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Świętujmy razem 3. Maja
Gmina Dobczyce, PTTK Oddział Dobczy-

ce oraz MGOKiS Dobczyce serdecznie 
zapraszają na obchody Święta Narodowego 
3 Maja oraz otwarcie sezonu turystycznego 
Oddziału PTTK Dobczyce na Zamku.

Wyruszamy z pochodem o godz. 10.10 
sprzed RCOS do Rynku, gdzie obędą się 
oficjalne uroczystości trzeciomajowe oraz 
pokaz psów pracujących - VIII Pułk Uła-
nów Księcia Józefa Poniatowskiego, Grupa 
Operacyjna K9.

O godz. 11.30 w kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela na Starym Mieście odprawiona 
zostanie msza św., po której (o godz. 12.30) 
rozpoczną się oficjalne uroczystości zwią-
zane z otwarciem sezonu turystycznego  
(w zamku na dziedzińcu). Oprawę muzyczną 
mszy przygotowała Orkiestra Dęta Dobczyce. 

W programie uroczystości m.in.: otwarcie 
nowo wybudowanej sali, któremu towarzyszyć 
będzie wystawa malarstwa Marcina Guzego 
oraz występ Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Dobczycach, spotkanie z twórcami ludowymi.

 Na wzgórzu będzie można spotkać 
twórców rękodzielników oraz zdegustować 
regionalne potrawy.

Atrakcje 3 maja nie będą jedynymi, 
na jakie mogą liczyć mieszkańcy i turyści. 
Od 1 do 3 maja na Wzgórzu Zamkowym 
gościć będzie osada rycerska, z pokazami 
walk, pokazami tańca średniowiecznego   
i prezentacją życia w osadzie średniwoiecznej.

 W niedzielę (1 maja) odbędzie się Noc 
Muzeów. O godz. 17 zapraszamy na koncert 
orkiestry kameralnej, który odbędzie się  
w kościele na Staym Mieście. Od godz. 19 
po zamku oprowadzać nas będą damy i 
rycerze, natomiast o godzinie 22 odbędzie 
się pokaz teatru ognia.

W poniedziałek, 2 maja zapraszamy na 
gry terenowe na wzgórzu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
majówki. Pamiętajmy - 2 maja to dzień 
święta flagi. Wywieśmy biało-czerwoną na 
naszych domach.

Red.
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Roboty stanęły na matach
Po dwóch latach nieobecności, spowodo-

wanych pandemią, do Dobczyc powró-
ciły Powiatowe Mistrzostwa Robotów Lego 
Mindstorms. Oprócz znanych już pojedyn-
ków robotów typu sumo, w tym roku po raz 
pierwszy roboty konkurowały w kategorii 
Line Follower.

Zawody odbyły się po raz siódmy. Swoje 
roboty do nich zgłosiły drużyny z Brzączo-

wic, Dobczyc, Pcimia, Tokarni, Raciechowic  
i Kobielnika.  Na czterech ringach stanęły 
w sumie 24 roboty, a w ich przygotowanie 
zaangażowało się 102. uczestników. 

Emocje związane z zawodami towarzy-
szyły uczestnikom i kibicom przez ponad 
trzy godziny.  Ale rejestracja robotów, zapo-
znawanie się z terenem i integracja, trwały 
już od godz. 8.30.

W kategorii sumo, roboty rywalizowały 
w systemie pucharowym. Po rozgrywkach 
eliminacyjnych z każdej grupy wychodzi-
ły po dwie drużyny, które rywalizowały  
w ćwierćfinałach. 

Po ćwierćfinałowych rozgrywkach, do 
finału przeszły cztery roboty: z Pcimia o nazwie 

„TAMA”, z Dobczyc „WALLE” i „BOGUMIŁA” 
oraz „SPIRIT”, robot z Brzączowic 

Po zaciętej rozgrywce, I miejsce zdobył 
robot „SPIRIT”, II miejsce „WALLE”, a III 
miejsce „BOGUMIŁA”.

Nową konkurencją na zawodach był  
w tym roku Line Follower, czyli jazda robo-
tów na czas. Do rywalizacji przystąpiło pięć 
drużyn. Najlepsze w tej konkurencji oka-
zały się również roboty z gminy Dobczyce  

– I miejsce „GOLDI” z Brzączowic, II miejsce 

"WICHER” i III miejsce „JEŹDZIK” - oba 
z Dobczyc. 

Patronat nad Mistrzostwami objął Bur-
mistrz Gminy i Miasta Dobczyce. Burmistrz 
Tomasz Suś wspólnie z organizatorami, 
wręczał także nagrody dla zwycięzców.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom, gratuluję 
zwycięzcom – powiedział. – Bardzo cieszy 
tak liczny udział zawodników z całego 

powiatu. Gratuluję organi-
zatorom – Stowarzyszeniu 
KAT. To naprawdę dobra 
robota. 

Wydarzeniu towarzyszył 
Festiwal Mechatroniki, poka-
zy systemów programowal-
nych, prezentacje zastosowań 
drukarek 3D, model modu-
łowej linii sortującej, modele 
robotów przemysłowych  
i inne ciekawostki techniczne. 
Festiwal przygotowany został 
przez nauczycieli przed-
miotów mechatronicznych 
oraz uczniów technikum 
mechatronicznego z Zespołu 
Szkół z Dobczyc.

Uczniowie tejże szkoły 
stanęli także przy ringach 
jako sędziowie, a także zaję-
li się obsługą techniczną 
mistrzostw. 

O r g a n i z a t o r e m 
Mistrzostw było Stowarzy-
szenie KAT Dobczyce przy 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Absolwentów i Sympa-

tyków ZS w Dobczycach, Miejską Biblioteką 
Publiczną w Dobczycach, Zespołem Szkół 
w Dobczycach, Urzędem Gminy i Miasta 
Dobczyce, MGOKiS w Dobczycach. 

Mistrzostwa współfinansowane zostały 
z dotacji Gminy Dobczyce w ramach otwar-
tego konkursu ofert.

KAT Dobczyce
fot. Paweł Stożek
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Burmistrz Tomasz Suś odebrał statuetki 
w Plebiscycie Fundusze Europejskie są 

w Małopolsce, którego Gmina Dobczyce 
została podwójnym laureatem. 

Uroczysta Gala „Fundusze z Kulturą” 
odbyła się w Operze Krakowskiej. Gminę 
Dobczyce wyróżniono za dwa unijne projek-

ty: Rozbudowę, modernizację przedszkola 
nr 3 i utworzenie oddziału żłobka oraz 

Gmina Dobczyce podwójnym laureatem

W Kinie Kijów odbyła się uroczysta, 
jubileuszowa Gala Plebiscytu „Poza 

Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. 
Nominację do tytułu Senior Roku w tym 
plebiscycie otrzymał Stanisław Świerczyń-
ski, wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół 
w Dobczycach,  trener szachów i społecznik 
działający w TKKF Dobczyce. Tym samym 
znalazł się on wśród wyjątkowego grona 
seniorów z Małopolski nominowanych do 
tego prestiżowego tytułu.

Ideą plebiscytu organizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie jest promowanie i nagradzanie 
aktywnych seniorów, którzy nie zwracając 
uwagi na upływający czas realizują własne 
pasje, dają siebie innym i kreują otaczającą 
rzeczywistość.

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego. Należy dodać, że nasza gmina 
jako jedyna została podwójnie nagrodzona. 

Plebiscyt zorganizowany jesienią ubie-
głego roku przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego miał na celu 
wyłonienie najlepszych – zdaniem miesz-

kańców – inwestycji w Małopolsce, zreali-
zowanych od 2014 roku z pomocą środków 

unijnych. 
Uroczystego wręczenia pamiątkowych 

statuetek i dyplomów dokonał wicemarszałek 
Łukasz Smółka, podkreślając zaangażowa-
nie i wysiłek włożony przez beneficjentów 
realizowanych inwestycji. Galę zwieńczył 
koncert Sądeckiej Orkiestry Kameralnej pod 
batutą Leszka Mieczkowskiego z udziałem 
zespołu Tango Attack oraz taneczny duet 
Uli Wojtkowiak i Piotra Woźniaka. 

- To ogromna radość i wyróżnienie, że Gmi-
na Dobczyce znalazła się wśród laureatów 
tego plebiscytu. Radość tym większa, że 
jako jedyni odebraliśmy tego wieczoru 
dwie statuetki. Inwestycje, które przynio-
sły pozytywne zmiany w naszej gminie, 
zostały w ten sposób szczególnie docenione. 
Jest to wspólny sukces samorządowców  
i pracowników urzędu, którzy na przestrzeni 
ostatnich lat włożyli wiele pracy i zaangażo-
wania w realizację tych inwestycji. Pragnę 
podziękować burmistrzom – śp. Marcinowi 
Pawlakowi oraz Pawłowi Machnickiemu,  
a także przedstawicielom Rady Miejskiej w 
Dobczycach obecnej i poprzedniej kadencji 
oraz wszystkim zaangażowanym w reali-
zację tych przedsięwzięć  – mówił burmistrz 
Tomasz Suś. – Pragnę także pogratulować 
pozostałym laureatom plebiscytu z terenu 
powiatu myślenickiego – Starostwu Powia-
towemu w Myślenicach, Gminie Myślenice 
oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 

ugim

Promesę na zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś odebrali 

w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, 
prezes jednostki, Zbigniew Woźniak oraz 
burmistrz Tomasz Suś.

Promesę dla jednostki z Nowej Wsi 
przekazali wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita i poseł Władysław Kurowski.

W Komendzie Miejskiej PSP w Kra-
kowie odbyło się uroczyste wręczenie 
promes na zakup nowych samochodów 

ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotni-
czych straży pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego.

Dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 
400 000 zł pozwoli na zakup do jednostki 
OSP Nowa Wieś średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Pozostała część 
środków pochodzić będzie z budżetu Gminy 
Dobczyce.

ugim

Dofinansowanie na zakup 
samochodu dla OSP
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Nadal trwają rozmowy dotyczące lokalizacji i utworzenia 
parkingu naprzeciw kościoła w Brzączowicach. Wszystko 

wskazuje na to, że po podziale geodezyjnym , po zakończeniu 
wszystkich spraw formalnych, Rada Miejska będzie mogła 
głosować uchwałę, w której zabezpieczone zostaną pieniądze 
na zakup działki pod parking.

Historia parkingu ma swoją burzliwą, zwłaszcza  
w ostatnich miesiącach, dyskusję dotyczącą samej lokalizacji. 
Propozycja, jaka padła ze strony części mieszkańców, doty-
czyła działki 320/2, która zlokalizowana jest wzdłuż drogi 
prowadzącej do cmentarza parafialnego w Brzączowicach.

- To jest naprawdę dobra działka, na której można zloka-
lizować parking, która ma już dojazd – mówi radna Ewa 
Kołacz, która bardzo aktywnie włączyła się w sprawę budowy 
parkingu. Kwestia rozwiązania tego bardzo ważnego dla 
mieszkańców Brzączowic problemu była jednym z istotnych 
punktów jej programu wyborczego. 

Początkowo właściciele działki, na którą wskazuje rad-
na Kołacz, chcieli zamiany na inną, ponieważ zależało im 
na terenie uprawnym, ale takim rozwiązaniem nie była 
zainteresowana Gmina, która wyraziła jednak wolę zakupu.

- Ze względu na to, że właściciele działki (nazwisko do wia-
domości Red.) prowadzą gospodarstwo rolne, zależało im 
przede wszystkim na zamianie gruntu, żeby nie pomniejszać 
swojego areału – mówi. 

- Zaproponowaliśmy kupno tej działki – mówi burmistrz 
Tomasz Suś – i czekaliśmy na odpowiedź zainteresowanych. 

W międzyczasie, już w styczniu, z propozycją wspólnego 
działania na rzecz utworzenia parkingu zwrócił się do Gmi-
ny proboszcz brzączowickiej parafii, ks. Robert Stanuszek. 
Tym razem pod uwagę wzięta została działka 318/2, która 
znajduje się na niemalże na wprost kościoła. Jednocześnie 
w lutym wpłynęło do gminy pismo od właścicieli działki 
320/2, którzy wyrazili chęć sprzedaży gruntu.

Ostatecznie, pod koniec marca doszło do wstępnych, 
ustnych ustaleń (ze spotkania została sporządzona notatka 
służbowa) dotyczących zakupu działki. 

W tym samym czasie radna Ewa Kołacz zorganizowała  
w Brzączowicach spotkanie dla mieszkańców, które miało na 
celu poinformowanie ich o sytuacji związanej z parkingiem. 
W spotkaniu uczestniczył poseł Władysława Kurowski.

Ponieważ sprawa budzi wiele emocji, do spotkania  
z mieszkańcami, w którym tym razem wzięli także udział 
przedstawiciele urzędu oraz Rady Miejskiej, doszło na 
początku kwietnia (1 kwietnia).

W czasie spotkania przedstawiona została sytuacja geo-
dezyjna obu działek, radna Kołacz przypomniała historię 
pracy i starań o parking, burmistrz Suś wytłumaczył, dla-
czego gmina i parafia są zgodne co do wspólnej inwestycji 
w obrębie działki 318/2. 

Mieszkańcy obecni na spotkaniu mieli wiele pytań, ale 
także wiele pretensji. Dla wszystkich najważniejszą kwestią, 
poza wszystkimi mniejszymi lub większymi sporami wokół 
tematu parkingu, jest właśnie sam parking.

- To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa 
użytkowników drogi, która jest drogą wojewódzką  – pod-
kreślali mieszkańcy. - Prosimy o konkretne działania, nie 
tylko o rozmowy.
Obecnie trwają rozmowy i działania w obrębie działki, którą 
zaproponowała gmina.

- Jesteśmy po rozmowach z sołtysem Brzączowic oraz  
z księdzem proboszczem – mówi burmistrz Suś – i jesteśmy 
zgodni, żeby kontynuować działania w obrębie działki 
318/2. Przed nami przygotowanie dokumentacji, podział 
geodezyjny, a następnie przygotuję projekt pod dyskusję 
i głosowanie Rady, w którym będę rekomendował zabez-
pieczenie środków na zakup działki w Brzączowicach, na 
której wspólnie z parafią utworzymy parking.

O postępach dotyczących realizacji kolejnych prac zwią-
zanych z budową parkingu w Brzączowicach, będziemy 
informować w Tapecie na bieżąco. 

anka

Parking w Brzączowicach60 obdarowanych rodzin

Wielkanocna Zbiórka Żywności odbywająca się w dniach 1-2 kwiet-
nia przeszła najśmielsze oczekiwania - uzyskano 966 kg żywności. 

Pomimo trudnego czasu i trwającej cały czas zbiórki dla obywateli Ukrainy, 
mieszkańcy naszej gminy pokazali wielkie serce. Przygotowane przez 
pracowników socjalnych paczki trafiły do 60 rodzin, osób samotnych, 
w trudnej sytuacji życiowej.

Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach składają podziękowania 
dla wolontariuszy z SP nr 1 w Dobczycach, Wolontariatu „Klub Tischne-
ra” z ZS w Dobczycach, z SP w Brzączowicach oraz Wolontariatu „Lolek”  
z SP nr 2 w Dobczycach. 

Serdecznie dziękujemy właścicielom, kierownictwu sklepów: Market 
„Jan”-ul. Mostowa, Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Mar-
win, Rynek, Brzączowice.

MGOPS Dobczyce

Uczniowie z gminy Dobczyce poznają Polskę

Wszystko za sprawą rządowego programu „Poznaj Polskę”, w ramach 
którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 66 843 zł.   

Wycieczki, które realizować będą szkoły z Gminy Dobczyce, uzyskały  
do 80% dofinansowania, pozostałe 20% to wpłaty rodziców.  W ramach 
programu „Poznaj Polskę” wycieczki jednodniowe mogły uzyskać do  
5 tys. zł dofinansowania, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, a trzydniowe 

– do kwoty 15 tys. zł.
Szkoły, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Poznaj 

Polskę”:
SP nr 2 w Dobczycach wycieczka jednodniowa do Krakowa,  

w ramach której uczniowie zwiedzą m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie 
Sukiennice oraz Zamek Królewski na Wawelu; wycieczka trzydniowa do 
Warszawy, w ramach której uczniowie zwiedzą m.in. Muzeum Narodowe, 
Muzeum Azji i Pacyfiku, Łazienki Królewskie, Centrum Nauki Kopernik 
i Muzeum Powstania Warszawskiego.

SP w Kornatce: wycieczka jednodniowa do Krakowa, w ramach któ-
rej uczniowie zwiedzą Zamek Królewski na Wawelu i Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego; wycieczka dwudniowa do województwa 
świętokrzyskiego, w ramach której uczniowie zwiedzą Archiopactwo 
Cysterskie w Jędrzejowie, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 
w Kielcach, Święty Krzyż – zespół klasztorny oraz Oblęgorek; wycieczka 
jednodniowa do Wieliczki, w ramach której uczniowie zwiedzą m.in. 
Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup Krakowskich.

SP w Brzączowicach: wycieczka jednodniowa do Krakowa, w ramach 
której uczniowie zwiedzą Zamek Królewski na Wawelu oraz odbędą 
spacer z przewodnikiem po krakowskim Rynku; wycieczka jednodniowa 
do województwa śląskiego, w ramach której uczniowie zwiedzą m.in. 
Muzeum energetyki oraz podziemia zabytkowej kopalni rud srebrono-
śnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”.

SP w Stadnikach: wycieczka kilkudniowa nad morze w ramach której 
uczniowie zwiedzą m.in. Oceanarium w Międzyzdrojach, Latarnie Mor-
ską w Świnoujściu, Wolin - Centrum Słowian i Wikingów czy Skansen 
Morski w Kołobrzegu.  

ugim
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Po raz dziesiąty szkoła podstawowa  
w Stadnikach była organizatorem Ogólno-

polskiego Turnieju BRD na etapie gminnym. 
Przy projekcie współpracowały ze szkołą 
Gmina i Miasto Dobczyce oraz przedsta-
wiciel Policji, młodszy aspirant Marii Pająk.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury 
społeczeństwa i działania na rzecz poprawy 

stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży szkolnej. Głównymi założeniami jest: 
kształtowanie partnerskich zachowań wobec 
innych uczestników ruchu, popularyzacja 
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach, dzielenie się wiedzą o pod-
stawowych zasadach  udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz promowanie 
roweru jako środka transportu, rekreacji  
i sportu. 

Ten rok jest wyjątkowy. Po trzyletniej 
przerwie znów dzieci ze szkół mogły rywali-
zować między sobą w wiedzy i praktycznych 
zasadach umiejętności jazdy rowerem.

Udział w turnieju brały dwie grupy 
wiekowe: młodsi - czteroosobowe drużyny 
w kategorii wiekowej rocznik 2010 i młodsi 
oraz trzy osobowe grupy starszej ze szkół 
podstawowych: Dobczyce nr 1, Dziekanowice, 
Kornatka, Brzączowice, Stadniki. 

Uczniowie rywalizowali w dwóch konku-
rencjach. W pierwszej teoretycznej, spraw-
dzającej wiedzę z zakresu poruszania się  
i znajomości pierwszeństwa przejazdu 
na skrzyżowaniach oraz zawierającej test  
z wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów. 

ruga konkurencja – praktyczna skła-
dała się z dwóch części: jazdy rowerem po 
miasteczku ruchu drogowego oraz jazdy 
rowerem po torze sprawnościowym. Nie-
spodzianką była natomiast pierwsza pomoc 
przedmedyczna w formie pokazu przez 
służbę maltańską pod przewodnictwem 
Pana Pawła Kniaziowskiego.

 Poszczególne drużyny wykazywały swoje 
uzdolnienia w teście praktycznym, gdzie 
zdecydowanie lepiej poradzili sobie starsi 
uczniowie posiadający większe umiejętności 
jazdy na rowerze. Przede wszystkim liczyła 
się precyzja i opanowanie roweru,  oraz oczy-
wiście dobra znajomości znaków i przepisów 

ruchu drogowego. Test wiedzy nie stanowił 
tak dużej konkurencji. Większość uczniów 
napisała  go na równym poziomie, a średnia  
punktów wynosiła 18 z 35 na uczestnika.

W ogólnej klasyfikacji, w pierwszej grupie 
wiekowej, zwyciężyła Szkoła Podstawowa  
w Stadnikach. Z taką samą ilością punk-
tów Turniej ukończyła Szkoła Podstawowa  

z Brzączowic. W drugiej kategorii wiekowej 
z niewielką przewagą 5 punktów zwyciężyła 
Kornatka przed Stadnikami i Brzączowicami. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
dobrej rywalizacji, a zwycięzcom nominacji 
do Turnieju powiatowego.

Maria Kosior

Matematyczne łamigłówki 
w "Kalejdoskopie"

NZPOZ DOB MED w Dobczycach, 
ul. Rynek 16 

zatrudni pielęgniarkę, na pełny etat, 
od 07.2022r.

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

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Skomplikowanie labirynty, enigmatyczne 
kody do rozszyfrowywania czy magiczne 

własności systemów liczbowych to tylko 
niektóre z rzeczy, którymi podczas ostat-
nich zajęć w ramach projektu „Kalejdoskop 
Matematyczny” zajmowali się siódmo-  
i ósmoklasiści z gminy Dobczyce.

Wykładowcy Politechniki Krakowskiej, 

którzy prowadzili zajęcia, udowodnili mło-
dzieży, że matematyka to fascynująca nauka, 
która tak naprawdę nie polega na liczeniu, 
ale jest sztuką logicznego myślenia.

Podobnie, jak podczas poprzednich 
edycji uczniowie wszystkich szkół podsta-
wowych z gminy Dobczyce uczestniczyli  
w trzydniowym cyklu zajęć. Dwa dni spędzili 
na Politechnice Krakowskiej, gdzie poczuć 
się mogli jak prawdziwi studenci. 

W ostatni dzień zajęcia odbywały się  
w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dob-
czycach i razem z młodzieżą uczestniczyły 
w nich osoby dorosłe zapisane do projektu.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” 
realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Red.
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Konkurs pod znakiem „M”
Wiosenny, powiatowy konkurs piosenki i 

poezji 3xM Miłość Młodość Marzenia, 
to tradycja dobczyckiego Zespołu Szkół. 
Po rocznej przerwie, wrócił do formuły na 
żywo i uczestnicy mogli wystąpić przed 
publicznością. 

W konkursie młodzi uczestnicy mają do 

wyboru recytację lub piosenkę – w języku 
polskim. W tej drugiej kategorii co roku 
prezentuje się jakiś duet.

Do konkursu zapraszani są uczniowie 
szkół średnich oraz uczniowie szkół podsta-
wowych (klasy VI-VIII) z powiatu myślenic-
kiego. W tym roku nasi uczestnicy oceniani 
byli przez jury w składzie: Justyna Dudzik 

– polonistka ZS w Dobczycach, Małgorzata 
Molendys – pracownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach, Andrzej Pudlik  

– nauczyciel ZS w Dobczycach.
Wśród uczniów szkół podstawowych,  

w kategorii recytacja, pierwsze miejsce zajęła 

Renata Bajer (SP2 w Dobczycach), drugie  
– Agata Klimala (SP1 w Dobczycach), trzecie 
– Magdalena Bergel (SP2 w Dobczycach). 
Wyróżnienie powędrowało do Aliaksandry 
Schepańskiej z SP3 ze Stróży.

W kategorii piosenka (szkoły podstawowe) 
pierwsze miejsce wyśpiewała Milena Gubała 

z SP2 w Myśleniach, drugie miejsce – duet 
z SP3 ze Stróży – Amelia Dziadkowiec  
i Gariela Tyrpuła, trzecie miejsce wyśpiewała 
Kornelia Pyrtek z SP1 z Myślenic.

Wśród uczniów szkoły średniej, w kate-
gorii recytacja, pierwsze miejsce przyznano 
Emilii Przęczek (ZS Dobczyce). Wyróżnienie, 
za własny tekst, otrzymała Katarzyna Sala 
(ZS Dobczyce).

Wśród śpiewających pierwsze miejsce 
zdobyła Małgorzata Stalmach, drugie – Julia 
Bieniek, trzecie – Zuzanna Węglarz (wszyst-
kie z ZS Dobczyce). Wyróżnienie, za własny 
utwór, otrzymał Kacper Gaś (ZS Dobczyce).

Poza konkursem wystąpił na scenie 
dobczyckiego ZS uczeń tej szkoły, Mykyta 
Esterlein, który wykonał utwór w języku 
ukraińskim. Mykyta został wyróżniony przez 
Stowarzyszenie KAT Dobczyce, które od 
kilku lat przyznaje nagrodę Stowarzyszenia 
w ramach konkursu. Obok Mykyty, wyróż-
nienia KAT Dobczyce otrzymali Daria Piątek 
i Bartosz Skuza, którzy wystąpili w duecie.

Nagrody dla zwycięzców, które wręczali 
w czasie koncertu finałowego wicestarosta 
Rafał Kudas,  dyrektor ZS Bogusław Lichoń 
i w imieniu jury – Andrzej Pudlik, ufundo-
wało Starostwo Powiatowe.

Podczas tego koncertu, oprócz laure-
atów, na scenie wystąpił zespół muzyczny 
dobczyckiego ZS - Twenty Degrees. 

tekst i fot: anka

Różowa skrzyneczka na wagę finału

Trzy maturzystki z Zespołu Szkół  
w Dobczycach: Gabriela Motyka, Karolina 

Kędzior i Martyna Mielec, postanowiły w tym 
roku szkolnym wziąć udział w Olimpiadzie 
Zwolnieni z teorii. Ich zadanie polegało na 
opracowaniu i przeprowadzeniu projektu 
społecznego, który będzie odpowiadał na 
potrzeby szkolnej społeczności. 

O swoim pomyśle mówią tak: „Różowe 

tampolove” to akcja, dzięki której nasze 
rówieśniczki otrzymają bezpłatną pomoc, 
polegającą na zamontowaniu w damskiej 
toalecie różowej skrzyneczki, zawierającej 
środki higieniczne (podpaski, wkładki 
higieniczne oraz tampony). 

Pomysł zrodził się stąd, że zauważyłyśmy, 
iż wiele dziewcząt pozostaje w ubóstwie 
menstruacyjnym, a najważniejszą korzyścią 

płynącą z naszej akcji jest zapobiegania infek-
cjom intymnym, które są bardzo szkodliwe 
i niebezpieczne dla naszych organizmów.” 

„Różowe tampolove" to projekt, w któ-
rego realizację angażuje się większe grono 
dziewczyn z Zespołu Szkół w Dobczycach, 
ponieważ głównymi hasłami tego projektu 
są „Weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli 
masz nadmiar!” oraz "Podziel się z innymi 

- dobro wraca!".
Warto zaznaczyć, że "Różowa skrzyneczka" 

to akcja ogólnopolska. Dzięki zaangażowaniu 
organizatorek projektu, Dobczyce trafiły na 
mapę miast, w których młode kobiety mogą 
liczyć na wsparcie i dostęp do bezpłatnych 
środków higieny osobistej na czas menstruacji.

Inicjatywa dziewcząt została doceniona 
- zostały finalistkami olimpiady Zwolnieni  
z teorii i otrzymały międzynarodowy certy-
fikat zarządzania projektami wydany przez 
Project Management Institute ATP!

PMI to prestiżowa instytucja zrzesza-
jąca 500 tysięcy kierowników projektów  
z całego świata. 

Dziewczyny, pracując przy projekcie, 
zdobyły doświadczenie w zarządzaniu, 
którym mogą zabłysnąć podczas rozmów 
rekrutacyjnych. 

ZS Dobczyce
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Koncert Galowy ZPiT Dobczyce
Poloneza czas zacząć! – nie mogło być 

inaczej. Właśnie tym pięknym, polskim 
tańcem, rozpoczął się Koncert Galowy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”.

Widzowie, licznie zgromadzeni w sali 
widowiskowej Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego w Dobczycach, zostali zabrani 
w taneczno-muzyczną, pełną kolorów podróż 
po Polsce. W koncercie wystąpili wszyscy 
członkowie ZPiT, w wieku od 6 do 50+ lat. 

Do śpiewu i tańca przygrywała brawurowo 
Kapela „ZPiT” Dobczyce. Artyści zapewnili 
niezapomniany, żywiołowy wieczór, pełen 
energii, ale i wzruszeń.

Po oficjalnym zainaugurowaniu kon-
certu polonezem, ze sceny popłynęły pie-
śni kurpiowskie, takie jak: „Oj la oj lala”,  

„A gdzież moje kare kunie”, „Nisko słonko”, 
„Moje druhenki”, „W kadzidlańskim boru”. 
Warto wspomnieć, że były to wykonania 
premierowe.

Zaraz po pieśniach, tancerze zatańczyli 
dwie suity – łowicką i lubelską. W drugiej 
z wymienionych, tancerki pojawiły się  
w nowych strojach ludowych damskich, 
które zostały zakupione dzięki realizacji 
przez Stowarzyszenie Wspierania Kultu-
ry „Charstek” projektu „Koncert Galowy 
Zespołu Pieśni i  Tańca „Dobczyce”. Zakup 
pięciu strojów ludowych damskich, z regio-
nu Lublina, został współfinansowany ze 
środków Gminy Dobczyce.

Kolejnymi punktami programu były pieśni 
rzeszowskie, takie jak „La Boga chłopaki”, 

„Rzeszowskie chłopaki”, „Wysoko daleko” 
 i suita rzeszowska, następnie suita śląska 
oraz pieśni i tańce krakowiaków wschod-
nich – wszystkie przyjęte przez publiczność 
równie entuzjastycznie, jak poprzednie.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” zapre-
zentował także przepiękne pieśni dobczyckie: 

„Łączko zielona”, „Jestem z tego dumna”, 
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W poświątecznym nastroju, w sali kon-
ferencyjnej RCOS, rozdane zostały 

nagrody w konkursie plastycznym na naj-
ładniejszą kartkę wielkanocną. 

Do konkursu złożono 219 kartek wielka-
nocnych, wykonanych przez przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, ponadpod-
stawowych, podopiecznych WTZ i ŚDS oraz 
osoby dorosłe z Gminy Dobczyce. 

27 kartek nie spełniało wymogów regu-

laminu, a co się z tym wiąże nie podlegało 
ocenie jury.

Poziom artystyczny wszystkich prac 
był bardzo wysoki, dlatego podjęto decyzję 
o przyznaniu 41 równorzędnych nagród 
głównych i 4 wyróżnień. Najwyżej ocenio-
no te kartki wielkanocne, które cechowała 
największa pomysłowość, kreatywność  
i samodzielność wykonania. 

Najpiękniejsze kartki zostały przesłane 
przez Organizatora wraz z życzeniami świą-
tecznymi do różnych instytucji. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, osoby 
wyróżnione drobne upominki i dyplomy 
ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach. Organizator 
oraz jury dziękują wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. 

Ozdoby oceniło jury, w składzie: Cecylia 
Frajtag – artysta, plastyk, Danuta Ści-
bor – artysta, rękodzielnik, Kinga Knapik  

– przedstawiciel MGOKiS Dobczyce.
Po obejrzeniu wszystkich prac, jury 

postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:

Kategoria: PRZEDSZKOLA
Nagroda Główna:
Helena Leśniak, Lena Baran, Magdalena 

Chanek (wszyscy z PS nr 3 w Dobczycach), 
Michał Wadyl (OP w Kornatce), Amelia 
Przęczek (OP w Nowej Wsi).

Kategoria: KLASY 1-3
Nagroda Główna: Szymon Płatek, Hubert 

Hebda (SP w Nowej Wsi); Filip Woźniczka 
(SP w Brzączowicach); Zofia Stec, Dominika 
Wadyl (SP w Kornatce), Michał Czerwiński, 
Joanna Czyrnek (Kornatka, SOSW). 

Kategoria: KLASY 4-6
Nagroda Główna: Antonina Kiejko (SP 

w Nowej Wsi), Sonia Dudek (SP w Stadni-
kach), Nela Wójtowicz (Dobczyce), Emilia 
Kęsek (Kółko Plastyczne MGOKiS Dobczyce), 
Nicola Podobińska (Bieńkowice), Patrycja 
Kania (Stadniki, SOSW).

Kategoria: KLASY 7-8
Nagroda Główna: Monika Małota (SP 

w Nowej Wsi), Marek Klimala (Kornatka), 
Sara Karcz, Natalia Bączek (SP w Kornatce), 
Dawid Michałowski (Bieńkowice, SOSW).

Kategoria: DOROŚLI
Nagroda Główna: Marta Piątkowska-

-Knapik – zgłoszenie indywidualne
Kategoria: ŚDS i WTZ
Nagroda Główna: Marta Romanek, 

Teresa Ptak, Elżbieta Świstak (ŚDS); Jan 
Banaś, Maria Jasek, Zofia Kowal, Dorota 
Piwowarczyk, Izabela Strzałka, Anna Murzyn, 
Wioleta Dominik, Maria Wodnicka (WTZ); 
SOSW: Andrzej Zbożeń (Dziekanowice), 
Michał Filutowski (Dobczyce), Małgorzata 
Paździor (Dziekanowice), Zuzanna Michalec 
(Dobczyce), Daniel Zając (Skrzynka), Woj-
ciech Kasprzyk (Kędzierzynka).

mgokis

Nagrody za najpiękniejsze kartki wielkanocne rozdaneKoncert Galowy ZPiT Dobczyce
„Gdy młodzieniec”, „Alulu” i „Z tamtej 
strony jeziora”, które są żywym dowodem 
na piękną spuściznę kulturową Dobczyc. 
Już wkrótce pojawi się płyta i publikacja 
książkowa dotycząca tego tematu, których 
wydawcą będzie Stowarzyszenie „Charstek”.

Ostatnim punktem wieczoru był krako-
wiak, po którym wszyscy tancerze, wokaliści 
i instruktorzy znów pojawili się razem na 
scenie, by przyjąć gratulacje ze strony władz 

samorządowych i dyrekcji MGOKiS. 
Młodzi i nieco starsi artyści ZPiT „Dob-

czyce”, zostali przygotowani do koncertu 
przez Karolinę Patlę – instruktorkę wokal-
ną, Agnieszkę Topór – instruktorkę tańca, 
choreografa, Paulinę Karp – kierownika 
muzycznego, instruktorkę kapeli, Adriana 
Kulika – kierownika Zespołu, choreografa  
i instruktora tańca. O przygotowanie kostiu-
mów zadbała Halina Majka, a o dobry kon-
takt z publicznością – prowadząca, Dorota 
Ruśkowska. 

O dźwięk zadbał Piotr Zabdyr,  
a o światło i obsługę sceny - pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach.

Po koncercie artyści zostali zaproszeni 
na mały poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu 
„Charstek” oraz Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Dobczyce” za piękny koncert oraz wszystkim 
mieszkańcom Dobczyc, gościom z innych 
miejscowości i sympatykom muzyki i tańca 
za to, że zdecydowali się spędzić niedzielny 
wieczór w RCOS.

Koncert Galowy Zespołu zorganizowali 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach oraz tancerze i wokaliści ZPiT. 
Zadanie publiczne było współfinansowane 
ze środków Gminy Dobczyce.

tekst i fot: mgokis
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

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

Kolejny wspaniały projekt, na który pozy-
skano dofinansowanie, realizowany 

będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach.

Autorkami projektu, otrzymał dotację  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, są Małgorzata Molendys oraz 
Natalia Piwowarczyk. 

„Jestem…biblioteka integruje człowie-
ka” – każdego, pełnosprawnego i niepeł-
nosprawnego. Większy czy mniejszy brak 
sprawności wcale nie świadczy o tym, że nie 
możemy pracować, realizować swoich pasji 
czy cieszyć się życiem. Zobacz to i dołącz to 
przyszłych spotkań, które zorganizujemy. 
Szczegóły wkrótce… 

„Jestem” to hasło przewodnie wszystkich 

aktywności w projekcie. 
Zrealizujemy: 

- otwarte dla wszystkich prelekcje: „Jestem 
– zobacz mnie” i „Jestem w podróży” 

- edukacyjne warsztaty o tytule „Jestem 
i tworzę”: rękodzielniczy dla dzieci oraz 
florystyczny dla dorosłych i seniorów. 

- sesja zdjęciowa pt. „Jestem” 
Całość zwieńczy finał pt. „Jestem i mam 

talent. 
Podczas trwania całego projektu na 

facebooku biblioteki i stronie internetowej 
pojawi się cykl „Jestem w literaturze”. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z funduszu promocji kultury.

MBP

„Jestem…biblioteka integruje człowieka” Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach zaprasza 6 maja o godz. 18 do 

biblioteki na spotkanie z Moniką Deker-Kot, 
autorką książki „Śreżoga”. 

O książce i autorce:
Śreżoga - świat oglądany oczyma star-

szej kobiety, która pomimo świadomości 
utraty i przemijania chroni swoją nadzieję 
na spokój, dobroć, miłość. Świat przesiany 
przez zakrzywione światło subiektywnych 
wrażeń, autoironii i nostalgii.

Monika Deker-Kot - żona, mama, babcia. 
Właścicielka czterech kotów i psa, chociaż 
w przypadku kotów zależność owa może 
przedstawiać się zgoła odwrotnie. 

Zafascynowana życiem, w szczególności 
człowiekiem we wszystkich przejawach jego 
mocy i słabości. Kocha ludzi (niektórych), 
zwierzęta (prawie wszystkie), piosenkę 
(mądrą). Pisze, czyta, żegluje. 

„Piosenka moja po świecie chodzi”
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-

cach wspólnie ze Szkołą Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach, 
zorganizowała Gminny Konkurs Żywego 
Słowa poświęcony twórczości Marii Konop-
nickiej - „Piosenka moja po świecie chodzi”. 

Jury w składzie: Jerzy Fedirko 

– popularyzator sztuki współczesnej, kurator 
wielu wystaw, Dorota Mistarz – biblio-
tekarka z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dobczycach, Marta Blamowska-Kaja  

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SP 
w Brzączowicach, po przesłuchaniu oceniło 
występujących następująco:

Kategoria klas I – II: po ocenie sześciu 
prezentacji konkursowych w czterech 
regulaminowych kategoriach postanowiło 
przyznać: I miejsce – Zuzanna Maniecka; 
II – Zofia Kania (obie z SP w Brzączowicach); 
III – Alicja Dybeł (SP w Stadnikach).

Kategoria klasa III-IV: po ocenie dzie-
więciu prezentacji konkursowych w czterech 
regulaminowych kategoriach postanowiło 
przyznać: I – Borys Kania (SP w Brzączowi-
cach); II- Sonia Dudek (SP w Stadnikach); 
III - Kamil Sromek (SP w Brzączowicach). 

Kategoria klasa V-VI: po ocenie pięciu 
prezentacji konkursowych w czterech regula-
minowych kategoriach postanowiło przyznać: 
I – Maja Łyżczarz (SP w Dziekanowicach); 
II - Lena Krupa (SP nr 2 w Dobczycach); 
III– Emilia Nowak (SP w Dziekanowicach).

Kategoria klasa VII-VIII: po ocenie sze-
ściu prezentacji konkursowych w czterech 
regulaminowych kategoriach postanowiło 
przyznać: I Anna Kołdras (SP nr 2 w Dob-
czycach); II – Izabela Sromek (SP w Brzą-
czowicach); III – Magdalena Bergel  (SP nr 
2 w Dobczycach), Weronika Niedziela (SP 
w Stadnikach).

Organizatorzy dziękują za Patronat oraz 
przekazanie wspaniałych nagród dla uczest-
ników burmistrzowi Tomaszowi Susiowi.

MBP
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (33)

Zupa porowa

1.5 l wywaru z kości i warzyw, 
ok.150 ml śmietany, 
1/2 kg porów, 
ziemniaki ok.1/2 kg, 
3 szt. parowek cienkich, 
mąka, sól do smaku.

Pory oczyścić, opłukać, cienko pokrajać, 
zalać częścią wywaru i ugotować.

Ziemniaki obrać, opłukać, pokrajać  
w kostkę, zalać pozostałą częścią wywaru 
i ugotować.

Następnie połączyć z porami, śmietaną 
wymieszaną z mąką i parówkami obranymi 
z osłonek i pokrajanymi w plasterki.

Całość zagotować  i doprawić do smaku.
          Smacznego życzy 

Teściowa

Porada: Jedząc tyle co zawsze z wiekiem 
można przytyć. Jeżeli chcesz schudnąć, jadaj 
4-5 razy dziennie, ale małe porcje. 

Z przepisów Teściowej

Amerykański adwokat Clarence Darrow 
należał do najbardziej znanych prawników 
w kraju. Pewien ogromnie wdzięczny za 
skuteczną obronę klient zapytał go:

- Mecenasie Darrow, czy kiedykolwiek 
będę mógł w dostateczny sposób wyrazić 
panu wdzięczność?

- Z pewnością – odparł adwokat – od 
kiedy Fenicjanie wynaleźli pieniądze, na to 
pytanie może paść tylko jedna odpowiedź.

Montesquieu zauważył kiedyś:
- Wydaje się, że najsprawiedliwiej na 

świecie rozdzielony jest rozum.
- Dlaczego pan tak myśli? - zapytano go.
- Bo nikt się nie skarży na brak rozumu 

– odpowiedział.

Jaki jest zawód świadka? – zapytał sędzia 
Majkowski jedną z pań lekkich obyczajów.

- Wyuczony czy wykonywany? – zapytała 
z ujmującym uśmiechem zagadnięta.

C. F.

Skarby malarstwa europejskiego (12)
style, epoki, kierunki

IMPRESJONIZM

Ramy czasowe: II połowa XIX w i 
początek XX w

Główne cechy malarstwa:
Malowanie w plenerze
Dążenie do utrwalenia na płótnie 

ulotnej, przemijającej chwili
Odrzucenie tematów historycznych, 

biblijnych i mitologicznych na rzecz 
codzienności i współczesności

Mistrzowskie operowanie światłem 
i nastrojem

Posługiwanie się jedynie siedmioma 
kolorami tęczy, które mieszano dopiero 
na płótnie

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Édouard Manet
Cloude Monet
Auguste Renoir
Edgar Degas
 Alfred Sisley
Camille Pissarro

Wystawa "Pół żartem, pół serio" 
Zainaugurowana w Galerii Ispiny nieprzy-

padkowo, bo w prima aprilis, wystawa 
„Pół żartem, pół serio” z całą pewnością 
wywoła uśmiech na niejednej twarzy. 

Zdobiące jedną ze ścian galerii obrazy, 
tylko z pozoru wyglądają na znane dzieła 
największych mistrzów światowego malar-
stwa. Różnią się jednak od oryginałów za 
sprawą ich bohaterów, którymi stali się 
mieszkańcy gminy Dobczyce, przyjmując 
tym samym role rodem z innej epoki. 

Wystawa jest owocem pracy Cecy-
lii Frajtag, na której barkach spoczęło 
umiejętne dobranie dzieł sztuki oraz Zbi-
gniewa Korduli, który wykazał się niezwy-
kłym kunsztem graficznym - fotografując,  
a następnie wkomponowując twarze miesz-
kańców Dobczyc w wybrane dzieła. Duet 
ten podjął już podobną współpracę w 2020 
roku, kiedy narodziła się idea tego projektu, 
a jego pierwsza odsłona cieszyła się tak dużą 
popularnością, iż zdecydowano się na jego 
kontynuację. 

Zwieńczeniem ówczesnej wystawy był 
także wyjątkowy kalendarz, a jak zapowie-
dzieli podczas piątkowego wernisażu orga-
nizatorzy, w tym roku również planowane 
jest wydanie podobnej pozycji.

Słowa uznania i gratulacje dla człon-
ków Stowarzyszenia Ispina popłynęły  
z ust licznie przybyłych gości. Wspaniałego 
efektu pogratulowała organizatorom również 
wiceburmistrz Edyta Podmokły, która w tym 
roku także znalazła się wśród bohaterów tej 
przekornej wystawy.

Do końca kwietnia wystawę można 
obejrzeć w Galerii Ispiny pod adresem 
Rynek 21. Galeria czynna jest we wtorki 
w godz. 18 – 19:30 oraz środy, czwartki  
i soboty w godz. 11 – 13. W maju zostanie 
ona przeniesiona do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach. 

Serdecznie gratulujemy pomysłodawcom 
kolejnej wspaniałej wystawy! 

jota
fot. Paweł Stożek
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wspomnienie

W ciepłe, słoneczne popołudnie 23 kwietnia 
na cmentarzu Jeleniec pożegnaliśmy 

Barbarę Rudzką, mieszkankę Dobczyc uho-
norowaną tytułem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”. 

Barbara Rudzka-Sprawiedliwa wśród Narodów Świata 
(wspomnienie)

 Pani Barbara urodziła się w 1930 
roku. Dzieciństwo spędziła w Dobczycach, 
w nieistniejącej dziś dzielnicy zwanej 
Podgórą. Beztroskie lata zmieniły się w 
wojenny koszmar. Widziane oczami dziecka 

pożary pobliskiego młyna 
i tartaku, odgłosy bomb 
spadających na Dobczyce, 
pozostawiły trwały ślad  
w jej pamięci. Matka Bar-
bary, Maria Strzelecka 
od pierwszych lat wojny 
z narażeniem własne-
go życia i życia swojej 
rodziny pomagała swoim 
żydowskim sąsiadom. Już 
na początku wojny Niem-
cy zamknęli żydowskie 
zakłady pracy, a wśród 
nich garbarnie. Pistolo-
wie wówczas po kryjomu 
garbowali skóry nocami, 
a Maria czuwała, żeby ich 
ostrzec przed ewentual-
nym niebezpieczeństwem. 
Kiedy po deportacji Żydów 
rodzina Pistolów ukryła 
się w lesie, Maria przyno-
siła im jedzenie, a potem 
zabrała ich do swojego 
domu. Po rewizji, prze-
prowadzonej przez Niem-
ców, Pistolowie wrócili do 
lasu, a następnie udali się 
do obozu w Prokocimiu, 
aby przetrwać z dziećmi 
zimę. Stamtąd trafili do 
Płaszowa, a kiedy Niemcy 

likwidowali ten obóz, uciekli do Dobczyc. 
Znów przyjęła ich Maria Strzelecka. Ukryła 
rodzinę na strychu w dwóch kryjówkach 
przygotowanych przez Jana Knofliczka. 
Córka Marii, kilkunastoletnia Basia (Bar-
bara Rudzka) przynosiła ukrywającym się 
jedzenie, czytała dzieciom książki, grała  
z nimi w karty. Zajmowała się nimi, aby było 
im łatwiej przetrwać w ciasnej kryjówce. Do 
obowiązków Barbary należało też pranie  
i wynoszenie nieczystości. Pistolowie ukry-
wali się w domu Strzeleckiej do 1944 roku. 
Potem zmienili kryjówkę, ponieważ były 
obawy, że Niemcy znają miejsce ich pobytu.  

 Za pomoc w ratowaniu życia Maria 
Strzelecka i jej córka Barbara Rudzka otrzy-
mały tytuły i medale „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”.  

 Krakowski Żyd, Jakub Rympel, 
syn uratowanego z Holocaustu, założyciel 
Żydowskiej Inicjatywy dla Sprawiedliwych, 
znał i odwiedzał panią Barbarę Rudzką. 
Wspomina, że podczas jego ostatniej wizyty 
w jej mieszkaniu, pani Barbara pokazała mu 
skrytkę, w której mogłaby go ukryć, gdyby 
jeszcze raz zdarzył się Holocaust. 

 Jakub Rympel w swoim wspomnie-
niu przygotowanym na pogrzeb  Barbary 
Rudzkiej  napisał:

 „W ponurych czasach wojny, gdy 
świat przymykał oczy na niemieckie okru-
cieństwa, niektórzy ludzie zdobyli się na 
bohaterstwo najwyższej próby. Chylę głowę 
przed heroizmem Barbary i jej matki oraz 
innych Sprawiedliwych. Myślę, że w czasie, 
gdy płonęli w krematoriach nasi bliscy, Bóg 
był w sercach takich ludzi jak pani Barbara”.

Elżbieta Polończyk-Moskal

Młodzi czarodzieje gitary
Po raz szósty w Dobczycach zagościł 

Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi 
Czarodzieje Gitary”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
klasy gitary szkół muzycznych I stopnia 
publicznych i niepublicznych. Wzięło w nim 
udział 44 uczniów z 31 szkół muzycznych  
z całej Polski, z: Częstochowy, Rzeszowa, 
Zgorzelca, Brzeska, Tarnowa, Gdyni, Wro-
cławia, Bytomia, Lublińca, Mielca, Nowego 
Targu, Krakowa, Jasła, Katowic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Buska-Zdroju, Łącka, Olku-
sza, Krosna, Domasławic, Skawiny, Biłgoraja, 
Dobczyc, Myślenic, Bielsko-Białej, Dębicy, 
Tuchowa, Tychów, Świątnik Górnych.

Młodych artystów oceniało juty w skła-
dzie: prof. Piotr Zaleski, prof. Wanda Palacz, 
Tatiana Stachak.

W kategorii I jury postanowiło wyróżnić 
wszystkich wykonawców, doceniając ich 
krótki czas nauki gry, przypadający w dużej 
mierze na trudny okres pandemii i nauczania 
online. Wyróżnienie I st. przyznano Hannie 
Madej (Tychy), wyróżnienie II st. - Janowi 
Knapczykowi (Świątniki Górne), Sabinie 
Sidorek (Bielsko- Biała), wyróżnienie III st. 

- Krystianowi Nowakowi (Tuchów), Iwowi 
Radmacherowi (Dębica), Jeremiaszowi  
Wójciakowi (Nowy Targ – Rabka-Zdrój). 
Jeremiasz otrzymał także nagrodę specjalną 

dla najmłodszego uczestnika konkursu.
W kategorii drugiej I miejsce otrzymał 

Ignacy Dudziak (Bielsko-Biała), II - Amelia 
Lewkowicz (Biłgoraj), III - Damian Jakub 
Wróbel (Busko- Zdrój)

W kategorii trzeciej I miejsce zajęła 
Natalia Pindelska (Wrocław), II - Zuzanna 
Stec (Dębica), III ex aequo - Barbara Kocot 
(Kraków), Filip Łachut (Mielec), Tomasz 
Tamulewicz (Gdynia).

W kategorii czwartej pierwszego miejsca 

nie przyznano, II zajął Marek Borzemski 
(Tarnów), III – Kamila Dzidek (Kalwaria 
Zebrzydowska).

Nagrodę GRAND PRIX i tytuł Młode-
go Arcymistrza Gitary otrzymała Natalia 
Pindelska.

Konkurs zorganizowała Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dobczycach oraz Stowarzyszenie 

„Oczarowani muzyką”. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 

Tomasz Suś, Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce.

SM w Dobczycach
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Upodobania związane z estetyką ogrodów są różne. Jedni lubią 
rozplanowane „pod linijkę” ogrody, a inni nieco bardziej cha-

otyczne rozplanowanie tegoż ogrodu. W tę drugą opcję wpisują się 
zyskujące coraz większą rzeszę zwolenników rozwiązania, jakimi 
są łąki kwietne.

      Łąki kwietne świetnie współgrają z ogrodami w stylu 
wiejskim, naturalnym i angielskim, ale będą również świetnym 
sposobem na przełamanie zielonej monotonii trawników i muraw. 
Są one zdecydowanie bliższe naturze niż równo przystrzyżone 

trawniki. Oprócz efektu estetycznego dodatkowym walorem jest 
zwabianie pożytecznych owadów takich jak: pszczoły, trzmiele  
i motyle. 

     Łąki kwietne nie wymagają specjalnych warunków glebo-
wych, gdyż są dość odporne i wyrosną na niezbyt żyznych glebach. 
Koniecznie jednak należy poprawić warunki na glebach piasz-
czystych, wtedy dobrze jest przekopać  glebę z kompostem. Jeśli 
gleba jest natomiast gliniasta, to należy przekopać ją z dodatkiem 
piasku, co rozluźni strukturę gleby.

     Przygotowanie gleby pod siew nasion powinno obejmować 
przekopanie ziemi, dokładne usunięcie chwastów i pozostałości 
roślinnych, a jeśli jest zakładana w miejscu istniejącego trawni-
ka, to darń powinna zostać usunięta, a gleba przekopana. Jest to 
najbardziej pracochłonny zabieg. Po dobrze wykonanym przy-
gotowaniu gleby można przystąpić do siewu nasion. Najlepszym 
okresem jest okres od marca do maja, a niektórych roślin jesień. 
Podczas siewu dobrze jest zmieszać nasiona z piaskiem co spo-
woduje równomierne rozsianie nasion, a co a tym idzie, ładny 
wygląd łąki kwietnej. 

Jacek Kozubek

OGRODY: Łąka kwietna

Informujemy, że 7 maja (sobota) przewidywanie są utrud-
nienia w ruchu drogowym w związku z przeprowadzeniem 
jazdy indywidualnej na czas w ramach imprezy sportowej 
Małopolska Gran Fondo by Rafał Majka. Utrudnienia roz-
poczną się o godz. 14:00 i będą obejmować zamknięcie 
drogi wojewódzkiej 964 na trasie ul. Rynek w Dobczycach 

– Wiśniowa w godz. 14:30 – 18:30.

Co zrobić, żeby było lepiej… 
Tak zatytułował spotkanie ze słuchaczami UTW z Dobczyc dr 

Marcin Jurkowski, specjalista medycyny rodzinnej, geriatra. 
Przygotował wykład poświęcony czynnikom wpływającym na 
zdrowie, jakość życia, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.                                                                                         

Na wstępie uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że średnia 
życia kobiet w Polsce to 80,7 lat, a mężczyzn 72,6. Jest to o 3 lata 
mniej niż w UE i pod tym względem zajmujemy 29 miejsce na 
36 krajów. Wobec tego, co wpływa na zdrowie? Na pewno takie 
czynniki jak: styl życia (55%), środowisko (20%), czynniki gene-
tyczne (15%), opieka zdrowotna (10%).

Styl życia warunkują dieta, aktywność ruchowa, relacje  
w środowisku, równowaga w życiu (np. między pracą a relaksem).

Dieta powinna być oparta na roślinach i owocach. Populacje 
wegetarian są szczuplejsze i zdrowsze. Niższe jest u nich ryzyko 
rozwoju chorób cywilizacyjnych. Mitem jest też częste przekonanie 
jakoby dieta roślinna nie nadawała się dla kobiet w ciąży, dzieci  
i sportowców. Nieprawdą jest też, że prowadzi do niedoborów, jest 
droga, a tylko zwierzęta są źródłem białka.

Znaczącym problem jest niedożywienie starszych ludzi. Wpły-
wają na to: przyczyny ekonomiczne i socjalne, wzorce żywienia  
i brak edukacji dietetycznej, problemy stomatologiczne, zaburzenia 
neurologiczne, częste hospitalizacje, choroby przewlekłe.

Niezwykle ważny dla komfortu życia jest ruch. Człowiek nie 
jest przystosowany do siedzenia. Siedzący tryb życia prowadzi do 
wielu chorób. Co drugi Polak ma nadwagę lub otyłość, a cukrzycę 
co dziesiąty. 

O ważności relacji środowiska na zdrowie świadczy tak zwany 
efekt Roseto, miasta - kolonii włoskich emigrantów w Stanach 
Zjednoczonych. Zaobserwowano, że w tej społeczności jest o 30% 
mniejsza zachorowalność na choroby sercowe. Okazało się, że 
wpływ na to mają silne więzi społeczne, środowiskowe. Miesz-
kańcy Roseto stworzyli wiele stowarzyszeń, grup zainteresowań, 
organizacji pomocowych. Ludzie w trudnych sytuacjach mogli 
liczyć na siebie, wiedzieli, gdzie  szukać pomocy. Dzięki temu mogli 
rozładować stres i pozbyć się napięć, a to w znaczącym stopniu 
poprawia   jakość  życia i wpływa na zdrowie.

Bardzo ważne jest wypracowanie sobie umiejętności walki 
ze stresem. Szczególnie w dojrzałym wieku powinniśmy cieszyć 
się zasłużonym spokojem i pełnymi garściami czerpać radość  
z życia. Prowadzą do tego kontrola nad życiem, medytacja, kontrola 
oddechu w sytuacjach napięcia nerwowego, rozluźnienie poprzez 
skupienie się na czymś pięknym, miłym, ciekawym, a dzięki temu 
wyłączenie stresu zewnętrznego. Styl życia ma również wpływ 
na czynniki genetyczne. Są geny, które w jego wyniku mogą się 
uaktywnić lub nie.

Ostatni czynnik wpływający na zdrowie to opieka zdrowotna. 
Niestety, można jej wiele zarzucić. Stosuje się medycynę naprawczą 
zamiast profilaktyki, leczenie szpitalne zamiast ambulatoryjnego, 
bo wiele zabiegów można by wykonać w gabinetach lekarskich, ale 
NFZ płaci za badanie w szpitalu, tak jak za procedury i zabiegi 
zamiast za efekt - szpitale dostają pieniądze za operacje, a nie za 
to, że pacjent dłużej żyje w lepszym komforcie życia.

Nasz gość wspomniał o jednej z najmłodszych gałęzi medycy-
ny stylu życia - medycynie kulinarnej, która kształci studentów i 
pracowników ochrony zdrowia. Przytoczył też badania przepro-
wadzone na pacjentach z Niemiec w wieku 35 - 65 lat obserwo-
wanych przez około 8 lat. Brano pod uwagę niepalenie tytoniu, 
dietę, aktywność fizyczną powyżej 30 minut dziennie oraz BMI 
poniżej 30 (brak otyłości). 

Osoby spełniające kryteria miały o 78% mniejsze ryzyko 
chorób przewlekłych w tym 93% mniejsze ryzyko cukrzycy, 81% 
zawału serca, 36% nowotworu, 50% udaru. 

Eksperci wyliczyli również o 14 lat dłuższą szacowaną długość 
życia. Wnioski nasuwają się same.

Na koniec dowiedzieliśmy się o odkryciu w 2020 roku nowego 
hormonu FGF 21, którego poziom podnosi zmniejszenie spożycia 
białka zwierzęcego, przejście na dietę wegetariańską, zwiększenie 
spożycia błonnika.

Wierzę, że wiedza zdobyta na tym wykładzie przełoży się na 
poprawę zdrowia.  Dziękujemy bardzo doktorowi Jurkowskiemu 
za podzielenie się z nami tą wiedzą. Wykorzystamy ją w praktyce

Ewa Kozłowska
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Podwójnie złota Kornelia
Kornelia Gocal dwukrotnie zatriumfowała 

podczas IX Międzynarodowego Turnieju 
pod Wawelem w Akrobatyce Sportowej.

Turniej odbył się w ostatni weekend 
marca. W zawodach uczestniczyły uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, 
które rozpoczynały przygodę z gimnastyką 
w klasie sportowej o profilu gimnastycznym 

pod okiem Piotra Skóry. Są to: Kornelia 
Gocal, Natalia Olesek i Magdalena Gorączko. 
Obecnie zawodniczki trenują pod opieką 
Roberta Dziedzica z AcroGym Kraków. 

Podczas zwodów dwukrotnie na naj-
wyższym stopniu podium stanęła Kornelia 
Gocal, uczennica klasy 8. 

Red.

Wyjazd na mecz siatkówki

Jest możliwość wyjazdu na mecz siatkówki 
mężczyzn w czwartek, 18 sierpnia (godz. 

17:30).
Mec odbędzie się w Tauron Arenie  

w Krakowie (mecz Polska-Iran i Argenty-
na-Serbia). 

W bibliotece w Dobczycach lub przez 
fanpage Klubu Kulturalnego Kibica można 
wpisać się na listę chętnych.

Cena biletów: 116 zł (bilet III kategorii; 
dostaliśmy 10 procentowy rabat) plus dojazd 
ok 15-17 zł. Zarezerwowany został sektor A19. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.  

Grand Prix w Hotelu Dobczyce
W Hotelu Dobczyce na Górze Jałowcowej 

odbyły się IV Otwarte Grand Prix 
Powiatu Myślenickiego. 

Kiedy się okazało, że hotel gości około 
200 ukraińskich uchodźców nikt nie miał 
wątpliwości, że świetnym pomysłem będzie 
zaproszenie naszych gości do wspólnej gry 
i przy okazji zebranie środków, które by 
mogły być przeznaczone na pomoc dla nich. 

Turniej okazał się prawdziwym świętem. 
Udział wzięło ponad 100 graczy. Poniżej 
prezentujemy najwyższe wyniki w każdej 
z grup. Wyniki szczegółowe znajdują się na 
fanpageu Szachy Dobczyce.

grupa A OPEN: 1. Oleksandr Sushchov, 
Ognisko TKKF w Dobczycach; 2 Artur Łap-
czyński, UKS GONIEC Staniątki; 3 Jakub 
Suder, MAT Myślenice

grupa B OPEN: 1 Paweł Pająk, Koź-
mice Małe; 2 Marcin Jamka, Dziekanowice;  

3 Jakub Bylica, Jordanów
grupa C: 1 Maciej Jamrozik, MAT 

Myślenice; 2 Tomasz Satoła, Ognisko TKKF 
w Dobczycach; 3 Jakub Jamka, Ognisko 
TKKF w Dobczycach

grupa D: 1 Jakub Cienkosz, MAT 
Myślenice; 2 Filip Pawłowski, Ognisko 
TKKF w Dobczycach; 3 Piotr Para, MKS 
MOS Wieliczka.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób impreza 
była wyjątkowo udana. Szczególne podzię-
kowania należą się załodze hotelu Dobczyce, 
którzy z dużą dozą życzliwości oraz empatii 
pomagali w przygotowaniach. 

Podziękowania należą się także zawodni-
kom, którzy licznie stawili się w Dobczycach 
i wszystkim anonimowym osobom, które  
w mniejszym lub większym stopniu przy-
czyniły się do sukcesu tej imprezy. 

Szachy Dobczyce
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