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temat z okładki

Czas oczekiwania na najważniejsze Święta
Wielki Post to czas oczekiwa-

nia na najważniejsze dla 
chrześcijan święta – Wielkiej 
Nocy. To okres, w którym łatwiej 
nam pochylić się nad tajemnicą 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa.

W sposób szczególny ostatnie 
chwile ziemskiego życia Jezu-
sa Chrystusa przeżyć można 
uczestnicząc w Misterium Męki 
Pańskiej.
Misterium Męki Pańskiej 

Przedstawienie pasyjne trady-
cyjnie wystawiono w Sanktuarium 

Macierzyństwa Najświętszej Marii 
Panny w Dziekanowicach. Przez 
trzy wieczory aktorzy-amatorzy 
wcielali się w postacie z Nowego 
Testamentu, przywołując historię 
męki i śmierci Pana Jezusa.

Misterium w reżyserii Piotra 
Piecha - aktora Teatru Ludowe-
go w Krakowie, było nie tylko 
wspaniałym widowiskiem, ale 
nade wszystko przejmującym 
przeżyciem. Spektakl niósł ze 
sobą ogromny bagaż symboliczny,  
a sceny osadzone we współ-
czesnych realiach przełamały 

tradycyjną kanwę spektakli pasyj-
nych i nadały mu nowatorskiego 
charakteru. Nie zapomniano 
jednak o podkreśleniu i zachowa-
niu tego, co najważniejsze - wagi 
ofiary Pana Jezusa. Misterium 
było idealnym wstępem do prze-
żywania tajemnicy Wielkanocy.

Dopracowane w najdrobniej-
szych szczegółach: scenografia, 
rekwizyty, kostiumy, oświetlenie 
czy dźwięk, a także wspaniała gra 
aktorska i szczere zaangażowanie, 
wywoływały emocje wśród licz-
nie zgromadzonej publiczności. 

Opiekunem grupy Misterium 
liczącej w sumie kilkadziesiąt 
osób był ks. Paweł Odziomek.

W tegorocznej obsadzie można 
było zobaczyć: Pawła Nowa-
ka (Jezus/Ksiądz), Grzegorza 
Szczygła (Barabasz/Przewodnik), 
Agnieszkę Węgrzyn (Matka Jezu-
sa/Turysta), Justynę Górniak 
(Matka Barabasza/Turysta), 
Apostołów: Tadeusza Czajczy-
ka (Piotr), Adriana Miękinę 
(Jan), Patrycję Miękinę (Andrzej),  
ks. Pawła Odziomka (Judasz, 
opiekun grupy Misterium), Amelię 

Filuciak (Jakub Mniejszy), Mag-
dalenę Węgrzyn (Filip), Julię 
Górniak (Szymon), Wiktorię 
Tuleję (Juda Tadeusz/zły duch), 
Szymona Kuca (Mateusz), Jakuba 
Kasprzyka (Tomasz), Tomasza 
Susia (Jakub Większy), Kamila 
Bzdyla (Bartłomiej); Ewę Mię-
kinę (Maria Magdalena), Pawła 
Filuciaka (Piłat), Joannę Dudzik 
(Klaudia, odpowiedzialna za 
sprawy organizacyjne), Damiana 
Ptaka (żołnierz Marcus), Kamila 
Hodunia (żołnierz Titus), Kacpra 
Marszalika (żołnierz Servius/

Turysta), Magdale-
nę Filuciak-Nicieję 
(Opętany-Baruch/zły 
duch), Annę Włodar-
czyk (Abram/Tury-
sta/ zły duch), Jerze-
go Idziego (Kajfasz/
Turysta), Magdalenę 
Błaszczak (Syrach/
Turysta), Piotra 
Michalika (Jona/
Turysta), Katarzynę 
Kuc (Józef z Aryma-
tei/Turysta), Halinę 
Szczygieł (Nikodem/
Turysta), Tomasza 
Miękinę (Elifaz/
Turysta), Aleksan-
drę Górę (Sługa  
1/Turysta), Mariolę 
Bukowską (Sługa 2/

Turysta), Bartłomieja Gruszkę 
(Dobry Łotr Dismas), Grzegorza 
Mitana (Zły Łotr Gestas), Natalię 
Woźniak (Natan/Turysta), Oliwię 
Kasprzyk (Turysta), Agnieszkę 
Zarywską (Turysta), Jolantę Idzi 
(narrator).

Pozostali zaangażowani: 
skrzypce - Piotr Bzowski, gitara 

- Krzysztof Bzowski, dekoracje/
obsługa techniczna: Mirosław 
Włodarczyk, Ryszard Węgrzyn, 
Tomasz Woźniak; obsługa tech-
niczna mikroporty - Dominik 
Szymoniak; muzyka: Dominik 

Topa, Marcin Adamski; 
światło: Mateusz Szostak, 
Jakub Wiśniewski, Adrian 
Kurzydym; projekt plakatu 

- Kamil Herzog.
Wielkanocne palmy 
pięły się do nieba

Konkurs palm wielka-
nocnych to jedna z wielu 
tradycji, która wpisuje 
się w obchody Wielkiej 
Nocy. Przy wielu kościołach 
organizowane są konkursy,  
w których biorą udział całe 
rodziny. W Dobczycach, 
święcenie palm i konkurs 
odbyły się podczas mszy 
św. o 11.30.

Palm było wiele – od 
najmniejszych, które były 
symboliczne, aż po te 

wysokie. W tym roku najwyższa, 
należąca do rodziny Wójtowiczów 
z Niezdowa, miała 12,3 m. 

Zwyciężyła palma państwa 
Wójtowiczów z Niezdowa, której 
wysokość osiągnęła 12,3 metra! 
Drugie miejsce przyznano palmie 
Eryka Ścibora, trzecie – Elżbiety 
Piwowarczyk. 

Warto podkreślić, że palmy 
w większości wykonane były 
ręcznie, tradycyjnie, z wykorzy-
staniem bibuły, wstążek, suszu 
i bukszpanu.

Także w Stadnikach, z tra-
dycyjnymi gałązkami palm, 
wyszli księża i klerycy, a do 
procesji dołączyli mieszkańcy,  
w rękach których nie zabrakło palm  
i palemek. 
Wielkie serca na Wielką Noc

Chcemy stawać się lepsi,  
a Wielki Post właśnie temu sprzyja. 
Stąd nie dziwi, że w Niedzie-
lę Palmową od rana w Rynku  
w Dobczycach pojawili się wolon-
tariusze, którzy przygotowali 
słodkości i stroiki świąteczne, 
aby pomóc mieszkance Dobczyc.

Zainteresowanie kiermaszem 
przeszło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Przygotowane 
przez wolontariuszy Fundacji 

„Okno Nadziei”, wspieranych 
przez Dorotę Dżugan oraz dar-
czyńców, słodkie pakunki, stroiki 
świąteczne, jaja wielkanocne, 
rozeszły się, jak ciepłe bułeczki.

Zbiórka przyniosła 11310,04 
zł, 20 funtów i 12 euro, które 
przekazane zostały na leczenie 
Kasi. 
Smyczkiem i strunami  

– zaduma w kościele
Wielkopostna zaduma stru-

nami i smyczkiem – takie hasło 
przyświecało koncertowi, który 
przygotowała Szkoła Muzyczna 
z Dobczyc. 

Utwory barokowe, które 
uczniowie przygotowali pod 
okiem nauczycieli, stanowiły 
także oprawę Mszy św., zaś sama 
zaduma – w formie koncertu  

– odbyła się po mszy. 
Pasyjna poezja

Na wieczór poezji pasyjnej 
tradycyjnie do kościoła w Stad-
nikach zaprosił Kazimierz Budyn, 
poeta ze Stadnik. 

Wraz z nim wiersze czytali 
członkowie Myślenickiej Grupy 
Poetyckiej Tilia. Zaduma, sło-
wa które jednocześnie krzepią  
i przypominają, że nad życiem 
trzeba się zastanowić, aby go nie 
stracić, słowa o wielkiej ofierze  
i radości, którą przyniosła. Kościół 
w Stadnikach pełny był poetyckiej 
zadumy wielkopostnej.

AnKa, JoTa
Fot. Paweł Stożek
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Dobczycki skansen ponownie zaprasza
Przez ponad rok możliwość 

zwiedzania dobczyckiego 
skansenu była mocno ograniczo-
na w związku z prowadzonymi 
robotami w ramach projektu 
Skansenova. 

Szereg prac budowlanych, 

konserwacyjnych i zabezpie-
czających został już zakończony, 
a całość zwieńczyła na nowo 
zaaranżowana ekspozycja. 

Dziś skansen w nowej odsłonie 
ponownie zachęca do odwiedzin 
i poznania dawnych zwyczajów 
i rytuałów mieszkańców ziemi 

dobczyckiej i myślenickiej. 
Podróż przez cykl wiejskiego 

życia, a zarazem podróż przez 
skansen, ułatwiają dedykowane, 
bezpłatne materiały. Niegdyś 
zwykłe czynności i przedmioty 
codziennego użytku, dzisiaj 
budzące ciekawość zwyczaje  
i eksponaty, wypełniają wnętrza 
XIX-wiecznych drewnianych 
budynków o różnym przezna-
czeniu. Wprowadzone elemen-
ty audio ożywiają ekspozycje  
i wprowadzają nastrój. Zamonto-
wane ekrany służyć mogą prze-
kazywaniu dodatkowej wiedzy. 

Zorganizowano przestrzeń 
edukacyjną, gdzie poprzez zabawę, 

dzieci i młodzież poznają warsz-
taty rzemieślnicze. Dodatkową 
atrakcję stanowią przygotowane 
ścianki do zdjęć, dzięki którym 
młodsi i starsi mogą się wcielić w 
postać kowala czy parę biesiad-
ników i trwale uwiecznić wizytę 

w skansenie na fotografii. 
Podczas wędrówki po skan-

senie poznajemy życie domow-
ników, ich ubiór, rytuał dnia 
powszedniego, czy specjalne 
zwyczaje i obrzędy dni świą-
tecznych. Dowiadujemy się, że 
poświęcona w Niedzielę Palmową 

palma wkładana była za święty 
obraz, wieszana na strychach 
lub budynkach gospodarczych, 
żeby swoją mocą chroniła ludzi 
i dobytek przed nieszczęściami. 
Z kolei zwierzęta wypędzane 
po raz pierwszy na wiosenną 
paszę, uderzane były gałązkami 
palmowymi, co miało zapewnić 
im zdrowie i obfitość pokarmu 
na pastwisku.

Zaglądamy również do 
warsztatów rzemieślniczych, 
dowiadujemy się więcej o rze-
mieślnikach przetwarzających 
skóry – garbarzach, kuśnier-
zach czy rymarzach. Poznaje-
my pracę najliczniejszej grupy 

Walne zebrania sprawozdaw-
cze jedenastu jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Dobczyce były okazją 
do spotkań druhów, członków 
wspierających, sympatyków oraz 
zaproszonych gości. Głównym 
punktem zebrań było podsu-
mowanie działalności jednostek  
w roku 2018, dyskutowano rów-
nież nad planami na 2019 rok.

Wśród jednostek OSP naj-
więcej wyjazdów do zdarzeń 
zanotowała OSP Dobczyce, wyjeż-
dżając w 2018 r. w sumie 93 
razy. Druhowie tej jednostki, jak  
i większości pozostałych, wzywani 
byli najczęściej do miejscowych 
zagrożeń. W sumie w gminie 
Dobczyce działa 448 czynnych 
członków. Najliczniejszą jednost-
ką jest OSP Kornatka, w której 
działa 68. czynnych druhów, 
najmniejszą OSP Skrzynka (25. 
członków).

Idee braterstwa i niesienia 
bezinteresownej pomocy drugie-
mu człowiekowi przekazywane są 
również młodszym pokoleniom. 
W gminie Dobczyce w roku ubie-
głym działało 9 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w: Brzą-
czowicach, Bieńkowicach, Brze-
zowej, Kędzierzynce, Kornatce, 
Nowej Wsi oraz w Stojowicach. 
Na początku 2019 r. utworzono 
dwie kolejne drużyny – w Dob-
czycach i w Sierakowie.

Strażacy stale podnoszą swoje 
umiejętności poprzez szkolenia, 
ćwiczenia i manewry. W ubiegłym 
roku Komenda Powiatowa PSP 
w Myślenicach zorganizowała  
i przeprowadziła ćwiczenia tak-
tyczno-bojowe i aplikacyjne 
m.in. na terenie zakładu Wawel 
w Dobczycach. Tematem była 
organizacja działań ratowni-
czo-gaśniczych podczas pożaru 
magazynu surowców oraz dachu 
budynku.

Strażacy PSP oraz druhowie 
jednostek OSP pełnią istotną rolę 
w życiu społeczności. Dają niezwy-
kle istotne poczucie bezpieczeń-
stwa i są lokalnymi bohaterami. 
Funkcjonujące Ochotnicze Straże 
Pożarne stanowią fundament 
systemu ochrony mienia i życia 
na szczeblu gminnym.

– Jestem pełen podziwu i szacunku 
dla waszej pracy, cieszę się, że 
w Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych rosną wasi godni 
następcy. Dziękuję za wasze 
zaangażowanie w sprawy gmi-
ny, za troskę o bezpieczeństwo 
i mienie jej mieszkańców oraz 
poświęcony czas – mówił podczas 
zebrań do druhów burmistrz 
Tomasz Suś. 

JoTa

rzemieślników w Dobczycach 
– szewców. Dowiadujemy się, 
jak pozyskiwano sukno do szycia 
odzieży i w jaki sposób rozwijało 
się rzemiosło odzieżowe. Odwie-
dzając piękne drewniane wnętrza 
karczmy, domu pogrzebowego 

czy kurnika nie sposób 
pominąć takich zawodów 
jak: cieśla, dekarz czy 
stolarz. Z daleka słychać 
już odgłosy pracy kowala 
z jego kuźni, gdzie pro-
dukowano narzędzia 
niezbędne do pracy 
innym rzemieślnikom. 

W wozowniach stoją 
wozy i sanie, do któ-
rych niegdyś zaprzęgano 
zwierzęta, czy to do prac 
w obrębie gospodarstwa 
czy do wyjazdów w spra-
wunkach. Wyjątkowy 
pojazd – karawan, stoi 
w Domu Pogrzebowym, 
w którym kończymy 
wędrówkę. Przy zawo-
dzeniu żałobnych pieśni 

możemy pochylić się nad tajem-
nicą śmierci i początkiem życia 
wiecznego. Odejściu domownika 
towarzyszyły obrzędy i symbolika, 
które z jednej strony gwarantować 
miały godne pożegnanie zmarłego, 
z drugiej strony, ustrzec przed 
niebezpieczeństwem tych, którzy 

pozostali.
Zachęcamy do odwie-

dzania dobczyckiego skanse-
nu, gdzie pamięć o dawnych 
zwyczajach i tradycjach 
jest wciąż żywa. Dzięki 
przeprowadzonym pracom 
w ramach projektu Skan-
snova, budynki i eksponaty 
zostały zakonserwowane 
i uchronione przed znisz-
czeniem na kilkadziesiąt 
kolejnych lat. Zmieniło się 
również otoczenie skansenu 
oraz aranżacja ekspozycji. 
Okazją do poznania rytmu 
wiejskiego życia i dawnych 
rzemiosł mogą być rów-
nież spotkania tematyczne 

organizowane przez Muzeum 
PTTK, o których organizatorzy 
na bieżąco informują na stronie 
www.zamek.dobczyce.pl 

Do wizyty w skansenie zachę-
camy również w dniu Otwarcia 
Sezonu Turystycznego, które 
tradycyjnie odbędzie się 3 maja 
na Wzgórzu Zamkowym. 

Prace w ramach projektu 
Skansenova wspólnie realizowa-
ne były przez Gminę Dobczyce 
oraz dobczycki odział PTTK  
i współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Joanna Talaga
Fot. Joanna Talaga

Druhowie OSP  
z gminy Dobczyce  
podsumowali rok
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Miłość, młodość, marzenia 
to najczęstsze i najwdzięcz-

niejsze tematy, którym poeci 
poświęcają wersy, strofy i całe 
poematy. 

Te trzy tematy przyświeca-
ją konkursom recytatorskim  
i wokalnym, które od kilku lat 
organizowane są przez Zespół 
Szkół w Dobczycach.

Do konkursu zaproszono 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych, gimnazjów oraz klas 
ósmych szkół podstawowych  
z całego powiatu. 

W repertuarze znalazły się 
wiersze o miłości, marzeniach,  
o młodości największych poetów 
polskiej i światowej literatury, 
a także najpiękniejsze piosenki, 
które do dziś znajdują się na 
listach przebojów.

Recytujących i wokalistów 
oceniało jury w składzie: Anna 
Stożek, redaktor naczelna mie-
sięcznika „Tapeta”, prezes Sto-
warzyszenia KAT Dobczyce, 
Magdalena Bednarska ze Szkoły 
Muzycznej w Dobczycach, Dorota 

Mistarz reprezentująca Biblio-
tekę Publiczną w Dobczycach 
oraz Justyna Dudzik, nauczy-
cielka języka polskiego i prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków  
i Absolwentów Zespołu Szkół  
w Dobczycach. 

W kategorii piosenka pierw-
sze miejsce ex aequo przyzna-
no Alanowi Michalikowi (ZS  

w Dobczy-
cach) oraz 
duet: Gabrie-
la Motyka 
(SP w Racie-
chowicach) 
i Dominik 
Oskwarek 
(ZS w Dob-
czycach). 

Drugie 
m i e j s c e , 
również ex 
aequo, powę-
drowało do 
Julii Piwo-
warczyk (SP 

nr 2 Dobczyce) i Patrycji Irzyk 
(SP nr 4 w Myślenicach). Trzecie 
miejsce przyznano Katarzynie 
Kasperek (SP nr 4 w Myślenicach). 

Wyróżnienie – nagroda Sto-
warzyszenia KAT Dobczyce  

– przyznano Mateuszowi Kukli 
z SP w Głogoczowie. 

W kategorii poezja pierwsze 
miejsce przyznano Ireneuszowi 
Ciapucie z SP w Trzebuni, dru-
gie – Magdalenie Klakli, trzecie 

– Wiktorii Błaszczyk natomiast 
wyróżnienie – Natalii Kursie 
(wszystkie z SP nr 2 w Dobczycach).

(k)
Fot. Anka Stożek

3xM - konkurs u TischneraOgólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Reprezentanci siedmiu jedno-
stek z OSP z gminy Dobczyce 

wzięli udział w eliminacjach 
gminnych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Do turnieju przystąpiło 28. 
osób z jednostek z: Brzączowic, 
Dziekanowic, Dobczyc, Rudnika, 
Kornatki, Sierakowa i Stojowic. 
Rozwiązywali test z zakresu 
przepisów przeciwpożarowych 

oraz wykazali się praktycznymi 
umiejętnościami posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym.

Pytania, jak przyznają stra-
żacy, były trudne i wymagały od 
uczestników szerokiego zakres 
wiedzy. Oceną testów zajęła 
się komisja w składzie: Mar-
cin Adamski - prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
(przewodniczący komisji), Stefan 
Marian Dyrdał z OSP Sieraków, 
Bogdan Bolesta z OSP Stojowice 
i Andrzej Panuś z UGiM Dob-
czyce. W pracach komisji i przy 
organizacji OTWP brał również 
udział druh Dominik Dańda  

z OSP Stojowice.
W kategorii I (uczniowie 

klas I-VI szkół podstawowych) 
zwyciężyła Oliwia Kochan przed 
Emilią Kuc i Wiktorią Dudą. 

W kategorii II (uczniowie 
szkół podstawowych klasy VII-

-VIII oraz gimnazjum) pierwsze 
miejsce zajęła Alicja Kołdras, 
drugie - Eliza Kordula, trzecie 

– Julita Chlebda. W kategorii 

III (uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych) pierwsza nagroda 
trafiła do Konrada Papieża.

Nagrody ufundowane przez 
UGiM Dobczyce wręczył burmistrz 
Tomasz Suś wraz z członkami 
komisji.

Laureaci pierwszego i drugie-
go miejsca przeszli do kolejnego 
etapu - eliminacji powiatowych. 
Organizatorem konkursu był 
Zarząd Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Dobczycach 
wraz z Urzędem Gminy i Miasta 
Dobczyce.

BP
fot. ze zbiorów UG

Zebraliśmy ponad 15 
litrów krwi
Kolejna udana akcja krwio-

dawcza w gminie Dobczyce 
udowodniła, że potrafmy się 
dzielić tym najcenniejszym 

darem. 
Kwietniową akcję zorganizo-

wał Urząd Gminy. Stację zlokalizo-
wano w sali konferencyjnej urzędu, 

a na zaproszenie odpowiedziało 
wielu mieszkańców gminy.

Od rana w urzędzie nie bra-
kowało chętnych, którzy chcieli 
oddać krew. Niektórzy z nich  
z przyczyn zdrowotnych, mimo 
chęci nie mogli w tym dniu oddać 
krwi. Niemniej w ciągu niespełna 

czterech godzin oddały ją 34 
osoby. Dzięki temu udało się 
zebrać w sumie 15,3 l tego 
drogocennego płynu. 

Akcja zorganizowana 
została wspólnie przez 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa  
w Krakowie - Oddział Tereno-
wy w Myślenicach oraz Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy pozytywnie odpo-
wiedzieli na zaproszenie  
i wykorzystali szansę by 
zasilić bank krwi.

(Red.)
Fot. ze zbiorów UG
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A to Polska właśnie…
Pod takim hasłem odbył się 

w Dobczycach jubileuszowy 
X Powiatowy Konkurs Recyta-
torski, w którym wzięły udział 
przedszkolaki z całego powiatu.

Gala konkursu, wraz z 
przesłuchaniami, odbyła się w 

Regionalnym Centrum Oświa-
towo- Sportowym w Dobczycach.  
W konkursie uczestniczyły dzieci 
sześcioletnie, a organizatorem 
przeglądu była Jadwiga Danie-
k-Salawa - nauczycielka PS nr 3 
w Dobczycach.

Do konkursu przystąpiło 
trzydzieścioro dwoje uczestników, 
którzy przyjechali wraz ze swoimi 
opiekunami z różnych miejsco-
wości powiatu myślenickiego. 

Dzieci recytowały wybra-
ny przez siebie wiersz czasami 
wspomagając się często uzasad-
nionym strojem. Poziom, jaki 
zaprezentowali recytujący był 
wysoki, dlatego konkursowa 
komisja miała bardzo trudną 
pracę. 

W przerwie, kiedy obradowała, 
uczestnicy konkursu, brali udział 

w niezwykle ciekawym spotkaniu 
autorskim z Ewą Stadtmüller. 
Następnie, jak na Jubileuszową 
Galę przystało, przedstawiono 
zebranym wspomnieniową pre-
zentację, która podsumowała 
wszystkie lata konkursu. Później 

były nagrody specjalne (10 nagród 
na X Jubileuszowy Konkurs), 
które ufundowali i przyznali 
zaproszeni goście. Nagrody te 
otrzymali: Marta Buras z PS 
w Skomielnej Białej (nagroda 
wiceburmistrz Edyty Podmokły), 
Bartłomiej Szafraniec z PS przy 
ZPO w Głogoczowie (nagroda 
dyrektora MGOKiS Andrzeja 
Topy), Gabriela Mazur z OP  
w Wierzbanowej (nagroda dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Pawła Piwowarczyka), Kacper 
Ulman z PS w Rudniku (nagroda 
Ewy Stadtmüller), Marta Moska-
ła z OP przy SP w Krzeczowie 
(nagroda Anny Wierciak), Filip 
Kasprzyk z OP przy SP w Nowej 
Wsi (nagroda dyrektorki PS nr 3, 
Małgorzaty Bartnik), Laura Kluska 
z Samorządowego Przedszkola   

Na początku kwietnia Miejską 
Bibliotekę Publiczną wypeł-

niła wesoła i ciepła atmosfera. 
Gościliśmy autorkę książek  
i opowiadań – Joannę Szarańską. 

Pisarka pochodzi z okolic 
Wadowic, gdzie umiejscawia 
akcję swoich opowiadań. Autorka 
zadebiutowała w 2016 r. świetnie 

w Tokarni (nagroda Jana Burkata), 
Aleksandra Wieliczko z OP przy 
SP w Porębie, Zuzanna Góralik  
z Niepublicznego Przedszko-
la „Frajda” w Wiśniowej (dwie 
nagrody ufundowane przez ano-
nimowych darczyńców), Jagoda 
Sałapat z Niepublicznego Przed-
szkola Integracyjnego „Ekoludek”  
w Myślenicach (nagroda Jadwigi 
Daniek-Salawy).

Jury konkursu, w którym 
w tym roku zasiadali: Teresa 
Kowalczyk, Iwona Szybowska, 
Piotr Przęczek wyłoniło także 
laureatów konkursu, którym 
przyznano równorzędne pierwsze 
miejsca. 

Nagrody te otrzymali: Kacper 
Ulman z PS w Rudniku, Piotr 
Stasik z PS nr 6 w Myślenicach, 
Emilia Słowiak z Niepublicznego 
Przedszkola „Chatka Puchatka” 
w Myślenicach, Wojciech Kupiec 
z OP przy SP w Dziekanowi-
cach, Amelia Walczak z PS nr 5  
w Myślenicach, Izabela Wróbel 
z PS przy ZPO w Krzczonowie, 
Agnieszka Gamracy z PS przy 
ZPO w Drogini, Amelia Kisielak 
z OP przy SP w Brzączowicach, 
Milena Dudzik z PS w Racie-
chowicach, Oliwia Poradzisz 
z Niepublicznego Przedszkola 

„Smykolandia” w Osieczanach.
Wszyscy pozostali uczestnicy 

zostali wyróżnieni.  
Sponsorami tegorocznej 

Gali byli: Starostwo Powiatowe  
w Myślenicach, Urząd Miasta 
i Gminy w Dobczycach, Gmin-
na Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Dobczycach, Piekar-
nia „Dom Chleba” w Nowej Wsi, 
Hurtownia „Jan” w Dobczycach, 
Biuro Rachunkowe „Factura”  
w Myślenicach.

(PS nr 3)
Fot. Joanna Talaga

Nie tylko kłopoty ją kochają – czytelnicy także

przyjętą powieścią „I że ci nie 
odpuszczę”, otwierającą cykl 

„Kalina w malinach”. W ramach 
serii ukazały się jeszcze 2 książki: 

”Kocha, lubi, szpieguje” oraz „Nic 
dwa razy się nie zdarzy”. Kolej-
nymi powieściami autorki były 

„Cztery płatki śniegu” i „Anioł na 
śniegu”, które szturmem podbiły 

serca czytel-
ników i stały 
się jednym 
ze świątecz-
nych best-
sellerów! 

Najnow-
szy cykl,  
o którym 
mieliśmy 
o k a z j ę 
porozma-
wiać, zatytu-
łowany jest 

„Kronika pechowych wypadków” 
i dotychczas składa się z trzech 
części („Kłopoty mnie kochają”, 

„Do zakochania jeden rok”, „Coś 
tu nie gra”, kolejna część zostanie 
wydana już wkrótce). Ostat-
nia z tych książek ukazała się  
w lutym tego roku. Cykl stanowi 
połączenie lekkiego kryminału  
z komedią omyłek, dzięki czemu 
gwarantuje świetną zabawę  
i chwilę rozluźnienia. 

Bohaterką powieści jest nie-
spełniona dziennikarka - Zojka 
Tuszyńska, która powraca do 
rodzinnej miejscowości, aby 
zaopiekować się ukochaną babcią. 
Wrodzony talent do pakowa-
nia się w tarapaty sprawia, że 
dziewczyna szybko wplątuje się 
w kryminalną aferę. 

Autorka bardzo cierpliwie, 
pogodnie i entuzjastycznie odpo-
wiadała na zadawane pytania. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli 

się m.in. jak przebiegał proces 
pracy twórczej pisarki, skąd czer-
pie inspiracje, gdzie znajduje się 
ulubione miejsce pracy autorki 
oraz jak godzi pisanie powieści  
z byciem żoną, mamą i opiekunką 
dwójki zwierząt. Nie zabrakło 
podpisywania książek, zdjęć 
oraz serdecznej wymiany zdań 
między czytelnikami, a panią 
Joanną. Całość spotkania umiliły 
małe artystki z Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce.

Spotkaniu towarzyszyła 
kolorowa i wdzięczna wystawa, 
nawiązująca do przygód książ-
kowej Zojki. Można ją jeszcze 
przez kilka dni oglądać w naszej 
w bibliotece.

Inicjatorką spotkania była 
nasza wolontariuszka Natalia 
Piwowarczyk, a przygotowała je 
i poprowadziła Justyna Szawara.

(MBP)
Fot. Anka Stożek

Zebrano 1080 kilogra-
mów żywności

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się 

do zebrania 1080 kg żywności 
w czasie Wielkanocnej Zbiórki 
Żywności. 

Szczególne podziękowania 
dla młodzieży z „Klubu Ośmiu” 
i Wolontariatu „Lolek” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczycach, 

„Wolontariatu” ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzączowicach wraz z 
nauczycielami opiekującymi się 
wolontariuszami w czasie zbiórki 
oraz z „Klubu Wolontariackiego” 
Zespołu Szkół w Dobczycach. Dzię-
kujemy kierownictwu sklepów: 
Supermarket „Jan”- ul. Mostowa, 
Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy 
Centrum”- ul. Marwin, Rynek, 
Brzączowice, oraz supermarketu 

„Biedronka”, za wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie zbiórki a 
także każdemu z Państwa, którzy 
ofiarowali produkty żywnościowe. 

Wielkanocne paczki otrzyma 
70 rodzin. Każdy gest wielko-
duszności ma znaczenie.

Dyrektor i Pracownicy 
MGOPS w Dobczycach
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Ruszyły wiosenne porządki w naszej gminie

Cieplejsze, marcowe dni spra-
wiły, że miesiąc ten obfito-

wał w inicjatywy związane ze 
sprzątaniem świata w sołectwach 
naszej gminy. 

W Stojowicach taką akcję 
przeprowadzili druhowie z jed-
nostki OSP Stojowice wspólnie z 
Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.  
W ciągu niespełna czterogodzin-

nego sprzątania swojej okolicy 
udało im się zebrać prawie 1800 
litrów śmieci i przemierzyć 4,5 km.

Podobną akcję zainicjowała 
w Kędzierzynce sołtys Bogumiła 
Surma. W jej przeprowadzeniu 
wsparła ją Świetlica Środowiskowa 
oraz Stowarzyszenie Communi-
care. Liczna, międzypokoleniowa 
grupa posprzątała porzucone 
śmieci wzdłuż dróg i ścieżek 
biegnących przez Kędzierzynkę.

Akcję sprzątania zainicjowano 
także w Brzączowicach. Mimo 
niesprzyjającej pogody, jaką 

zafundował piątek 12 kwietnia, 
mieszkańcy wyruszyli na drogi  
i dróżki wioski i posprzątali swoją 
małą Ojczyznę.

W akcję zaangażowała się 
Szkoła Podstawowa z Brzączowic 
oraz sołtys Adam Panuś i wielu 
mieszkańców Brzączowic. Bilans 

– prawie dwie ciężarówki śmieci. 
Ale jak podkreślają organizato-

rzy – miejscowość jest pięknie 
wysprzątana na święta, a każdy 
dwa raz się zastanowi, zanim 
porzuci najdrobniejszy papierek 
na ziemię, zamiast do kosza. 

To nie jedyne akcje, które 
odbywają się w gminie Dobczyce. 
Od mniejszych do większych – za 
każdą, jako mieszkańcy, jesteśmy 
wdzięczni – mamy w końcu tylko 
jedną Ziemię, a jej przyszłość 
zależy od każdego, nawet na 
pozór niewielkiego, gestu. 

Sprzątanie brzegów Raby, 
które rokrocznie organizowane 

jest przez Przyjaciół Raby, to 
wyjątkowo potrzebna akcja. 
Przede wszystkim dla młodych 
ludzi, którzy chętnie biorą w nich 
udział. Ważna w tej akcji jest 
nie tylko skuteczność takiego 
sprzątania, ale przede wszystkim 
edukacja. 

I tak w tym roku otoczenie 
Raby zostało ponownie posprzą-
tane. Chętni, którzy wzięli udział  
w akcji, musieli się zmierzyć  

z ogromem pozostawionych 
odpadów, zarówno tych drob-
niejszych, jak i wielkogabary-
towych. Akcja zakończyła się 
przerażającym bilansem, worki 
wypełnione zostały po brzegi.

Jak poinformowali organi-
zatorzy, pod nowym mostem 
w Gdowie znajduje się prze-
rażająca ilość nielegalnych 
wysypisk. Odpadów było tak 
dużo, iż zabrakło worków, aby 
je wszystkie zebrać.

Akcję sprzątania Raby zor-
ganizowali: Przyjaciele Raby, 
Rabianie 100, Renegaci, Siostry 
rzeki, SSR Raba, SSR Krzeszo-
wice, OSP Gdów. Do korzysta-

jących z dobrodziejstw naszej 
rzeki apelujemy o pozostawienie 
po sobie porządku. 

Gmina Dobczyce chętnie 
wspiera i będzie wspierać podobne 
inicjatywy. Urząd gwarantuje 
odbiór odpadów, które zostały 
zebrane podczas sprzątania, 
udostępnia również worki na 
odpady. 

- Serdecznie dziękuję miesz-
kańcom za podjęty wysiłek  
i pracę włożoną na rzecz naszego 
wspólnego dobra, naszej gminy 

– podkreśla burmistrz Tomasz 

Suś, który za każdą taką akcję 
dziękuje mieszkańcom. Poświęcają 
oni swój wolny czas, aby nasza 
gmina mogła wyglądać pięknie 
i czysto.

Prace porządkowe wykonują 
również pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce, któ-
rzy sukcesywnie zbierają śmieci, 
porządkują tereny zielone, czysz-
czą chodniki i tereny wzdłuż 
jezdni. Gmina Dobczyce wysto-
sowała również prośbę do admi-
nistratorów dróg powiatowych  
i wojewódzkich o rozpoczęcie prac 
porządkowych w obrębie pasów 
drogowych dróg przebiegających 
przez teren naszej gminy. 

Przypominamy również, że 
mieszkańcy gminy Dobczyce mogą 
korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(ul. Jagiellońska 45a). W PSZOK 
w Dobczycach można w ramach 
ponoszonej do urzędu opłaty 
oddać zużyte baterie i świetlówki. 
Gdyby, ze względu na niewielkie 
rozmiary tego typu odpadów, ktoś 
z mieszkańców nie chciał jechać 
specjalnie z tymi śmieciami na 
ulicę Jagiellońską, może zostawić 
te odpady w Urzędzie Gminy. 

Przy wejściu ustawiony jest 
opisany pojemnik na baterie  
i świetlówki. Pracownicy zaj-
mujący się tematyką śmieciową 
przewiozą te odpady na PSZOK. 

Przypominamy również, że 
od maja PSZOK zmienia godziny 
swojego funkcjonowania. Ponie-
działki, środy i piątki PSZOK 
będzie czynny od godziny 17 do 
21, a w soboty od 10 do 18 

BP, k
Fot. ze zbiorów prywatnych

Oczyszczalnia się zmienia
Zmiana ta to przede wszystkim 

kolejne etapy rozbudowy, 
które dostrzec można z dnia 
na dzień. Jest to największa 
inwestycja w gminie Dobczyce.

Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni to realizacja ponad 
24-milionowego projektu. 

To obecnie największa prowa-
dzona inwestycja w gminie, dla 
której pula dofinansowania sięga 
prawie 13 mln zł. Jest to kluczowa 

realizacja dla dalszego rozwoju 
gminy, zarówno demograficz-
nego, jak i przemysłowego. Bez 
tej inwestycji niemożliwa byłaby 
dalsza rozbudowa gminnej sieci 
kanalizacyjnej. 

Dodatkowo, zau-
tomatyzowana i speł-
niająca najnowsze 
wymogi jakościo-
we oczyszczalnia, 
wyposażona będzie 
w zbiornik retencyj-
ny, który pozwoli 
zapobiec awariom 
wywołanym m.in. 
niekontrolowanym 
zrzutem ścieków na 
oczyszczalni oraz 
zminimalizuje pro-
blem z podtopieniami 
podczas intensyw-
nych opadów. 

Efektem rozbu-
dowy będzie również 

zwiększenie przepustowości oraz 
podniesienie jakości oczyszcza-
nia. Inwestycja realizowana jest 
przy dofinansowaniu ze środków 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

BP
Zdjęcia: Joanna Talaga
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CK-art. z sukcesami Dobczyc

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z gminy 

Dobczyce podpisali umowy na 
realizację zadań, które otrzymały 
dofinansowanie z budżetu gminy 
w ramach otwartych konkursów.

Uroczyste podpisanie odbyło 
się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce. „Dobre 
duchy” życia kulturalnego i spor-
towego, niestrudzeni działacze 
społeczni – reprezentanci organi-
zacji pozarządowych z całej gminy 
podpisali dokumenty, zgodnie  
z którymi formalnie przekazano 
im wsparcie na realizację ponad 
30 inicjatyw.

Każdego roku, dzięki otwar-
tym konkursom, mieszkańcy 
gminy Dobczyce, ale także osoby, 
które odwiedzają naszą gminę, 
mogą brać udział we wspaniałych 
i inspirujących wydarzeniach, 
których inicjatorami i organi-
zatorami są społecznicy z wielu 
stowarzyszeń – zarówno kultu-

ralnych, jak i sportowych. 
Jak podkreślają społecznicy, 

bardzo często to wsparcie pozwala 
im zrealizować projekty, na które 
stowarzyszenia po prostu nie mają 
funduszy własnych. To pozwala 
także wzbogacić ofertę, z jaką 

zwracają się do mieszkańców.
W sumie wsparcie wynio-

sło 155 tys. zł, a realizowana 
będzie cała gama przedsięwzięć, 
takich jak m.in. Festiwal Biego-
wy, Zaduszki Muzyczne, Turniej 

Tańców Polskich, czy Święto 
Flotylli Pińskiej. Będą to rów-
nież cykle zajęć prowadzone 
przez Stowarzyszenie Granica, 
PTTK w Dobczycach, czy zajęcia 
dla uczestników Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Są projekty skierowanie do 
młodych panów, jak np. Kultu-
ralny Kulturysta, są również 
zajęcia dla pań realizowane m.in. 
przez Kornatka Wespół. Jedni 
zachęcać będą do wyruszenia 
na trasę z kijkami, inni zaproszą 
na przejazd rowerowy.

Za tę społeczną pracę i ciągłe 
wzbogacanie oferty kulturalnej 
i sportowej w naszej gminie 
podziękował wszystkim członkom 
organizacji burmistrz Tomasz Suś. 

Zachęcamy do śledzenia stron 
i fanpageów Stowarzyszeń, na 
których pojawią się informacje 
o realizowanych projektach oraz 
do aktywnego w nich udziału.

BP
Zdjęcia: Joanna Talaga

Tegoroczny Jubileuszowy Prze-
gląd Artystyczny Młodzieży 

CK-art. w Gdowie był udany dla 
reprezentujących naszą gminę 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Dobczycach. 

Przesłuchania do konkursu 
odbywały się w Gminnej Hali 
Sportowej w Gdowie. Dzieci  
i młodzież mogli przystąpić do 
zmagań w kilku kategoriach: 
taniec, muzyka, fotografia, lite-

ratura, malarstwo, multimedia. 
Wśród laureatów konkursu 

w trzech kategoriach znaleźli się 
uczniowie dobczyckiej Szkoły 
Podstawowej nr 2.

W kategorii taniec pierwsze 
miejsce otrzymała klasa 2c, drugie 

– Zespół Reprezentacyjny oraz 
Zespół Cheerleaders, natomiast 
wyróżnienie otrzymali: klasa 5c  

i zespół „White Roses” (uczennice 
klas 2 c i 5 c).

W kategorii muzyka drugie 
miejsce zajęła otrzymała Emi-
lia Małż. Na drugim miejscu  
w kategorii tej konkurs ukończył 

także Alan Michalik – absol-
went dobczyckiego gimnazjum, 
obecnie uczeń Zespołu Szkół  
w Dobczycach.

W kategorii fotografia pierw-
sze miejsce zajęła Julia Piwowar-

czyk – z Dwójki.
Gala konkursu odbyła się 

29 marca, a niespodzianką dla 
uczestników i gości był koncert 
Roksany Węgiel, zwyciężczyni 
Konkursu Piosenki Eurowizji 
dla Dzieci oraz zwyciężczyni 
programu The Voice Kids.

Katarzyna Matoga 
Fot. ze zbiorów CK Art. Gdów

Czeka nas rok  
wyjątkowych inicjatyw
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w kręgu kultury

Być jak ten malowany ptak…
Żył trochę, jak kolorowy ptak, 

w innym świecie, za pan 
brat z niezwykłym niebezpie-
czeństwem, jakim jest życie. 
Ryszard Riedel – lider kultowego 

zespołu Dżem, człowiek, który 
stał się jedną z największych 
legend muzycznych w Polsce, był 
bohaterem kolejnego koncertu, 

który zorganizował Piotr Skóra 
z przyjaciółmi.

Koncert wspomnieniowy 
„Riedel Projekt” zgromadził  
w dobczyckim Regionalnym 

Centrum Oświatowo Sportowym 
w Dobczycach liczną publiczność. 
Zarówno sympatyków legen-
darnego wokalisty Dżemu, jak  

i Piotrka Skóry i muzyków, którzy 
tworzą z nim zespół: Michała 
Bieńka (gitara), Marcina Chry-
czyka (gitara basowa), Mateusza 
Pawlusia (piano) oraz Macieja 

Słonki (perkusja).
Koncert rozpoczę-

ła piosenka „Skazany 
na bluesa”, a później 
muzycy zaprosili do 
wędrówki z twórczością 
Ryśka. Publiczność 
wysłuchała, ale także 
śpiewała z wokalistami, 
największe przeboje 
Dżemu: „Sen o Vik-
torii”, „Czerwony jak 
cegła”, „Skazany na 
bluesa”, „Harley mój”, 

„List do M.” 
Na scenie, na zapro-

szenie organizatorów, 
wystąpili także: Łukasz 
Szlachetka (z zespo-
łu My Way), Tomasz 
Krawczyk (z zespołu 

Detox) oraz Marek Guzik (wokal, 
a także harmonijka ustna).

Koncert poświęcony pamięci 
Riedla nie był jedynym, na jaki 

muzycy zaprosili publicz-
ność. Wcześniej mogliśmy 
posłuchać przebojów m.in.: 
Zbigniewa Wodeckiego czy 
Andrzeja Zauchy. 

Dzięki muzykom, wyjąt-
kowej aranżacji, można było 
się przenieść do czasów, kiedy 
Dżem święcił tryumfy, a Rysiek 
był dla wielu młodych ludzi 
idolem. Piotr Skóra przeplatał 
muzyczną podróż wspomnie-
niami i ciekawostkami z życia 
zmarłego ćwierć wieku temu 
lidera Dżemu.

(k)
Fot. Paweł Stożek

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu zaprasza 

do udziału w VI Konkursie 
Plastycznym „Folklor w Duszy 
Gra – Polskie Tańce Narodowe”. 

Tematem konkursu jest stwo-
rzenie pracy inspirowanej polskimi 
tańcami narodowymi. Powin-
na przedstawiać jeden z tema-
tów: polonez i mazur - tancerze  
w strojach szlacheckich lub ułań-
skich (księstwo warszawskie), 
krakowiak - tancerze w stro-
jach krakowiaków wschodnich 
, zachodnich, strój bronowicki, 
kujawiak - strój kujawski (Wiel-
kopolska), oberek - strój łowicki.

Konkurs adresowany jest do 
dzieci i młodzieży oraz uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej 
z powiatu myślenickiego. 

Będzie rozstrzygnięty w nastę-
pujących kategoriach: przedszkola, 
klasy 1-3 i klasy 4-8 (szkoła pod-
stawowa), młodzież (gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne), 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (bez podziału na 
kategorie wiekowe)

Prace indywidualne należy 
nadsyłać do 15 maja na adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach, 
ul. Szkolna 43, 32-410 Dob-
czyce z dopiskiem: „Folklor w 
Duszy Gra”. Ogłoszenie wyników  
i wręczenie nagród odbędzie się 
podczas uroczystego wernisażu 
15 czerwca w RCOS. 

Wyniki konkursu i informacje 
dotyczące wernisażu zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej 
www.mgokis.dobczyce.pl do 10 
czerwca. Nagrody należy odebrać 
w dniu wernisażu. Organizator 
nie wysyła nagród pocztą. 

Na stronie organizatora 
znajduje się także Regulamin 
konkursu. 

(Red.)

Zespół Pieśni i Tańca z kolejnymi sukcesami

Pary taneczne Zespołu Pieśni  
i Tańca Dobczyce po raz 

kolejny mogą pochwalić się 

sukcesami, które przywieźli  
z mistrzostw w tańcach polskich.

W pierwszy weekend kwietnia 

młodzi tancerze pojechali do 
Wieliszewa, gdzie wzięli udział  
w Mistrzostwach Polski w Tańcach 
Polskich. W turnieju zgłoszono 
pary z trzydziestu zespołów  
z całej Polski. Konkurencja była 
duża, ale była to także okazja do 
nawiązania nowych znajomości, 
czy po prostu do spotkania ze 
znajomymi. 

Ale najważniejsze było, żeby 
dobrze zatańczyć. A oceny, jakie 
nasi tancerze otrzymali od jury 

– a co za tym idzie, miejsca; 
dowodzą że trud ćwiczeń pod 
okiem instruktora, Adriana 
Kulika się opłaca.

Nasi reprezentanci spisali się 
na medal. A oto nasze wyniki: 
Wojciech Domagała i Emilia 
Selwa brązowymi medalistami 

Mistrzostw Polski w Tańcach 
Polskich w kategorii IV (16-18 
lat) Maciej Szewczyk i Kaja Koliń-
ska 4 parą Mistrzostw Polski  
w Tańcach Polskich w kategorii III 
(13-15 lat) Adam Miąsko i Julita 
Szewczyk 11 para, a Stanisław 
Bieniek i Anna Hojna 13 para 
Mistrzostw Polski w Tańcach 
Polskich w kategorii II (10-12 lat).

Celem wydarzenia jest ochro-
na dziedzictwa narodowego, 
propagowanie polskich tańców 
narodowych wśród społeczeństwa, 
szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży. Rokrocznie w konkursach 
tańców polskich organizowanych 
w Wieliszewie bierze udział 
około pół tysiąca uczestników 
wraz z instruktorami i osobami 
towarzyszącymi z całej Polski.

(k)
Fot. ze zbiorów Zespołu
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378
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poznajmy się

Kupon Rabatowy 
50 % 

dla osób, które  
odwiedzą  

Studio Figura  
(ul. Podgórska 3)  
w Dobczycach  
ze świątecznym  
numerem Tapety

Święta, święta i…
Przygotowujemy się do świąt, 

jak każdego roku, z wiel-
kim zaangażowaniem nie tylko  
w sprawy duchowe. Bardzo zale-
ży nam na tym, aby tradycjom 
stało się zadość. 

Stół odpowiednio przyozdo-
biony, zastawiony. Spotkania 
rodzinne, jedna, druga kawa  
z wyśmienitym ciastem – naj-
częściej mazurkiem, bo przecież 
to tradycyjne ciasto wielkanocne. 
Radość świąteczna mija bardzo 
szybko, kiedy orientujemy się, że 
nie wchodzimy w nasze ulubione 
jeansy, a waga nieubłaganie gna 
do przodu. Ze świątecznymi 
kilogramami można sobie jednak 
szybko poradzić, podobnie jak 
z utrzymaniem sylwetki przez 
długie miesiące. 
Z Anną Szlachetką, kosme-
tologiem, właścicielką Stu-
dia Figura w Dobczycach 
rozmawiamy o tym, jaka jest do 
tego najlepsza droga.
Święta to nie tylko czas 
rodzinnych spotkań, ale 
także wyjątkowej kuchni. 
Niestety – ta często negatyw-
nie wpływa na nasze starania 
o idealną figurę. Jakie ma 
Pani rady dla tych, którzy 
po świętach wymierzyli 
nieco więcej centymetrów 
w pasie?
Tak, to jest bardzo częste. Świę-
ta, święta, a po świętach…4 kg 

więcej. Mówimy sobie: jeszcze 
jeden kawałek tego pysznego 
makowca, są święta, więc mogę. 
W taki sposób często sami przed 
sobą usprawiedliwiamy swoje 
obżarstwo i brak silnej woli 

w okresie świątecznym. Ale 
święta już minęły – trzeba coś 
zadziałać. Pamiętajmy – zacho-
wajmy umiar. Nasz żołądek jest 
rozciągnięty po kilku dniach 
objadania się, więc powinniśmy 
teraz zmniejszyć go do odpo-
wiednich, przedświątecznych 
rozmiarów. Jedzmy regularnie, 
pięć skromnych posiłków dziennie, 
starajmy się jeść dużo warzyw 
i pełnoziarnistych produktów, 
które dzięki błonnikowi pomo-
gą usunąć resztki zalegające  
w jelitach. Pijmy soki warzywne, 
które pomogą zregenerować się 
wątrobie. Kolację jedzmy dość 
wcześnie, skromną. Postarajmy 
się zapomnieć na ten czas o sło-
dyczach i ciastach. Zamiast nich 
zjedzmy słodkie pomarańcze, kiwi, 
mandarynki. Popijajmy herbat-
ki i miętę – działa zbawiennie 
na obolały brzuch, wspomaga 
proces trawienia i niweluje 
uczucie ciężkości w brzuchu. 
Na koniec nie zapomnijmy też 
o ruchu – aktywność fizyczna 
pomoże nam zrzucić te kilogramy, 
które uzbierały się przez święta. 
Rzeczywiście – zasada jest 
prosta: nasz sukces w 30 

procentach zależy od diety, 
w 70 procentach od aktyw-
nego trybu życia i ćwiczeń. 
W jaki sposób Studio Figura 
wspomaga nas w osiągnięciu 
tego sukcesu?
Studio Figura Dobczyce powstało 
z myślą o kobietach, które pragną 
w kameralnej i przytulnej atmos-
ferze zadbać o swoje ciało. Jest 
to miejsce dla kobiet starszych 
i młodszych. Dla kobiet, które 
są szczuplejsze i takich, które 
wciąż zmagają się ze zbędny-
mi kilogramami. Zależy nam, 
aby klientka uzyskała od nas 
kompleksową i fachową pomoc, 
dlatego w oparciu o kartę klienta, 
którą zakładamy przy pierwszej 
wizycie, tworzymy indywidualnie 
dopasowany plan dietetyczny, 
oczyszczanie organizmu z pomocą 
suplementów, które posiadamy 
w swojej ofercie na wyłączność 
Studia oraz indywidualny plan 
zabiegowo-treningowy. Jesteśmy 
inni niż wszyscy, gdyż wszystkie 
kroki, które podejmuje klientka 
są dostosowane indywidual-
nie, a różnorodność urządzeń 
oraz ustawień ich parametrów 
pozwala stworzyć niezliczoną 
ilość treningów dla każdej Pani 
z osobna. Nie ma jednej i spraw-
dzonej recepty dla wszystkich, 
gdyż skuteczność diety i ćwiczeń 
jest uzależniona od wieku, płci, 
trybu życia, stanu zdrowia  
i przebytych chorób. Również 

uświadamiamy kobiety, że „sku-
teczne i szybkie” wyklucza się wza-
jemnie, gdyż tylko odpowiednio 
zbilansowana dieta i rozłożone w 
czasie treningi pozwolą wprowa-
dzić równowagę w organizmie  
i zachować zdrowy wygląd 
na długie lata. Zapraszamy 
serdecznie wszystkie Panie do 
Studia Figura Dobczyce.
Przed nami czas rodzinnych 
spotkań. Czego życzy Pani 
swoim Klientkom i naszym 
Czytelnikom?
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
składam wszystkim Klientkom 
oraz Czytelnikom najlepsze życze-
nia. Niech ten szczególny okres 
będzie czasem zadumy, wycisze-
nia, wypoczynku i prawdziwej 
radości. W imieniu własnym oraz 
Studia Figura Dobczyce życzę 
Państwu, aby chwile spędzone 
w gronie najbliższych dodawały 
otuchy i pozwalały przezwyciężyć 
wszystkie trudności. 

Rozmawiała: Anka Stożek

Wydział Edukacji, Kultury  
i Sportu Starostwa Powia-

towego w Myślenicach informuje, 
że jak co roku przyznawane są 
nagrody za osiągnięcie wyso-
kich wyników sportowych we 
współzawodnictwie między-
narodowym i krajowym oraz 
nagrody w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu 
może być przyznana związanym  

z Ziemią Myślenicką: zawodnikom, 
trenerom zasłużonym w osiąganiu 
wyników sportowych, o których 
mowa w ustawie o sporcie.

Nagroda w dziedzinie kultury 
może być przyznana: twórcom, 
artystom, zespołom, organizato-
rom i promotorom działalności 
kulturalnej, popularyzatorom 
kultury oraz podmiotom, prowa-
dzącym działalność kulturalną.

Wnioski powinny zawie-
rać: dane kandydata lub dane 

podmiotu do nagrody – nazwisko 
i imię (nazwa), adres; informa-
cje o osiągnięciach, za które 
nagroda ma być przyznana; 
dane wnioskodawcy – nazwisko 
i imię (nazwa),adres; informacje 
kontaktowe: numer telefonu lub 
adres e-mail.

Należy uzasadnić całokształt 
działalności kandydata lub pod-
miotu i przedstawić jego osią-
gnięcia. 

Można również załączyć dodat-
kową dokumentację, potwierdza-
jącą opisywaną działalność np. 

kopie zaświadczeń, dyplomów, 
medali, zdjęć i innych doku-
mentów.

Wnioski, wraz z załącznikami 
należy kierować w nieprzekra-
czalnym terminie do 9 maja na 
adres: Starostwo Powiatowe w 
Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32 

- 400 Myślenice
O terminowości złożenia 

wniosku decyduje data wpły-
wu dokumentów na dziennik 
podawczy, a nie data stempla 
pocztowego.

(Red.)

Nagrody Starosty w dziedzinie kultury i sportu
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Zmarł Leszek Kawalec

Jajka faszerowane

10 szt. jajek ugotowanych 
na twardo
mała cebula
3 łyżki masła
posiekany szczypiorek
posiekany koperek
1 jajko 
2 łyżki kwaśnej śmietany
sól, pieprz, bułka tarta do 
panierowania
masło do smażenia

Cebule pokroić w kostkę i usma-
żyć na maśle, wystudzić. Jajka 
w skorupkach przeciąć wzdłuż 
na połowę, wyjąc zawartość ze 
skorupek (ostrożnie). Białko  
i żółtko drobno posiekać, wymie-
szać z cebulą, szczypiorkiem  
i koperkiem oraz roztrzepanym 
jajkiem i łyżką śmietany. Przy-
prawić do smaku. Jeżeli masa 
jest sypka dodać śmietany. Masę 
włożyć do skorupek a od strony 
nadzienia posypać bułką tartą. 
Smażyć na rozgrzanym maśle, 
na walnym ogniu, nadzieniem 
od spodu.

Radosnych Świąt 
Wielkanocnych 

w rodzinnym gronie 
życzy Czytelnikom Teściowa

Porada: przypominam o bez-
piecznym sprzątaniu, unikajmy 
kontaktu chemikaliów z gołą 
skórą, nie łączmy kilku środków 
chemicznych naraz, nie wspinajmy 
się na krzesła i taborety.

Z przepisów Teściowej

Był postacią nietuzinkową  
w naszym mieście. Osobą bez 

pamięci zakochaną w Dobczy-
cach, Koziorzem z krwi i kości. 
Z wielką radością przyjmował 
każdą najdrobniejszą informację 
o nadrabiańskim grodzie, którą 

mógł umieścić w swoim ogrom-
nym archiwum. Był „Zasłużonym 
dla Ziemi Dobczyckiej”. 

Przez wielu mieszkańców 

Dobczyc i gminy zapamiętany 
będzie, jako wspaniały nauczyciel. 
Przez lata uczył fizyki w dobczyc-
kiej szkole podstawowej. Potrafił 
swoich wychowanków zarazić 
miłością do tego, czym fizyka była 
poza podręcznikami. Opowiadał 

im wiele ciekawostek, przekładał 
prawa fizyczne na codzienność. 
Dzięki temu wielu uczniów pana 
Leszka do dziś przypomina sobie 

Kolejna ciekawa wystawa 
zagościła w progach Galerii 

Ispiny w Rynku w Dobczycach. 
Tym razem są to rzeźby i pła-

skorzeźby artystów z Gruszowa 
– Andrzeja Bryjaki i Stanisława 
Pietruszki.

Andrzej Bryjak urodził się 
w Nowym Targu, Stanisław 
Pietruszka pochodzi z Gdańska, 
ale obaj zamieszkali w Gruszo-
wie, który stał się dla nich ich 
miejscem na ziemi, gdzie od lat 
mieszkają i tworzą. Ich rzeźby 
to owoc pracy w drewnie.

Pan Andrzej,  rzeźbi często 
starych Juhasów oraz góralki, 
dbając o szczegóły ubioru – takie 
jak misternie wyrzeźbiony pas 
zbójnicki czy kierpce. 

Ogromną uwagę przykuwają 

Dłutem i pędzlem - rzeźbiarze w Galerii Ispina
też rzeźby Chrystusa – skulone 
i modlące się.

Rzeźby pana Stanisława są 
zupełnie inne od tych, do których 

jesteśmy przyzwyczajeni. Rzeź-
biarz nazywa swoje dzieła pału-
bami. Odkrywa twarz, która jest 
w kawałku drewna. A rzeźbi… 
siekierą. Kiedy odsłoni to, co 
ukryte, maluje: oczy, brwi, usta…

Wystawa w Galerii Ispiny 
jest drugą, na której możemy 
oglądać dzieła obu panów. 

Rzeźbiarzy zaprosiła Cecy-
lia Frajtag (na zdjęciu w Gale-
rii), która jest odpowiedzialna  
z ramienia Ispiny za organizację 
i urządzanie wystaw wspólnie z 
artystami.  

Wystawę będzie można oglą-
dać do końca kwietnia, w godzi-
nach otwarcia galerii: we wtorki 
od 18., w środy, czwartki, piątki 
i soboty od 11. do 13.

BP
Fot. ze zbiorów Ispiny

lekcje, zaskoczenia, humor pana 
od fizyki.

- Zawsze żartował – wspomina 
pani Wiola, dziś także nauczyciel-
ka – był bardzo komunikatywny, 
potrafił nas zainteresować fizyką. 
Robił wiele doświadczeń, które 
były dla nas zawsze fascynujące.

Pani Wiola 
wspomina, że ile-
kroć spotykała pana 
Leszka, nieważne 
w jakim miejscu 
miasta, żartował 
„Dlaczego chodzisz 
moją ulicą?”

- Był racjonalistą, 
mocno stąpał po 
ziemi, był wyjąt-
kowym człowie-
kiem, niezwykłym 
nauczycielem. 
Takim, którego 
będzie się pamiętać 
całe życie – dodaje.

Podkreśla, że 
dużą wartością, jaką 

Leszek Kawalec wnosił w miasto, 
była jego miłość do tego miejsca. 
Miał o nim bardzo dużą wiedzę, 
którą starał się jeszcze bardziej 

pogłębiać. Cieszyło go każde nowe 
wydawnictwo o Dobczycach, ale 
potrafił także skrytykować to, co 
mijało się z faktami. 

Był stały w poglądach – także 
w tych najtrudniejszych, PRL-

-owskich czasach. Umiał stawiać 
czoła przeciwnościom. 

Leszek Kawalec przez lata 
ocalał od zapomnienia historyczną 
i kulturową przeszłość Dobczyc. 
W swoich archiwach zgromadził 
wiele cennych dokumentów, foto-
grafii, przedmiotów, wycinków 
prasowych.

Wartość zbiorów jest ogrom-
na. Wielokrotnie z Jego wiedzy 
czerpali studenci, uczniowie, 
pasjonaci historii, czy instytu-
cje kultury. Jako wychowawca 
i nauczyciel niejednokrotnie 
wyróżniany był przez młodzież 
tytułem „Nauczyciel – Przyjaciel” 
i „Nauczyciel Roku”. Zapamięta-
my Go jako chodzącą skarbnicę 
wiedzy, osobowość pogodną  
i nietuzinkową, obdarzoną bły-
skotliwym poczuciem humoru i 
trafną ripostą.

(k)
Fot. Andrzej Domagalski
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W minionym miesiącu obcho-
dziliśmy szóstą rocznicę 

śmierci księdza Józefa Gąsio-
rowskiego, wikariusza pracu-
jącego w parafii dobczyckiej 
wraz z księdzem proboszczem 
Franciszkiem Kwietniem. 

Lata 50 XX w. był to czas 
wzmożonej działalności duszpa-

sterskiej przy moralnej odbudowie 
kraju ze zniszczeń wywołanych 
tragedią II wojny światowej. Był 
to także okres coraz zuchwal-
szych ataków „władzy ludowej” 
na duchowieństwo. 

Józef Gąsiorowski urodził 
się 3 lutego 1920 r. w Stróżnej 
k. Bobowej. Tam też uczęszczał 
do szkoły powszechnej. W 1938 r. 
ukończył gimnazjum w Wadowi-
cach, gdzie poznał Karola Wojtyłę, 
późniejszego papieża Jana Pawła 
II. Naukę kontynuował na tajnych 
kompletach podczas okupacji 
niemieckiej. W 1940 r. został 
ciężko ranny w trakcie bandyc-
kiego napadu. Ślady po ciosach 
zadanych przez napastników 
były widoczne m.in. na głowie 
księdza. Teologię studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1945-1950. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 2 kwietnia 
1950 r. w Krakowie.

Jako niedoświadczony jeszcze 
kapłan, wyruszył do Dobczyc, 
aby objąć funkcję wikariusza w 
nowo wybudowanym kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Świą-
tynię, w miejscu dawnej kaplicy, 
ukończono staraniem ks. pro-
boszcza Franciszka Kwietnia. 
Pracującym w Dobczycach od 
15 sierpnia 1950 r. wikariuszem 
zainteresowali się funkcjona-
riusze Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego  
w Myślenicach. Wtedy to ks. Gąsio-
rowski stał się po raz pierwszy 
celem bezpieki. Nauczał religii  
w szkołach podstawowych w Kor-
natce, Brzezowej i Skrzynce. Dał 
się zapamiętać, jako dobry, lecz 
surowy i wymagający pedagog. 

W 1951 roku, 19 grudnia, został 

przeniesiony na wikariat do Wie-
liczki, gdzie pracował do 4 sierpnia 
1958 r. Po translokacji na nową 
parafię, sprawę dalszej inwigilacji 
księdza przejął Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego 
w Krakowie. 22 kwietnia 1953 
r. został zmuszony do złożenia 
ślubowania na wierność Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
jednakże, co należy podkreślić, 
nigdy nie podpisał współpracy z 
komunistyczną bezpieką. Wyżej 
wymienione ślubowanie było 
koniecznością, przed którą stawali 
wszyscy księża w okresie PRL-u. 
Jego niedopełnienie wiązało się  
z uniemożliwieniem pełnie-
nia dalszej posługi kapłańskiej.  
Z dokumentacji wytworzonej przez 
organy represji, można wywnio-
skować, że ks. Józef Gąsiorowski 
odznaczał się dużą wrogością 
wobec systemu komunistycznego. 
Będąc wikariuszem w Wieliczce 
katechizował w Śledziejowicach, 
Węgrzcach Wielkich, Strumia-
nach, Raciborsku, Janowicach 
i Grajowie. 

W 1958 r. przyszedł czas na 
zmianę w życiu ks. Gąsiorowskiego. 
Został mianowany administra-
torem parafii w Łazanach. Jego 
pozytywną ocenę pozostawił bp 
Karol Wojtyła, wizytując parafię 
we wrześniu 1960 r. 

Ks. Józef musiał stawić 
czoła kolejnym przeszkodom, 

20 lat minęłoKsiądz Józef Gąsiorowski – wikariusz 
dobczycki w latach 1950-1951

stawianym przez komunistyczne 
władze. Po całkowitej likwidacji 
nauczania religii w szkołach 
publicznych, na mocy ustawy  
z dnia 14 lipca 1961 r., dzięki 
jego zaangażowaniu katechizację 
prowadzono w zakrystii. Mimo 
protestów wiernych, ks. Gąsiorow-
ski został przeniesiony do parafii 

Wawrzeńczyce 
31 lipca 1963r. 
Jednakże rok 
później powrócił 
na probostwo do 
Łazan. W 1967 
r. mianowano 
go notariuszem 
dekanatu niepo-
łomickiego

O s t a t n i ą 
placówką dusz-
pasterską ks. 
Gąsiorowskiego 
była parafia pw. 
Wniebowzięcia 
Najświętszej 
Maryi Panny  
w Niegowici. Był 
tam proboszczem 
od 4 październi-
ka 1971 r. do 27 
czerwca 1995r. 
W 1972 r. został 

członkiem Archidiecezjalnej Rady 
Administracyjnej oraz dziekanem 
dekanatu dobczyckiego. 

W 1977 r. brał udział w wizy-
tacji biskupiej po dekanacie dob-
czyckim, dokonanej przez kard. 
Karola Wojtyłę. 11 grudnia 1977 
r. wraz z ówczesnym Metropolitą 
Krakowskim odwiedził zamek 
dobczycki. 

Po 1995 r. pozostał w Niego-
wici, jako rezydent, aż do śmierci 
20 marca 2013 r. Spoczywa na 
tamtejszym cmentarzu para-
fialnym. 

W artykule wykorzystano 
następujące źródła: 

Katalog kościołów i ducho-
wieństwa archidiecezji krakow-
skiej. Rok 1958, Kraków 1958,  
s. 251; Zmarli księża archidie-
cezji krakowskiej, „Notifica-
tiones e curia metropolitana 
cracoviensi” 151(2013), nr 1-3, 
s. 80-81; Archiwum Parafialne 
Łazany, brak sygn. Ślubowanie 
ks. Józefa Gąsiorowskiego na 
wierność Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej z dnia 22.04.1953 
r.; Archiwum Parafialne Łazany, 
brak sygn., Liber memorabilium 
in ecclesia et in parochia Łazany, 
t. 2, s. 26-29; relacja ustna Józefa 
Kowalika z dnia 04.03.2016 r.; 
relacja ustna Piotra Przęczka  
z dnia 03.04.2019 r. 

Michał Kowalik
Fot. ze zbiorów prywatnych

Drodzy Uczniowie i absolwenci 
naszego Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Dobczycach!
Organizujemy uroczystość 

z okazji 20- lecie istnienia  
i wygaszenia naszego gimnazjum. 
Chcielibyśmy się jeszcze raz z wami 
spotkać się chociażby wirtualnie, 
a jeszcze lepiej osobiście.

Zaplanowaliśmy spotkanie  
6 czerwca (czwartek) w godzinach 
przedpołudniowych.

Muzycy, tancerze! Planujemy 
koncert z Waszym udziałem, 
jeżeli bylibyście chętni wziąć  
w nim udział, prosimy o zgłaszanie 
się do końca kwietnia! Plastycy, 
twórcy, artyści! Organizujemy 
wystawę twórczości naszych 
uczniów. Jeżeli chcielibyście dołą-
czyć, prosimy składać oprawione 
prace w pokoju nauczycielskim 
naszej szkoły do 10 maja.

Zgłoszenia do nauczycieli 
sztuki Lucyny Sławińskiej-Targosz 
(tel. 798 666 613) lub Elżbiety 
Klimek-Piwowarczyk (tel. 602 
874 434)

Jeżeli macie jakieś zdjęcia, 
filmiki lub możecie nagrać wspo-
mnienia, prosimy je przesyłać 
drogą mailową do Marii Dąbrow-
skiej-Piwowarczyk (4xmmika 
@gmail.com)

Przewidujemy część sportową. 
Może rozegramy mecz?

Zapraszamy do kontaktu  
z Bożeną Korzec-Gunią (tel.665 
192 045)

Sympatycy, Absolwenci! Jeżeli 
chcecie być tylko na widowni 

- zapraszamy, bądźmy razem 
jeszcze raz!

Czekamy też na Wasze inne 
pomysły na naszą imprezę. Zgło-
szenia przyjmujemy do końca 
kwietnia do Beaty Strumidło-

-Wszołek (tel. 509 012 680) , 
Krystyny Kowal-Gruchały (tel.793 
627 572), Renaty Starmach (692 
877 485)

Red.

Serdecznie zapraszamy na 
obchody Gminnego Dnia 

Strażaka, które odbędą się  
4 maja w Dobczycach.

Tegoroczny Dzień Strażaka 
połączony będzie z obchodami 
Jubileuszu 100-lecia Orkiestry 
Dętej „Dobczyce”. 

Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 16 mszą św. w kościele 
parafialnym w Dobczycach. 

Następnie poczty sztandaro-
we, Orkiestra Dęta oraz goście 
przemaszerują do Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach, gdzie odbędą się 
dalsze obchody, w tym Koncert 
Jubileuszowy.

Serdecznie zapraszamy. 
(Red.)
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Wraz z nadejściem wiosny 
wzrasta liczba pożarów, 

które spowodowane są wypala-
niem suchych traw i pozostałości 
roślinnych. Alarmowani o takich 
przypadkach również w naszej 
Gminie pragniemy przypomnieć, 
że wypalanie traw jest zabronio-
ne. Wbrew powszechnej opinii 
nie jest ono również sposobem 
na naturalne użyźnienie gleby,  
a wręcz przeciwnie.

Konsekwencją takich działań 
jest: niszczenie przyrody i miejsc 
bytowania zwierząt, śmierć poży-
tecznych organizmów, ptaków 
i ssaków, wyjałowienie ziemi, 
zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi (szczególnie podczas nagłego 
porywu  wiatru, czy zmiany jego 
kierunku), zagrożenie mienia

Życie ryzykują również rusza-
jący z pomocą strażacy, niejedno-
krotnie poświęcając cenny czasu 
na ugaszenie takich pożarów.

Wypalanie traw jest też surowo 
karane grzywną sięgającą nawet 
do 5000 zł. Jeśli jednak w wyniku 
nieodpowiedzialności człowieka w 
pożarze ucierpi osoba lub mienie, 
grozi kara więzienia nawet do 10 
lat. Dodatkowo, w przypadku 
rolników, karę nałożyć może 
również Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, 
zmniejszając lub pozbawiając 
rolników dopłat za dany rok.

(Red.)

Dzielnicowi dobczyckiego 
Komisariatu Policji, st. sierż. 

Dominik Kula oraz sierż. Łukasz 
Nieckula, zatrzymali włamywa-
cza, który dokonał kradzieży 
w domkach letniskowych na 
terenie gminy Dobczyce. 

W marcu w Kornatce doszło 
do kilku włamań do domków 
letniskowych. Sprawca rozbijał 
okno lub rozwalał drzwi i wła-
mywał się do środka, kradnąc 
bardziej wartościowe przedmioty. 
Na jego trop wpadli dzielnicowi, 
którzy prawidłowo wytypowali 
sprawcę. 

Dzięki szybkiemu działaniu, 
niemal wszystkie skradzione 

przedmioty powrócą do właścicieli.
Pewna rodzina, która 17 mar-

ca przyjechała na swoją działkę  
w Kornatce, zauważyła, że jedna 
z szyb domku letniskowego jest 
wybita. Po chwili okazało się, 
że zniszczone są również drzwi 

garażowe. Właściciele od razu 
wezwali policję. 

Na przyjazd patrolu czekali 
na zewnątrz. To prawidłowe 
zachowanie, gdyż wchodząc do 
domku mogliby zatrzeć ewen-
tualne ślady, które mógł pozo-
stawić włamywacz. Policjanci, 
którzy przybyli na wezwanie, po 
przeszukaniu  miejsca włamania 
znaleźli między innymi siekierę. 

Zatrzymany z łupami Jak się okazało, to nie było 
pierwsze włamanie do domku 
letniskowego w tej okolicy, a to 
wcześniejsze wyglądało podobnie.

Zadania dzielnicowych to 
m.in. znajomość swojego rejonu, 
rozpoznawanie zagrożeń oraz 
typowanie sprawców przestępstw. 
Z tego ostatniego dzielnicowi 

wywiązali się wzorowo. Poli-
cjanci podejrzewali, kto może 
stać za serią włamań.

U 35-letniego mieszkańca 
gminy Dobczyce, dzielni-
cowi zjawili się we wtorek  

– 9 kwietnia. Mężczyzna na 
widok policjantów zachowywał 
się nerwowo, wypowiadał się 
chaotycznie, tłumaczył, że 
musi już iść, że nie ma czasu. 

Kiedy otworzył drzwi do 
domu, policjanci zauważyli, 
że w środku znajduje się kilka 
przedmiotów, które zostały 
skradzione w domkach let-
niskowych. To potwierdziło 
ich wcześniejsze podejrzenia, 

a sprawy od tej pory potoczyły 
się szybko.

Trzydziestopięciolatek został 
zatrzymany i trafił do aresztu, 
natomiast skradzione przedmioty 
wróciły do właścicieli.

Za kradzież z włamaniem 
grozi nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Źródło: KWP w Krakowie
Fot. ze zbiorów Policji
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III Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa w Speed-ballu

W sobotę 6 kwietnia hala 
sportowa RCOS w Dob-

czycach stała się areną zmagań 
sportowców startujących III 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach w Speed-ballu. 

W turnieju wystartowali 
zawodnicy reprezentujący pięć 
województw.

Już po raz trzeci Stowarzy-
szenie Sportownia zaprosiło do 
rywalizacji najlepszych speedbal-
listów z różnych regionów kraju. 
Do Dobczyc zjechali zawodnicy  
z Małopolski, Śląska, Podkarpacia, 
Opolszczyzny oraz Lubelszczyzny. 

W zawodach wystartowało 60. 
zawodników. 

Zacięta sportowa rywalizacja 
trwała przez całą sobotę aż do 
wieczora, a zebrana publicz-
ność miała okazję doświadczyć 

wspaniałych sportowych emocji 
i zobaczyć speed-ball na bardzo 
wysokim poziomie. Chłopcy  
i dziewczęta podzieleni na kate-
gorie wiekowe rywalizowali  
o medale i najlepsze miejsca na 
podium w turniejach Under 14 
oraz Turniejach Open.  

Stowarzyszenie Sportow-
nia do rywalizacji wystawiło 

zawodników reprezentujących 
3 sekcje: Speed-ball Myślenice, 
Speed-ball Dobczyce, Speed-ball 
Poręba. Finałom towarzyszyły 
duże emocje, ze względu na długie 
mecze najlepszych zawodników.

Młodzi speedballiści, trenujący 
pod instruktażem brązowego 
medalisty Mistrzostw Świata, 
Zbyszka Bizonia wywalczyli 
łącznie 5 złotych pucharów  
i 5 brązowych medali. 

– Całej imprezie towarzyszył duch 
sportowej rywalizacji. Zawodnicy 
włożyli olbrzymi wysiłek w to 
by zdobyć jak najlepsze wyni-
ki. Ja sam jestem zadowolony  
z występu moich podopiecznych 

z Myślenic, Poręby oraz Dobczyc. 
Wszyscy poczynili ogromne 
postępy od zeszłego roku. Oby 
tak dalej! – relacjonuje Zbyszek 
Bizoń ze Stowarzyszenia Spor-
townia. 

Z dobczyckiej grupy najwyższą 
lokatę wywalczył 13-letni Błażej 
Płachno z Kornatki, zdobywając 
złoto w grze na czas oraz brąz 
w grze singlowej. Ciężka praca 
i talent młodego zawodnika 
zostały docenione także poza 
granicami Polski. 

W niedzielę po zawodach 
Błażej Płachno poleciał do Tunezji 
na Międzynarodowy Obóz Spe-
ed-ball. Koszty pobytu w Tunezji 
pokryła Federacja Speed-balla  
z siedzibą w Tunisie.  

Stowarzyszenie Sportownia
Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia
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