Spale. Brały udział 
w poświęceniu sztandaru harcerzy w Myśle-
nicach w dniu św. Jerzego - patrona harcerzy. 
Harcerze uczestniczyli w uroczystościach 
patriotycznych na terenie Dobczyc. Działała 
także Gromada Zuchów, którą prowadził 
druh Deńko.

Liga Morska i Kolonialna popularyzowała 
zagadnienia związane z morzem, do którego 
Polska uzyskała dostęp po I wojnie światowej. 
W latach 30. w szkole prowadzono zbiórkę 
na Fundusz Obrony Morskiej. Natomiast 
propozycja urządzenia przedstawienia,  
z którego dochód miał być przeznaczony 
na rzecz Akcji Kolonialnej, spotkała się  
z odmową nauczycieli. 

Po ukończeniu szkoły powszechnej mło-
dzież działała w Kole Harcerek, Związku 

Strzeleckim lub w Związku Młodzieży Kato-
lickiej. 

W 1930 roku powołano Komitet Rodzi-
cielski, który m. in. organizował zabawy. 
Dochód z nich przeznaczano na zakup 
pomocy szkolnych i wycieczki dla uczniów. 
W 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny 
światowej, kupiono odbiornik radiowy i dwa 
głośniki. Od 1933 roku w szkole działała 
świetlica, a od 1937 roku funkcjonował 
Ośrodek Wychowania Fizycznego, które-
go kierowniczką była nauczycielka Maria 
Bigdowa. 

Uroczyście obchodzono rocznice powstań, 
Odzyskania Niepodległości, Konstytucji  
3 Maja. Organizowano przedstawienia, jasełka, 
poranki, w których młodzież szkolna chęt-
nie brała udział. W roku szkolnym 1933/34 
Koło PCK urządziło dwa przedstawienia: 

„Dzwonie! Hejnały Polsce graj” oraz „Wesele 
kwiatów”. Spektakl „Laleczka z saskiej 
porcelany”, który uczniowie przygotowali 
z okazji imienin pani kierowniczki Eugenii 
Wątorek w 1937 roku, wystawiano również 
w sali „Sokoła” dla mieszkańców Dobczyc. 
Dochód z tych przedstawień przeznaczano 
na pomoc dla niezamożnych uczniów, na 
wycieczki szkolne i kolonie letnie w czasie 
wakacji.

Poziom nauczania był wysoki i uczniów 
z samymi ocenami bardzo dobrymi w dwu-
dziestoleciu międzywojennym było zaledwie 
kilku. Naganne zachowanie uczniów było 
surowo karane. Uczennica klasy VI, której 
nauczycielka odebrała zeszyt z „rysunkami  
i treściami pornograficznymi” została 
usunięta ze szkoły. Podobna kara spotkała 
uczennicę, która czwarty rok powtarzała III 
klasę, za terroryzowanie młodszych dzieci 
i kradzież. 

Już w latach 30. przygotowywano dzieci 
szkolne do obrony w przypadku konfliktu 
zbrojnego. Zapoznawaniem uczniów z zasa-
dami obrony przeciwlotniczej i przeciwgazo-
wej zajmowała się Liga Obrony Powietrznej  
i Przeciwgazowej. Koło PCK uczyło udzie-
lania pierwszej pomocy i opatrywania 
ran. W listopadzie 1938 roku z kuratorium 
nadesłano specjalny okólnik do odczytania 
dzieciom, który miał przygotować dzieci na 
wypadek nalotu lotniczego.  Nie trzeba było 
długo czekać, bo już w 1 września 1939 roku 
spadły na Dobczyce bomby. 

Elżbieta Polończyk-Moskal
fot. zbiory Cecylii Frajtag i Elżbiety Polończyk-

Moskal
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200 lat Nowej Wsi (cz.3)
W piątek 1 września 1939 roku o świcie 

słychać było silniki samolotowe oraz 
echa detonacji pocisków. Michał Pokrywa 
wyszedł na Wielką Górę, aby lepiej zobaczyć, 
co się dzieje. 

Spotkał kierownika szkoły Bronisława 
Janickiego i jego brata Mariana, którzy 
stwierdzili, że w przeddzień ogłoszono  
w radiu ćwiczenia powietrzne nad Krako-
wem i pewnie takowe trwają. Michał udał 
się do Piotra Miękiny, który był wcześniej 
żołnierzem i potwierdził jego przypuszczenia, 
że to nie są ćwiczebne wybuchy. 

Słuchając radia słuchawkowego dowie-
dzieli się, że o godzinie 4.45 rozpoczęła się 
wojna z Niemcami.

Z naszej wsi odeszło do wojska kilku 
rezerwistów starszego rocznika. 1 wrze-
śnia 1939 roku, około 14. zbombardowano 
Dobczyce, prawdopodobnie z zamiarem 
zniszczenia mostu. Wiele osób cywilnych 
zostało zabitych, a kilkanaście rannych. 
Od spadających bomb lotniczych zapaliło 
się kilka budynków. Druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Nowej Wsi wzięli udział  
w gaszeniu tych pożarów, co było wyczy-
nem nie byle jakim z uwagi na ciągłe naloty  
i bombardowanie. Trochę wojska polskiego 
przechodziło drogą od Gorzkowa przez 
Nową Wieś, Dobczyce w stronę Wiśnio-
wej i Nowego Sącza. Niemcy nie chcieli 
dopuścić posiłków, bo właśnie w tamtych 
okolicach weszli ze Słowacji na teren Polski. 
W niedzielę, 3 września, zaobserwowano  
w okolicach Lubnia i Mszany Dolnej wielkie 
pożary. Jednocześnie nastąpił ogromny 
ruch uciekinierów z okolic Pcimia, Rabki  
i Myślenic. Ludzie całymi rodzinami uciekali 
przed wojną, narażając się na ataki nieprzy-
jacielskich lotników. Hitlerowcy nadciągali 
z kierunku Myślenic i Świątnik. 

Z rozkazu Hitlera na ziemiach polskich 
utworzono Generalne Gubernatorstwo  
z siedzibą na Wawelu. Podzielono go na  
4 dystrykty. Nowa Wieś z okolicznymi miejsco-
wościami należała do dystryktu krakowskiego 
(galicyjskiego). Niemcy zaczęli organizować 
administrację i policję granatową. Powołano 
do służby polskich urzędników. Ci, którzy 
się nie zgłosili, musieli się ukrywać. Urzędy 
były nadzorowane przez urzędników nie-
mieckich, a policja przez gestapo. Nastąpiło 
ściąganie zaległych podatków, zarządzono 
spisy gospodarstw i wyznaczono kontyngenty 
płodów rolnych. Nastąpił system kartkowy 
artykułów pierwszej potrzeby, m.in.: chleba, 
mięsa, cukru, mydła, drewna, węgla, a nawet 
nawozów sztucznych. 

W roku 1940 rozpoczęto rekrutację na 
roboty do Niemiec, a mężczyzn w wieku 
18-20 lat wcielano do niby-ochotniczych 
oddziałów pracy zwanych “Junaki”. Wyzna-
czono przy gminach agronomów, którzy 
kazali zaorać miedze będące siedliskiem 
chwastów. Pilnowali zasiewów i spisu 
bydła. Z każdej wsi co tydzień tzw. targow-
nicy pobierali wyznaczony kontyngent. Do 
końca wojny w wielu domach została tylko 
jedna krowa. Zniszczono 75 proc. pogłowia 
bydła. Za samowolne zabicie świni groziła 
kara śmierci. Mimo tego zdarzały się czę-
ste uboje świń i bydła, a mięso wywożono 
do wygłodniałych mieszkańców Wieliczki  

i Krakowa. Na szczęście nikt z naszej wsi 
nie został ukarany. 

Zimy 1941/42 oraz 1942/43 były bardzo 
ostre, jednocześnie były nieurodzaje. Nastą-
pił głód i ogromna drożyzna artykułów 
pierwszej potrzeby. Odważniejsi furmani  
i rowerzyści wyjeżdżali po zboże do powiatu 
miechowskiego i Proszowic, gdzie zbiory 
były lepsze. Kupionym tam zbożem kryzys 
głodowy trochę zlikwidowano. 

Okupant urządzał łapanki i organizował 
przymusowe deportacje na roboty do Niemiec. 
W odpowiedzi na takie akcje zaczęto orga-
nizować partyzantkę. Akcja werbunkowa do 
Armii Krajowej odbywała się w warunkach 
konspiracyjnych. W Nowej Wsi utworzono 
oddział liczący 20 osób, który szkolono, 
jako druhów OSP. Oddział ten zajmował się 
przeprowadzaniem partyzantów z Wieliczki 
i Krakowa w stronę południową, najczęściej 
przez Rabę powyżej mostu w Dobczycach.

W naszej okolicy na początku 1944 roku 
powstał oddział należący do Batalionów 
Chłopskich dowodzony przez Franciszka 
Biedrawę z Kornatki. Organizacja ta, zwa-
na “Wolność i Niepodległość”, ochraniała 
mieszkańców przed kradzieżami, czuwano, 
aby bydło przeznaczone na ubój trafiało do 
Piasków, chroniono mieszkańców wsi przed 
zsyłką na roboty przymusowe do Rzeszy. 

Nadszedł rok 1945. Wskutek ofensywy 
Armii Czerwonej Nowa Wieś została oswobo-
dzona od hitlerowców 21 stycznia, po krótkiej 
walce pod Dobczycami. Porzucone przez 
Niemców różne pojazdy, konie, samochody 
i inne dobro pobrała miejscowa ludność. 

W czasie wojny na froncie bojowym  
z Nowej Wsi zginął tylko jeden żołnierz  
(w 1939 roku pod Pszczyną), zaś po zakończe-
niu działań wojennych, co najmniej 10 osób 
straciło życie, bawiąc się różnego rodzaju 
przedmiotami - wybuchającymi pułapkami. 
Wywieziono 25 osób na przymusowe roboty 
do Niemiec. Jeden mężczyzna tam zmarł, 
a trzech wyemigrowało do USA i Kanady. 
Reszta powróciła zdrowo w 1945 i 1946 roku. 

Niejaki Jan Drożdż w roku 1943 został 
wywieziony do obozu zagłady w Oświęcimiu, 
a jesienią 1945 powrócił z Mauthausen, jed-
nak tak wyczerpany, że po paru miesiącach 
zmarł. 

W czasie wojny proboszczowie w naszej 
parafii to ksiądz Stanisław Węgrzynek 
(1939-1940), ksiądz profesor Władysław 
Wicher (1941-1945). Wikariuszem był ksiądz 
Antoni Karabuła. 

W szkole prowadzona była nauka. We 
wrześniu 1940 okupant przeniósł kierownika 
Bronisława Janickiego do Stojowic, a na jego 
miejsce zatrudniono Ludwika Orzechowskie-
go z Dobczyc. Już w październiku zastąpił 
go Feliks Trybuła. Dodatkową nauczycielką 
była Maria Karcz, a od 1941 roku Maria Głuś. 
Uczono takich przedmiotów jak: język polski, 
arytmetyka z geometrią, zajęcia praktycz-
ne, przyroda, religia, geografia, ćwiczenia 
cielesne, rysunki i śpiew. 

Bardzo trudna sytuacja rodziców zwykle 
nie pozwoliła na kontynuowanie dalszej 
nauki. 1 września 1945 roku przeniesiono 
Feliksa Trybułę do Zręczyc, a do Nowej Wsi 
powrócili Bronisław i Julia Janiccy.

Bogusława Suder, Anna Podmokła

Bywało gorzej
W obecnym, trudnym czasie pandemii 

warto przypomnieć Czytelnikom 
notatkę z kroniki parafialnej, zatytuło-
wanej „Kalendarium królewskiego miasta 
Dobczyce od marca 1848”. Fragment doty-
czy epidemii cholery, która rozpoczęła się  
w lipcu 1949 roku.

„Rok 1949
Epidemia cholery 
Rozpoczęła się 13 lipca – pierwszą ofiarą 

była Katarzyna, 13. letnia córka Walen-
tego Podsadeckiego zamieszkałego przy 
ulicy Marwin 20, dwa dni później zmarł 
jej ojciec, a 16 lipca siostra Marianna. DO 
15 sierpnia zmarły 62. Osoby, a od 15 do 
31 sierpnia zmarło na cholerę aż 146 osób  
(w przeciągu dwóch tygodni). Od 1 wrze-
śnia do 17 października – 45 osób. Ogółem 
w samych Dobczycach cholera pochłonęła 
256 osób, w całej parafii 267 osób (we 
wsi Krzynka – 4 osoby i we wsi Kurnatka  
z Burletką – 7 osób). 

Chorych leczył doktor obwodowy nazwi-
skiem Dolliner. Niektórzy zgłaszali się do ks. 
proboszcza Ludwika Opłatkiewicza, który 
posiadał domową apteczkę i dysponował 
lekarstwami. Ks. Opłatkiewicz wspomina, 
że zaraza atakowała przede wszystkim ludzi 
pracujących na polu przy sianie i żniwach. 

Ludzie modlili się do św. Rozalii – patron-
ki „od powietrza”, codziennie odprawiano 
nieszpory, śpiewano suplikacje. Domy,  
w których grasowała cholera, miały wszyst-
kie oświetlone okna. 

Pogrzeby odbywały się w kościele na 
górze, zmarłych chowano na cmentarzu 
cholerycznym. W 1849 roku zmarło 481 
osób, z początku na gorączkę, a potem na 
cholerę. Urodziło się 127. dzieci.

Pamiątką po epidemii było 14 stacji ufun-
dowanych do kościoła na Starym Mieście, 
przez mieszczanina i kupca dobczyckiego, 
pana Wincentego Kańskiego w podzięce 
za wyzdrowienie żony Beaty, chorej na 
cholerę. Stacje malowane na blasze przez 
Aleksandra Stachowicza w Krakowie, były 
poświęcone w niedzielę 28 października.” 

Święta Rozalia, patronka „od powie-
trza”, urodziła się około 1130 r. w Palermo 
na Sycylii, zmarła około 1165 r. w Palermo. 
Będąc młodą dziewczyną, złożyła ślub czy-
stości, czym naraziła się rodzicom, którzy 
mieli wobec niej plany małżeństwa. Uciekła  
z domu w góry, praktykowała surową pokutę, 
zamieszkując w grocie skalnej, gdzie zmarła. 
Dopiero w r. 1624 przypadkowo znaleziono 
jej szczątki.

Mieszkańcy Palermo uważali, że jej 
wstawiennictwo przyczyniło się do zapobie-
żenia zarazie dżumy. Wydarzenie to stało 
się początkiem jej kultu. Kanonizowana 
została przez papieża Urbana VIII w 1630 
r. Nad grotą, gdzie przebywała, wzniesio-
no kościół, a grota zamieniona została na 
kaplicę. Wspomnienie liturgiczne św. Rozalii 
przypada 4 września.

Dodam, że niegdyś imię Rozalia było 
dosyć popularne, o czym świadczę imiona 
na nagrobkach.

Piotr Przęczek
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sport

Zawodnicy Sportowni podczas II Klu-
bowych Mistrzostw Polski wywalczyli 

tytuł Klubowego Mistrza Polski. Czwórka 
zawodników weszła do kadry polskiej  
w sezonie 2021. 

Zawody zostały rozegrane 11 i 12 lipca 
w hali sportowej RCOS w Dobczycach.  
W zawodach wystartowało 43. zawodników 
z różnych stron Polski. Stawką w grze były 

nie tylko miejsca na podium, ale również 
tytuł Klubowego Mistrza Polski. 

Zawodnicy walczyli o medale w czterech 
konfiguracjach. Oprócz konkurencji indy-
widualnych jak gra singlowa czy super-solo, 
rozgrywane były mecze deblowe oraz sztafeta. 

Gra deblowa jest najbardziej widowi-
skową konkurencją w speed-ballu, jednak 
wymaga dużego doświadczenia i zgrania  
w parze, podobnie jak rywalizacja sztafetowa 
wymagająca współpracy czwórki zawodników.

Zawody zostały przygotowane według 
wzoru rozgrywek egipskich. Kluby biorące 
udział w rywalizacji, nie znały strategii 
rozstawu zawodników w poszczególnych 
drużynach. Jeden zawodnik mógł wystąpić 
w maksymalnie 2 konkurencjach i sztafe-
cie. W dniu zawodów nastąpiło oficjalne 
otwarcie kopert z rozstawem zawodników 
do poszczególnych konkurencji. 

- To bardzo emocjonująca część zawodów, 

Sportownia najlepszym klubem w Polsce
kiedy na kilka miesięcy przed skrzyżowa-
niem rakiet zastanawiasz się, jaką strategię 
przyjmą inne drużyny. Rozstaw do konku-
rencji ma duże znaczenie. My sami przez 
dwa tygodnie dyskutowaliśmy, jaki plan 
ułożyć, biorąc pod uwagę obowiązujące 
limity w rozgrywkach – relacjonuje Izabela 
Janczak-Bizoń, prezeska Sportowni. 

Stowarzyszenie Sportownia do rywalizacji 
wystawiło najlepszych 
zawodników w trzech 
kategoriach wiekowych. 
Po zaciętej dwudniowej 
rywalizacji speed-balliści 
z regionu wrócili z tarczą 
medali, dzięki czemu 
Sportownia znalazła się 
na pierwszym miejscu 
w rankingu klubowym.

- Wróciliśmy z zawodów 
z tarczą medali i tytu-
łem klubowego Mistrza 
Polski. Jestem dumny  
z mojej drużyny. Za nimi 
setki godzin treningów, 
które przyniosły wspa-
niałe efekty – podkreśla 

Zbigniew Bizoń, trener Sportowni
Zawody wyłaniały także Reprezentację 

Polski na Mistrzostwa Świata w Tunezji 
zaplanowane na październik 2021 roku.  
W sezonie 2021 w Kadrze Polskiej znalazło 
się 4 zawodników ze Stowarzyszenia Spor-
townia: Zbigniew Bizoń, Wiktoria Murzyn, 
Marcelina Ryś, Tomasz Bizoń.

Speed-ball to sport wywodzący się  
z Egiptu, który przywędrował do Polski  
7 lat temu i zyskuje coraz większą popu-
larność. Prężny rozwój zawdzięcza przede 
wszystkim grupie mocno zmotywowanych 
ludzi, którzy dbają o jego popularyzację i 
rozwój. Jedną z organizacji prekursorskich 
jest Stowarzyszenie Sportownia działające  
w Gminie Dobczyce.

Sponsorem Głównym Sezonu 2021 
Speed-Ball Sportownia jest PKN ORLEN. 

Stowarzyszenie Sportownia
fot. Arkadiusz Żak

Siatkarskie emocje  
w Dobczycach

W Dobczyckim Parku Miejskim 12 drużyn 
zmierzyło się w Turnieju Siatkówki 

Plażowej o Puchar Burmistrza Gminy i 
Miasta Dobczyce. Dopisała zarówno pogoda, 
jak i humory zawodników, którzy w myśl 
zasady fair play rozegrali mecze w systemie 
brazylijskim. 

Turniej, choć z założenia amatorski, 
dostarczył niemałych emocji i wrażeń,  
a niektóre z meczów trzymały w niepewności 
do samego końca.

Najwyższe miejsce podium, po zaciętym 
meczu finałowym, wywalczyła para z Dob-
czyc – Krzysztof Knapik i Tomasz Wątorek. 
Zwycięzcy odebrali puchar i gratulacje z rąk 
zastępcy burmistrza Edyty Podmokły. Tuż za 
duetem z Dobczyc uplasowała się drużyna  
z powiatu wielickiego – Adrian Stawarczyk  
i Marcin Szymoniak. Miejsce 3. zdobyła para, 
która do Dobczyc pokonała najdłuższą dro-
gę, bo aż z Andrychowa – Michał Woźniak  
i Arkadiusz Sordyl.

Nad sprawiedliwym przebiegiem Turnieju 
czuwali sędziwie, utytułowani siatkarze  

– Aleksandra Trojan i Krzysztof Modzelewski, 
którzy byli też inicjatorami rozgrywek. 

Turniej zorganizowany został przy wsparciu 
Gminy Dobczyce. Podziękowania należą się 
też MGOKiS Dobczyce za pomoc techniczną 
oraz druhom z OSP Stojowice oraz OSP Nowa 
Wieś za zabezpieczenie medyczne imprezy. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

tekst i fot. Joanna Talaga
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