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Tańce polskie królowały w Dobczycach

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe 
stało się na jeden dzień oazą tańca i muzyki. 

A to za sprawą rozegranego w sobotę 15 czerwca 
VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich 
o „Dobczycką kozę” oraz XIII Wojewódzkiego 
Turnieju o Puchar Burmistrza. 

Na parkiecie królowały najpiękniejsze tańce 
polskie, m.in. oberek, mazur, polka i krakowiak, 
a młodsi i starsi tancerze zachwycali prezencją, 
barwnymi strojami, lekkością i precyzją kroków 
oraz wyczuciem rytmu.

Uroczystość otwarcia turnieju rozpoczął dostoj-
ny taniec narodowy - polonez, który połączył w 
korowodzie licznie zgormadzone pary turniejowe. 

Melodię zaintonowała Orkiestra Dęta „Dobczyce” 
pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Manieckiego. 

Był to ich debiut podczas tego wydarzenia,  
a związany był z obchodzonym w tym roku jubile-
uszem stulecia orkiestry. 

- Zawsze marzyło mi się, aby turniejom Tańców Pol-
skich towarzyszyła nasza Orkiestra Dęta Dobczyce 

– mówił dyrektor Turnieju, Adrian Kulik. – W tym 
roku mogliśmy ich poprosić „Skoro macie sto lat, 
zagrajcie u nas”. I są z nami, za co im serdecznie 
dziękujemy – dodał, składając podziękowania na 
ręce kapelmistrz Orkiestry, Józefa Manieckiego.

W obu turniejach uczestniczyli tancerze z całej 
Polski. Obok gospodarzy, na parkiecie można było 
podziwiać tańce par z: Warszawy, Liszek, Lublina, 

Wrocławia, Zamościa, Łaz, Poznania, Bielska-Bia-
łej, Gdańska, Częstochowy, Wieliszewa, Krakowa, 
Torunia, Puław. 

Instruktorzy, którzy przygotowali tancerzy do 
turnieju, sędziowie oraz wszystkie osoby, które 
wsparły organizację turnieju, otrzymały podzię-
kowania od Organizatorów oraz przedstawicieli 
władz miasta.

Wszystkie taneczne zmagania przyjmowane 
były gromkimi brawami i spotykały się z zachwytem 
publiczności. Niektóre pary miały swój osobisty 
doping z całkiem zgrabnymi okrzykami dopin-
gującymi. Ale z całą pewnością najwięcej uśmie-
chu na twarzach dostarczyli najmłodsi tancerze  

– z grupy przedszkolaków, które w swoich tanecz-
nych krokach na parkiecie były po dziecięcemu 
pięknie wdzięczne. 

Gromkie brawa zebrali także tancerze starsi  
i najstarsi, którzy z ogromnym wyczuciem i lekkością 
dają dowód na to, że tańce polskie można kochać 
otwartym sercem i zarażać tą miłością innych. 

Organizatorem turniejów było Stowarzyszenie 
Wspierania Kultury „Charstek” na czele z dyrektorem 
turnieju – Adrianem Kulikiem. Zadanie publiczne 
jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce 
w ramach otwartego konkursu. Wydarzenie popro-
wadził niezastąpiony Waldemar Pączek.

(k)
Fot. lentil.studio
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Wystartowali „ramię w ramię” z Rafałem Majką
Ponad 1200 kolarzy z całej Pol-

ski zagościło w Dobczycach  
w drugi weekend czerwca. 

To właśnie tutaj, po dwóch latach 
obecności w Krynicy, przeniesiono 
wielkie wydarzenie kolarskie – „Maj-
ka Days by hansgrohe”, któremu 
patronuje medalista olimpijski Rafał 

Majka. Na trasach poprowadzonych 
przez wymagające Pogórze Wielickie, 
w rodzinnych stronach „najlepszego 
górala”, wyznaczono trzy dystanse: 
37 km, 55 km, 76 km oraz trasę tzw. 

„czasówki”.
- Pierwszy raz jesteśmy u was,  
w rodzinnym terenie Rafała Maj-
ki – powiedział Grzegorz Golon-
ko, doświadczony kolarz i główny 
koordynator imprezy – do tej pory 
gościliśmy w Krynicy. Miłym zasko-
czeniem jest frekwencja, o 6 proc. 
wyższa w stosunku do ubiegłorocznej. 
Teren jest właściwy, a start Rafała 
Majki dodatkowo zachęca do udziału  
w tych zawodach. Pierwszy raz  
w historii imprezy ilość uczestników 

przekroczyła 1000 osób, wierzę, że 
ta magiczna liczba będzie mobili-
zowała zawodników w kolejnych 
latach.

Dwudniowe wydarzenie rozpo-
częły starty w jeździe indywidualnej 
na czas, w malowniczej scenerii 
Kornatki i Brzezowej. Najszybszy 

kolarz pokonał 11-kilometrową trasę 
w kwadrans, osiągając prędkość 42 
km/h. Na linii startu, amatorów 
dwóch kółek dopingowali starosta 
Józef Tomal, burmistrz Tomasz 
Suś oraz koordynator imprezy ze 
strony gminy - Marek Gabzdyl. 
Niespodziankę startującym sprawił 
też Rafał Majka.

Najbardziej wyczekiwany był 
jednak niedzielny start wspólny. 
Ponad tysiąc kolarzy, mierząc się na 
jednym z trzech dystansów, miało 
szansę poznać trasy, na których 
podczas pobytu w kraju trenuje 
Rafał i gdzie w młodzieńczych 
latach „kręcił pierwsze kilometry”. 
Zawodnicy dystansu średniego 

mieli okazję przejechać go ramię 
w ramię z liderem teamu BORA-

-hansgrohe, który był „świeżo” po 
starcie w 102. edycji Giro d’Italia. 
Olimpijczyk zapytany o wyznaczoną 
trasę odpowiedział: 

– Trasę wcześniej przejechałem. 
Łatwa nie jest, ale jest dla wszyst-

kich i wszyscy zdołają ją przejechać. 
Atmosfera będzie naprawdę świetna. 
Full gaz – jedziemy! – zażartował 
kolarz i dał tym samym sygnał do 
startu. 

Majka Days to bez wątpienia 
jedno z najważniejszych sportowych 
wydarzeń tego roku w naszym 
regionie. Zadowolenia z organi-
zacji imprezy nie kryje burmistrz 
Tomasz Suś.

- Cieszę się, że tak prestiżowa impreza 
sportowa odbyła się w Dobczy-
cach i mam nadzieję, że na dłużej 
zagości w kalendarzu gminnych 
wydarzeń. To nie tylko wyjątkowa 
promocja naszej gminy, ale także 
szansa dla przedsiębiorców, którzy 

mogą skorzystać na wzmożonym 
ruchu turystycznym. Wspólnie  
z organizatorami oszacowaliśmy, że  
w sumie do Dobczyc w ciągu dwóch 
dni trwania Majka Days mogło 
zjechać nawet 3000 osób. Dziękuję 
organizatorom, że zdecydowali się 
właśnie w Dobczycach zrealizować 

tę imprezę - mówił. 
W utworzonym specjalnie 

na tę okazję miasteczku zawo-
dów, poza biurem zawodów, 
znajdowała się również strefa 
regeneracji, gdzie sportowcy 
skorzystać mogli z różnego 
rodzaju narzędzi i sprzętów 
do masażu, z kolei w strefie 
wystawienniczej znalazły się 
branżowe marki. Zwieńczeniem 
imprezy była uroczysta dekora-
cja najszybszych uczestników 
klasyfikacji ogólnych oraz 
poszczególnych kategorii. Uho-
norowano również najlepszych 
policjantów rywalizujących 
w rozgrywanych równolegle 
Mistrzostwach Polski Policji 
w kolarstwie szosowym.

Szczególne podziękowania 
popłynęły w stronę, jak zawsze 
niezawodnych służb – policji 
oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy 
Dobczyce.

– Dziękuję wszystkim zaangażowany 
w zapewnienie bezpieczeństwa na 
trasach wyścigów – mówił burmistrz 
Tomasz Suś. – Bezpieczeństwo to 
priorytet podczas takiego rodzaju 
przedsięwzięć, zdaję sobie sprawę, 
że był to weekend wytężonej pracy, 
ale jak zawsze stanęliście na wyso-
kości zadania.

Wydarzenie „Majka Days” było 
dużym sportowym wydarzeniem 
w gminie Dobczyce. Organizacja 
imprezy odbyła się przy udziale 
finansowym Gminy Dobczyce, 
Powiatu Myślenickiego oraz Fundacji 
Orlen „Dar Serca”.     

JoTa
Fot. majkadays.com
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Dobczyckiego Orlika czeka 
modernizacja 

Jeszcze w tym roku zmoderni-
zowana zostanie nawierzchnia 

boiska piłkarskiego na dobczyckim 
Orliku przy ul. Parkowej. 

Gmina Dobczyce otrzymała na to 
zadanie dofinansowanie w ramach 

projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS”. 
Promesę w wysokości 136 000 
zł z rąk wicemarszałka Tomasza 
Urynowicza odebrał burmistrz 
Tomasz Suś.

W sumie ze 103. wniosków 
Zarząd Województwa Małopol-
skiego zdecydował się przyznać 
dofinansowanie dla 70. inicjatyw 
rekreacyjno-sportowych z Mało-
polski. Projekt „Małopolska infra-
struktura rekreacyjno-sportowa 
– MIRS” jest jednym z pierwszych 
projektów związanych z programem 
EkoMałopolska.

Dzięki dofinansowaniu możli-
wa będzie poprawa jakości boiska 
piłkarskiego na Orliku przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Dobczycach. 

Otwarty w grudniu 2011 roku 
kompleks, przez te kilka lat czynnej 
eksploatacji, wymaga modernizacji. 
W ramach projektu, którego szacun-
kowa wartość wynosi prawie 440 
tys. zł m.in. wymieniona zostanie 
nawierzchnia ze sztucznej trawy. 
Dzięki tej inwestycji, Orlik będzie 
dobrze służył przez kolejne lata 
wszystkim amatorom piłki nożnej.

Modernizacja drogi Stadniki 
- Brzeziny 

Zmodernizowana będzie droga 
Stadniki – Brzeziny. Zarząd 

Województwa Małopolskiego zde-
cydował o przyznaniu Gminie 
Dobczyce promesy na realizację 
tego zadania. 

Wsparcie w wys. 104 200 zł 
przyznane zostało w ramach środków 
budżetu województwa związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych.

Środki finansowe przeznaczone 
przez Województwo jednostkom 
samorządu terytorialnego wpłyną 
na polepszenie warunków dojazdu 
mieszkańców do pól i gospodarstw 
rolnych. 

Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniesie 208 470,40 zł.

Remiza w Rudniku zostanie 
zmodernizowana 

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudniku otrzymała 

dotację na modernizację remizy  

w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2019”. 

Uroczystego wręczenia promesy 
na ręce burmistrza Tomasza Susia 
dokonali, w imieniu samorządu 
Małopolski, radni województwa 
Robert Bylica oraz Stanisław Bisztyga.

W ramach dofinansowane-
go zadania, w budynku remizy 
przeprowadzony zostanie remont 
posadzki boksów garażowych oraz 
przeprowadzona zostanie termo-
modernizacja budynku. 

Projekt wniosku opracowali 
wspólnie prezes OSP Rudnik Marcin 
Adamski oraz pracownik Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce, Krzysztof Kaczmarczyk.
- Cieszę się, że współpraca samo-
rządu z jednostką OSP przyniosła 
taki efekt – powiedział burmistrz 
Tomasz Suś. – Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie 
projektu. Jednocześnie pragnę 
podziękować Zarządowi Wojewódz-
twa Małopolskiego za pozytywne 
rozpatrzenie wniosku i przyznanie 
środków finansowych na realizację 
tego potrzebnego zadania. Wierzę, 
że odnowiony budynek będzie 
dobrze służył lokalnej społeczności 
oraz gościom.

Wartość dofinansowania zadania 
ze środków Województwa Małopol-
skiego wyniesie ponad 40 tys. zł. 
Całkowita wartość zadania to 110 
316,98 zł. W sumie 25. beneficjen-
tom konkursu „Małopolskie remizy 
2019” przekazano dotacje o łącznej 
kwocie prawie 870 tys. zł.

W tym roku ruszy II etap budo-
wy chodnika przy ul. Myślenickiej. 
Gmina Dobczyce pozyskała na ten 
cel promesę w wysokości 330 tys. zł. 

Zadanie realizowane będzie 
przy wsparciu Województwa Mało-
polskiego w trybie inicjatyw samo-
rządowych.

BP
Fot. ugim

W Przedszkolu Samorządowym 
nr 3 nieustannie trwają prace 

nad jego rozbudową, modernizacją  
i utworzeniem oddziału żłobka. Wie-
le wnętrz zostało już wykończonych, 
w innych praca dalej postępuje. 

Zwieńczeniem modernizacji będzie 
również zakup nowego wyposażenia, 
które zastąpi wysłużone sprzęty.

Łącznie przedszkole dostosowa-
ne będzie do prowadzenia siedmiu 
oddziałów. Jeden z nich przysto-
sowany zostanie dla osób niepeł-
nosprawnych i, wraz z oddziałem 
żłobkowym, zlokalizowany będzie 
na parterze. Pozostałe oddziały będą 
na piętrze budynku.

W przedszkolu powstaną sale 
edukacyjne, sala wielofunkcyjna 
oraz jadalnia. Na zewnątrz budynku 

Modernizacja „Trójki” na finiszu
zmodernizowana zostanie część 
rekreacyjna dla dzieci.

Już wkrótce wszystkie oddziały 
przedszkolne będą mogły uczyć się 
i bawić w komfortowych i nowocze-
snych warunkach.

Projekt „Rozbudowa, moderni-
zacja przedszkola nr 3 i utworzenie 
oddziału żłobka” jest realizowany 
przez Gminę Dobczyce w ramach: 
Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 
11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich 
i małych, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020.

BP
Fot. ugim

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, że 
wniosek Gminy Dobczyce - 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej otrzyma dofinansowanie 
z Programu „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2019, w ramach Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu 
jest wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów przez umożliwienie im 
uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie opieki wytchnieniowej, 
polegającej na zapewnieniu osobie 
wymagającej opieki 14 – dniowego 
pobytu całodobowego w odpowied-
nim ośrodku wsparcia.  

Beneficjentami programu 
mają być osoby sprawujące bez-
pośrednią opiekę nad: dziećmi 

niepełnosprawnymi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji, oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności.

Program ma na celu objęcie 
nieodpłatnym wsparciem 19. osób 
z terenu gminy Dobczyce. 

Koszt Programu wyniesie 48 
260 zł. Na jego realizację Gmina 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 38 684 zł.

mgops

Stowarzyszenie Konstruktorzy 
Marzeń zaprasza na Święto 

Flotylli Pińskiej, które odbywać 
się będzie w Dobczycach od 5 do 
7 lipca. 

W programie między innymi: 
wykład Sławomira Zagórskiego, 
występ artystyczny młodzieży  

z Pińska, pokaz grup rekonstruk-
cyjnych, wystawa „Cobi” – Historia 
klockami budowana, rodzinny 
Rajd Rowerowy, rejs po Jeziorze 
Dobczyckim.

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu – wszystkie wydarzenia odbywają 
się w RCOS w Dobczycach. 

Święto Flotylli Pińskiej
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Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza
Podczas IX Sesji Rady Miej-

skiej w Dobczycach burmistrz 
Tomasz Suś uzyskał absolutorium 
za wykonanie budżetu za rok 2018. 

Zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawdza-
niem z wykonania budżetu Gminy i 
Miasta Dobczyce i podjęcie uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium 
poprzedziło przedstawienie Raportu 

o stanie Gminy i Miasta Dobczyce 
za rok 2018.

W sporządzonym Raporcie 
zawarte zostały informacje na temat 
budżetu gminy, demografii, strategii 
i programów oraz realizowanych 
inwestycji. Raport jest syntetycznym 
opisem najistotniejszych działań 
podejmowanych przez Burmistrza 
i Radnych w 2018r.

Prezentacja Raportu otworzyła 
dyskusję o problemach, ale również 
i perspektywach dalszego rozwoju 
gminy. Była okazją do weryfika-
cji założonych na 2018r. działań 
realizowanych w poszczególnych 
obszarach. Po zakończeniu debaty, 
radni jednogłośnie udzielili wotum 
zaufania Burmistrzowi Gminy  
i Miasta Dobczyce.

Kluczowym punktem sesji było 
przedstawienie sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawdzaniem  
z wykonania budżetu Gminy  
i Miasta Dobczyce za rok 2018. 
Burmistrz Tomasz Suś przedstawił 
najważniejsze informacje z realizacji 
ubiegłorocznego budżetu. 

- Wiele trudnych zadań przed nami 
– mówił. – Nieustannie musimy 

analizować finanse, za co dziękuję 
pani skarbnik Antoninie Trojan. 
Dziękuję wszystkim pracownikom, 
którzy realizują zadania na rzecz 
mieszkańców naszej gminy, a także 
gości. Musimy pamiętać, że przed 
nami także procedury dotyczące 
zaciągnięcia kredytów. Te infor-
macje o kredytach zawarte były  
w poprzedniej kadencji w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej.
Dochody Gminy Dobczyce  

w 2018 roku zamknęły się na pozio-
mie 82 008 673 zł, z czego 71 722 
005 zł stanowiły dochody bieżące, 
a 10 286 667 zł dochody majątkowe. 
Największy procent w dochodach 
gminy stanowiły dochody własne, 
których wykonanie na 31. grudnia 
2018 roku stanowi 49,68 proc. ogółu 
dochodów. 

Drugie miejsce zajmują dotacje 
celowe z budżetu państwa i innych 
jednostek (24 proc.). Ważnym punk-
tem jest również udział w budżecie 
dotacji i środków pochodzących  
z Unii Europejskiej i ze źródeł zagra-
nicznych, z tego źródła wydatkowano 
w 2018r. 6 210 968 zł.

Odnotowane w 2018 roku wydat-
ki gminy wyniosły 79 819 962 zł  
z czego wydatki bieżące stanowiły 59 
988 601 zł, a majątkowe 19 831 361 
zł. W wydatkach bieżących Gminy 
Dobczyce największy udział stanowią 
wydatki na oświatę i wychowanie 
(ponad 20 mln.).

Dofinansowanie zadań oświa-
towych ze środków własnych Gminy 
wyniosło w 2018r. w sumie 6 660 

878 zł. Potwierdza to, że oświata 
niezmiennie stanowi ważny obszar 
realizacji zadań. Należy podkreślić, 
że wydatki bieżące na 1 ucznia 
średniorocznie wahają się, w zależ-
ności od placówki, od 8 304 zł do 
nawet 14 667 zł. W przedszkolach 
poziom ten utrzymuje się w grani-
cach od 5 591 zł do 9 164 zł. Drugą 
pozycję w wydatkowaniu zajmuje 

dział Rodzina, głównie za 
sprawą wypłaty świadczeń  
z Programu 500+.

Prawie 20 mln zł osiągnę-
ły jedne z najważniejszych  
z punktu widzenia miesz-
kańca – wydatki majątkowe,  
w ramach których realizowane 
są inwestycje i przygotowa-
na jest dokumentacja pro-
jektowa. W 2018r. udało się 
m.in. zmodernizować drogi  
w Dobczycach: ul. Podlesie czy 
ul. Zacisze, a także w sołec-
twach: w Skrzynce, Rudniku, 
Stojowicach, Sierakowie oraz 
w Brzezowej. Na poprawę 
bezpieczeństwa w rejonie 
ruchliwych odcinków wpłynęła 
również budowa chodników: 

na ul. Lubomirskich, ul. Zarabie 
(do przychodni), I etap budowy na 
ul. Myślenickiej, w Niezdowie czy 
dofinansowanie Powiatu w realizacji 
budowy chodników w Stojowicach 
i wzdłuż ul. Stadnickiej.

Rok 2018 to okres intensywnej 
realizacji inwestycji w oświatę  

– zakończono I etap budowy szkoły 
podstawowej w Dziekanowicach 
oraz wykonano zaawansowane 
prace w ramach rozbudowy szkoły 
w Brzączowicach i modernizacji 
przedszkola nr 3 w Dobczycach. 

Coraz silniejszą pozycję w wydat-
kach majątkowych ma również 
turystyka – w 2018 roku wydat-
kowano w tym dziale kwotę 2 823 
838 zł. W ubiegłym roku Gmina 
Dobczyce rozpoczęła realizację pro-
jektów Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego dofinanso-
wanych z RPOWM. Pierwszym ze 
zrealizowanych dotychczas zadań 
była modernizacja ścieżek pieszo-

-rowerowych wzdłuż Raby. 
Wygląd zmienił również dob-

czycki skansen, którego eksponaty 
i otoczenie poddane zostały moder-
nizacji i niezbędnej konserwacji, 

a całość zwieńczyła zmieniona 
ekspozycja. Zadanie to realizowane 
było w ramach projektu Skanseno-
va, również dofinansowanego ze 
środków zewnętrznych. 

Gmina nieustannie inwestuje 
również w bezpieczeństwo i ochronę 
przeciwpożarową. W 2018r. dofi-
nansowano zakup samochodu dla 
Komisariatu Policji w Dobczycach, 
zakup samochodu lekkiego dla OSP 
Bieńkowice oraz zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Kornatka.  
W ramach zadań w tym obszarze, 
częściowo również z uwzględnianiem 
środków z Funduszu Sołeckiego, 
zrealizowano kilka mniejszych 
inwestycji w strażnicach OSP na 
terenie Gminy Dobczyce.

Nie bez znaczenia są również 
wydatki prowadzone w zakresie 
gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska. Przez cały ubiegły 
rok trwały intensywne prace przy 
największej gminnej inwestycji 

– rozbudowie oczyszczalni ście-
ków, której realizacja prowadzona 
jest przy dofinansowaniu z POIiŚ. 
Cały czas realizowana jest również 
wymiana pieców. 

Dużą część wydatków majątko-
wych stanowi realizacja mniejszych 
zadań, w tym również tych, o których 
zdecydowali na zebraniach wiejskich 
mieszkańcy sołectw. Przykładem 
takiego zadania jest modernizacja 
Domu Ludowego w Stadnikach. 
W gminie powstały również nowe 
miejsca rekreacji – place zabaw 
na os. Jagiellońskim w Dobczy-
cach, w parku przy ul. Plac Zgody  
w Dobczycach oraz plac zabaw zre-
alizowany wspólnie z Radą Rodzi-
ców Przedszkola Samorządowego  
Nr 1 w Dobczycach. To oczywiście 
tylko część zrealizowanych w ubie-
głym roku inwestycji.

Po wyczerpującym przedsta-
wieniu sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawdzaniem z wykonania 
budżetu za rok 2018 oraz zapoznaniu 
się z pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie 
oraz wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Dobczycach  
o udzielenie Burmistrzowi absolu-
torium za 2018 rok - Rada Miejska  
w Dobczycach absolutorium udzieliła 
jednogłośnie.

Tekst i foto: BP

Kolejne dwie grupy zakończyły 
szkolenia w ramach Projektu 

„Małopolski e-Senior”. 
W czerwcu seniorzy z gmi-

ny Dobczyce otrzymali dyplomy  
– zaświadczenia o ukończeniu szko-
lenia oraz tablety, na których pra-
cowali podczas zajęć. 

Szkolenia odbywały się od listo-
pada 2018 roku do czerwca 2019. 
W ramach Projektu „Małopolski 

e-Senior” przeszkolonych zostało 
40 osób. Każda grupa wzięła udział 
w piętnastu spotkaniach, uczest-
nicy otrzymali zestaw materiałów 
szkoleniowych. Tematyka szkoleń 
obejmowała m.in.: pierwsze kroki 
z tabletem i Internetem, pocztę 
elektroniczną, Skype - bezpłatne 
rozmowy, Facebook - serwis społecz-
nościowy, aktywność obywatelską 
online, zarządzanie tożsamością 

cyfrową na przykładzie konta e-PUAP, 
bezpieczeństwo i ochrona danych 
osobowych.

Uczestnicy są bardzo zadowoleni 
z udziału w szkoleniu i z niecierpli-
wością czekają na kolejne projekty , 
które pozwolą im doskonalić nabyte 
umiejętności oraz zdobywać nowe. 
Nad całością projektu w Dobczycach 
czuwał MGOPS.

ugim
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Bezpieczeństwo nad wodą

Zbliżające się wakacje skłaniają 
do zaapelowania o rozsądne  

i bezpieczne zachowywanie się 
nad akwenami wodnymi. Pomimo 
wieloletniej akcji uświadamiającej 
prowadzonej przez odpowiednie 
służby m.in.: WOPR, WPR, RWR, 
Policję i Straż, liczba utonięć nadal 
jest duża. Głównymi z przyczyn 
utonięć są: brawura, wchodzenie 
do wody pod wpływem alkoholu 
i kąpanie się w miejscach niedo-
zwolonych.  

Bliskość Jeziora Dobczyckiego, 
rzeki Raby i starych wyrobisk żwiru 
stwarza potencjalne zagrożenie dla 
chcących skorzystać z kąpieli. Nale-
ży podkreślić, że kąpiel w Jeziorze 
Dobczyckim jest zabroniona na całej 
jego powierzchni. Dlatego należy 
korzystać z basenów lub akwenów, 
gdzie kąpiel jest dozwolona. 

Aby bezpiecznie spędzić czas 
nad wodą należy przestrzegać kilku 
podstawowych zasad. Nie należy 
wchodzić do wody: po spożyciu 
alkoholu i środków odurzających; na 
czczo oraz bezpośrednio po obfitym 
posiłku; po wysiłku fizycznym oraz 
po długim przebywaniu na słońcu. 
Wchodząc do wody po długim prze-
bywaniu na słońcu należy schłodzić 
wodą twarz, kark i okolicę serca. 
Nie należy kąpać się w miejscach 
niestrzeżonych, w pobliżu budowli 
hydrotechnicznych, zapór, śluz, 
jazów, mostów, ujęć wody, falochro-
nów, portów, szlaków żeglownych,  
w zbiornikach przeciwpożarowych, 
w stawach hodowlanych, w żwirow-
niach i gliniankach, w miejscach 
gdzie są silne prądy i wiry; skakać 
do nieznanej wody (zwłaszcza na 
głowę). Często takie skoki kończą 
się urazami kręgosłupa i trwałym 
kalectwem. Nie należy pływać po 
zachodzie słońca (zapadające ciem-
ności mogą skutecznie utrudnić,  
a nawet uniemożliwić ewentualną 
akcję ratunkową), podczas mgły  

i przy wysokiej fali. Nie należy prze-
ceniać swoich możliwości pływackich 
i należy je ciągle doskonalić. Jeśli 
zdarzy się pływać dalej od brzegu 
należy pamiętać o zachowaniu sił 
na drogę powrotną lub używać bojki 
asekuracyjnej SP, potocznie zwaną 

„Pamelką”. Koniecznie zwracajmy 
uwagę na innych kąpiących się, a po 
zauważeniu wypadku lub przypadku 
tonięcia – wezwijmy pomoc i powia-
dommy ratownika. Nie krzyczmy  
i nie wzywajmy pomocy, gdy nie jest 
nam ona potrzebna; nie niszczmy 
sprzętu ratunkowego, oznakowań 
kąpielisk i miejsc przeznaczonych 
do kąpieli oraz znaków żeglugowych. 
Nie należy przebywać zbyt długo 
w wodzie, stosować odpowiednio 
długie przerwy. Najlepiej jest pły-
wać w wodzie o temp. powyżej 18°C 
(optymalna temperatura wody to 
22 – 25°C), należy poinstruować 
dzieci o grożących im niebezpie-
czeństwach i nie pozostawiać ich 
nad wodą bez opieki dorosłych. 
Dzieci samodzielnie nie potrafią 
ocenić zagrożenia. Dzieci do lat  
7 powinny przebywać na kąpielisku 
lub miejscu przeznaczonym do 
kąpieli wyłącznie pod nadzorem 
dorosłych.

Na basenach i kąpieliskach należy 
stosować się do regulaminu danego 
obiektu i bezwzględnie słuchać 
poleceń ratowników, nie wchodzić 
do wody wbrew zakazowi ratownika 
oraz w czasie, gdy wywieszona jest 
czerwona flaga (dozwoloną kąpiel 
oznacza biała flaga). Nie należy 
wrzucać do wody śmieci, szkła, 
ostrych przedmiotów.

Telefony alarmowe:  112 – Telefon 
alarmowy, 997 – Policja, 998 - Straż 
pożarna, 601 100 100 - Telefon 
alarmowy nad wodą 

Jacek Kozubek, Robert Kozubek
 – instruktorzy ratownictwa 

wodnego (Sekcja Ratownictwa 
Wodnego OSP Dobczyce)

Piękna czerwcowa pogoda sprzy-
jała tegorocznym piknikom 

rodzinnym, których w tym roku 
w naszej gminie odbyło się wyjąt-
kowo dużo. 

Jeszcze w maju i na początku 
czerwca atrakcyjne wydarzenia dla 
swoich wychowanków zorganizo-
wała SP nr 1 w Dobczycach oraz PS 
nr 1, które to placówki świętowały  
w ten sposób Dzień Dziecka.

W drugi weekend czerwca przy 
SP w Stadnikach było rodzinnie  
i atrakcyjnie. Rada Rodziców dzia-
łająca przy szkole zorganizowała 
piknik, w którego programie zna-
lazły się m.in. dmuchańce, zabawy 
z chustą, pokazy Straży Pożarnej,  
a także grill i stoisko KGW. Wyjąt-
kową atrakcję stanowiły przejażdżki 
na kucyku czy zabytkowym wozem 
strażackim.

W kolejny weekend Brzączowice 
przeniosły uczestników w klimat 
Dzikiego Zachodu. Organizatorzy  

– Rada Rodziców  zagwarantowała 
moc atrakcji, wśród których królo-
wały dyscypliny rodem z indiańskich  
i kowbojskich wiosek. W programie 
pikniku znalazły się m.in. jazda 
konna, jazda bryczką, strzelanie 
z łuku, rzut lassem, paintball czy 
toczenie słomianych bali. Królowała 
kuchnia i strój rodem z Dzikiego 
Zachodu, a druhowie zafundowa-
li kilka dodatkowych „wodnych” 
atrakcji. Nie mogło zabraknąć także 
tanecznej zabawy, tym razem zagrał 
zespół FOLK-BAND.

Dużo działo się również w Dzie-
kanowicach. To właśnie tam, po 
tygodniu zmagań w ramach tur-
nieju sołectw, podsumowano XXII 
Parafiadę. Młodzież i reprezentacja 
sołectw rywalizowali w takich 

Czerwiec pod znakiem pikników rodzinnych

dyscyplinach jak: siatkówka, szachy, 
tenis stołowy, lekkoatletyka, czy piłka 
nożna, a rozgrywki te odbywały się 
w szkołach podstawowych w Dzie-
kanowicach, Nowej Wsi, Winiarach 
czy na boisku LKS Dziekanovia  
w Rudniku. Finał Parafiady roz-
poczęła w niedzielę msza św.  
w Sanktuarium w Dziekanowicach, 
po której odbył się festyn. 

Dzień wcześniej, w sobotę 15 
czerwca, odbył się piknik rodzinny, 
który tradycyjnie zorganizowany 
został na boisku Dziecanovii. Gry 
i zabawy, występy taneczne, czy 
loteria z nagrodami to tylko część 
atrakcji, które przygotowali orga-
nizatorzy. W programie rozegrano 
mecz Seniorów oraz przeprowadzo-
no rajd samochodów terenowych, 
a całość zwieńczyła potańcówka. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
SP w Dziekanowicach, OSP Rudnik, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  
w Dziekanowicach, LKS Dziekanovia 
Dziekanowice.

Czerwcowe „piknikowanie” 
zakończyła impreza w Stojowicach. 
Na zaproszenie organizatorów – Soł-
tysa, Rady Sołeckiej oraz Strażaków 
chętnie odpowiedzieli mieszkańcy. 
Poza zabawami z animatorami  
i klasycznymi „dmuchańcami” można 
było spróbować swoich sił na torze 
przeszkód pod czujnym okiem 
mistrza biegów OCR Sebastiana 
Kasprzyka. Wydarzenie uatrakcyjniły 
również pokazy pierwszej pomocy, 
prezentacja sprzętu pożarniczego 
czy pokaz działań PSP Myślenice  

– rozcinanie samochodu i uwalnianie 
poszkodowanych.

Na kolejny piknik, tym razem 
do Skrzynki, zapraszamy 6 lipca.

JoTa

W Szkole Podstawowej  
nr 1 w Dobczycach odbyły 

się warsztaty ogrodnicze. 
W zajęciach wzięły udział dwie 

klasy (ok. 60 osób). Dzieci w grupach, 
pod okiem pracownika PSB Mrówka 
Myślenice, miały za zadanie posa-
dzić krzewy i obsypać wokół nich 
korę. Każda grupa miała dokładnie 

wytłumaczone wcześniej, jak o daną 
roślinę należy dbać. Dzieci wykonały 
także trzy ozdobne donice, które 
zdobią wejście do szkoły.

Sklep PSB Mrówka Myślenice 
przeznaczył również nowe sprzęty 
dla szkoły, tak aby można dzięki 
nim zadbać o stworzony przez 
uczniów ogród.

Od 1 lipca świadczenie wycho-
wawcze 500+ będzie przysłu-

giwało na wszystkie dzieci do 18. 
roku życia, bez względu na dochody 
uzyskiwane przez rodzinę. 

Wnioski o świadczenie będzie 
można składać elektronicznie za 
pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej (od 1 lipca). 

Wnioski w wersji papierowej  
– od 1 sierpnia 2019 r. można zło-
żyć w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dobczycach 

– ul. Rynek 22a oraz listownie.
Aby uzyskać prawo do świad-

czenia 500+ na nowych zasadach, 
rodzic dziecka, na które obecnie 
nie pobiera tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek do 30 września. 
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku  

w terminie rodzicowi, że świadczenie 
wychowawcze na nowych zasadach 
zostanie wypłacone z wyrównaniem 
od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września, świadczenie 
będzie przysługiwać od miesiąca 
złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obec-
nie przyznane świadczenie 500+ 
na drugie i kolejne dzieci do 30 
września, składają od 1 lipca jeden 
wspólny wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia na wszystkie dzieci. 
Wtedy otrzymają od 1 lipca prawo 
do świadczenia na pierwsze dziecko, 
natomiast od 1 października na 
pozostałe dzieci (na które świad-
czenia 500+ są już przyznane do 
30 września). 

ugim
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Bezpiecznie w górach

Chodząc od wielu lat po górach 
mogłem zaobserwować wśród 

turystów różne „dziwne” zacho-
wania, które mogą doprowadzić 
do przykrych sytuacji, a nawet 
wypadku. Przedstawię kilka zasad 
bezpiecznej turystyki górskiej, 
których powinien przestrzegać 
każdy wędrujący po górach.

Przed wyjściem w góry zasta-
nów się, czy posiadasz dostateczne 
doświadczenie, umiejętności i kon-
dycję fizyczną. Zanim udasz się na 
wycieczkę dowiedz się jak najwięcej 
o terenie, w jaki wyruszasz (mapy, 
przewodniki, strony internetowe) 
i opracuj dokładny plan wycieczki. 
Zaopatrz się w odpowiedni ubiór 
(odzież chroniąca przed złą pogodą 
i zimnem, mocne, wysokie buty na 
twardej, nieślizgającej się podeszwie), 
gdyż pogoda w górach zmienia się 
szybko i często. Weź krem z filtrem, 
środek przeciw kleszczom i komarom.

Bezpośrednio przed wyjściem 
sprawdź, jaka będzie pogoda i gdy 
okaże się, że ma się pogorszyć - 
zrezygnuj z wycieczki. 

Wychodząc na wycieczkę pozo-
staw wiadomość: w domu, schroni-
sku, na kwaterze, znajomym, o celu  
i trasie wycieczki, oraz o przewidy-
wanym czasie powrotu, weź ze sobą 
naładowany telefon komórkowy 
i zapasową baterię. Weź ze sobą 
produkty żywnościowe i napo-
je, aby uzupełnić energię i płyny  
w organizmie. Gdy poruszasz się  
w grupie, dostosuj szybkość marszu 
do możliwości najmniej sprawnego 
uczestnika wycieczki.

Cały czas bądź skoncentrowany 
i uważaj na każdy krok, zwłaszcza 
w trudnym terenie (zaśnieżone, 
mokre i strome stoki, stare płaty 
śniegu), nie zbaczaj ze znakowanych 
szlaków, gdyż poprowadzone są one 
optymalną drogą. Będąc na szlaku 
nie strącaj i nie zrzucaj kamieni, 
ponieważ narażasz innych turystów 
na niebezpieczeństwo.

Zawróć z trasy, gdy okaże się zbyt 
trudna lub gry załamie się pogoda. 
Szanuj przyrodę, nie śmieć, nie hała-
suj, nie karm dzikich zwierząt i nie 
zbliżaj się do nich. Obserwuj szlak 
przed sobą i uważaj, gdzie siadasz, 
gdyż w miejscach nasłonecznionych, 
na wyrębach, skałach, pniach drzew, 
mogą się wygrzewać żmije.

W razie, gdy zdarzy się wypadek, 
zachowaj spokój, ułóż poszkodowa-
nego w bezpiecznej pozycji w miejscu 
widocznym i wezwij GOPR, TOPR. 
Warto pobrać na telefon darmową 
aplikację Ratunek, która połączy Cię 
z ratownikami górskimi i wyśle im 
Twoją lokalizację (www.ratunek.eu). 

Ważne telefony:
Telefon alarmowy: 112
Numer alarmowy w górach: 601 

100 300 lub 985
Jacek Kozubek 

 przewodnik beskidzki

Pół wieku w służbie ludziom 
obchodzili uroczyście druhowie 

z OSP w Stadnikach. 
Obchody rozpoczęła uroczysta 

msza św. w kościele pw. Najświętszego 
Seca Pana Jezusa, którą koncelebro-
wali proboszcz Kazimierz Lewan-
dowski SCJ oraz rektor Seminarium 
Leszek Poleszak SCJ.

Po nabożeństwie Orkiestra Dęta 
„Dobczyce”, poczty sztandarowe, 
goście oraz mieszkańcy udali się 
pod strażnicę, gdzie miała miejsce 
dalsza część obchodów Jubileuszu. 

Z okazji półwiecza aktywnej 
działalności jednostka uhonoro-
wana została brązowym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. Odzna-
czenie w imieniu prezesa Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Waldemara 
Pawlaka, wręczył Jan Podmokły 

– prezes powiatowego Oddziału 
Zarządu Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

Na co dzień zaangażowani  
w służbę na rzecz lokalnej społecz-
ności, tego dnia druhowie świętowali 
wspólnie z mieszkańcami Stadnik, 
przedstawicielami władz pożarni-
czych i reprezentantami samorządu. 

Gratulacje i podziękowania na 

ręce prezesa Kazimierza Piecha zło-
żył starosta Józef Tomal, burmistrz 
Tomasz Suś, wiceburmistrz Edyta 
Podmokły oraz przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Dobczycach Małgorzata 
Jakubowska wspólnie z radnym 
Ryszardem Zabdyrem oraz sołtys 
Agnieszką Kominiak. 

Licząca niespełna czterdziestu 
druhów jednostka bierze nie tylko 
czynny udział w akcjach ratowniczych 
czy zabezpieczających, ale także  
w ważnych wydarzeniach gminnych 
i lokalnych, wspiera w realizacji 
inicjatyw społecznych zawsze słu-
żąc pomocą. To m.in. druhowie 
zaangażowali się w przygotowanie 
Domu Ludowego do modernizacji 
czy organizację różnego rodzaju 
wydarzeń plenerowych w Stad-
nikach. W jednostce działa także 
zespół kolędniczy, który kultywuje 
polskie tradycje kolędnicze.

Inicjatorem powstania OSP  
w Stadnikach i zarazem pierwszym 
prezesem był Roman Łaszczyk. Pomi-
mo półwiecza istnienia jednostki, 
która powstała w 1969 r., dopiero  
w 1985 r. podjęto decyzję o budowie 
remizy, która na stałe wpisała się 
w krajobraz centrum wsi. 

JoTa

50 lat OSP Stadniki Sukcesy dobczyckich 
zespołów

Dwa zespoły muzyczne, działające 
przy Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury i Sportu w Dobczycach, 
odniosły sukcesy w prestiżowym 
festiwalu i przeglądzie.

Big Band Dobczyce zajął pierw-
sze miejsce w 42. Małopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo 
Trombity, w grupie big bandów  
i orkiestr rozrywkowych, a Orkiestra 
Dęta „Dobczyce zdobyła Wyróżnienie  
w Powiatowym Przeglądzie Stra-
żackich Orkiestr Dętych.

Big Band Dobczyce, pod batutą 
Ernesta Heksela, po raz kolejny 
zachwycił publiczność i jury i zajął 
pierwsze miejsce w finale 42. edycji 
Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych ECHO TROMBITY, w grupie 
big bandów i orkiestr rozrywkowych. 
Finał odbył się w weekend 21-23 
czerwca w Nowym Sączu.

Festiwal Echo Trombity jest 
jednym z najbardziej prestiżowych 
i największych cyklicznych imprez 
amatorskiego ruchu muzycznego. 
Tym razem do Miasteczka Gali-
cyjskiego zjechały 33 najlepsze 
orkiestry i big bandy z Wojewódz-
twa Małopolskiego, wyłonione  
w drodze eliminacji powiatowych, 
organizowanych na przełomie maja 
i czerwca, w ośmiu miejscowościach 
Małopolski.

W niedzielę, 23 czerwca, Orkie-
stra Dęta „Dobczyce”, pod batutą 
kapelmistrza Józefa Manieckiego, 
wzięła udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Strażackich Orkiestr 
Dętych, zorganizowanym w Sze-
rzynach. Jury w składzie: Dariusz 
Bylina, Tomasz Stronias i Stanisław 
Świerk oceniało musztrę, przemarsz 
oraz koncert. 

Orkiestra wróciła do Dobczyc 
z wyróżnieniem. Organizatorami 
przeglądu byli: Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Województwa 
Małopolskiego oraz wójt Gminy 
Szerzyny, Grzegorz Gotfryd. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego Witold Kozłowski.

mgokis

W Szkole Podstawowej w Stad-
nikach odbyła się projekcja 

filmu dokumentalnego Krzysztofa 
Brożka pt. „Salwa i Salwowcy”. 

Jest to obraz przedstawiają-
cy trudne dzieje oddziałów Jana 
Dubaniowskiego ps. „Salwa”. Przed 
pokazem krótkie prelekcje na temat 
żołnierzy niezłomnych wygłosili 
Marek Wojas, Ziemowit Kalinowski 

i Piotr Przęczek. 
Panowie przybliżyli postać 

Witolda Pileckiego, kpt. Jana Duba-
niowskiego oraz Franciszka Mroza 
ps. „Żółw”. Film przedstawia wspo-
mnienia bliskich bohaterów, ich trud, 
prześladowania w tamtym czasie 
przez Urząd Bezpieczeństwa oraz 
komunistycznych współpracowników. 

Pomimo, że historia przedsta-
wionych postaci w środowiskach 
lokalnych jest kontrowersyjna, 

jednak dokumenty znajdujące 
się w zbiorach IPN bezsprzecznie 
dowodzą ich bohaterskiej postawy 
w działaniach polskiego podziemia 
antykomunistycznego. W filmie 
przedstawiono wiele wypowiedzi 
świadków tamtych zdarzeń potwier-
dzających te fakty. 

W trakcie spotkania została 
również zaprezentowana książka 

Ziemowita 
K a l inow-
skiego pt. 

„Bohatero-
wie wyklę-
ci na ziemi 
myślenic-
kiej 1945  

– 1956”. 
Ucznio-

wie ze 
S t a d n i k  
w wielkim 
skupieniu 
uczestni-

czyli w tej niepowtarzalnej lekcji 
historii, która związana jest z ich 
najbliższym otoczeniem.

Z tej okazji w szkole została 
zorganizowana wystawa przedsta-
wiająca bohaterów niezłomnych  
z powiatu myślenickiego. Materiałów 
na wystawę użyczył Ziemowit Kali-
nowski ze Starostwa Powiatowego 
w Myślenicach.

SP Stadniki
Fot. ze zbiorów Szkoły

Salwa i Salwowscy - historia  
opowiedziana filmem

Powitanie lata  
w winnicy

Po raz kolejny w Stadnikach,  
w winnicy Haliny i Maciej 

Hyżych, mieszkańcy powitają lato. 
Spotkanie odbędzie się 6 lipca  

o godz. 18. W programie m.in. zwie-
dzanie winnicy, degustacja wina, 
pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
potrawy regionalne, atrakcje dla 
dzieci. 

Zabawę umili także muzycznie 
zaproszony z tej okazji DJ.

W imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszamy na powitanie 
lata w Stadnikach.

(Red.)
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Skwer Przyjaźni, ławeczka partnerstwa i koncert przyjaźni.  
Dobczyce świętowały jubileusz 25-lecia współpracy z Versmold

Partnerstwo Versmold – Dobczyce, 
które formalnie przypieczęto-

wano umową w 1994 roku, było 
otwarciem na świat, poszukiwa-
niem nowych perspektyw i wielką 
nadzieją na przyszłość. Wspierane 
przez lata przez kolejnych burmi-
strzów i członków stowarzyszeń 
polsko-niemieckich, stało się part-
nerstwem wzorowym. 

Każdy kolejny burmistrz trak-
tował współpracę partnerską jak 
kolejny krok na drodze rozwoju 
relacji międzynarodowych i dbał o 

dobre kontakty. Deklarację wspie-
rania i kontynuacji działań wyrazili 
też obecni włodarze gminy Michael 
Meyer-Hermann, burmistrz Versmold 
i Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc. 

- To już ćwierć wieku, wiele wspa-
niałych projektów, które udało się 
nam zrealizować, ale też wiele przed 
nami – powiedział burmistrz Tomasz 
Suś. – Współpracę partnerską 
chcemy podtrzymywać i rozwijać. 
Królewskie miasto Dobczyce potrafi, 
chce i będzie współpracować - dodał.

Burmistrz nawiązał też do spo-
tkania z przedsiębiorcami, w którym 
wziął udział burmistrz Versmold.

- Partnerstwo, oprócz rozwoju w 
sferze kultury, sportu, może rozwijać 
się również na niwie przedsiębior-
czości. Obecnie spokojnie możemy 
je realizować też poprzez różnego 
rodzaju korzyści, nawet materialne. 

Tomasz Suś podziękował rów-
nież poprzednikom i wszystkim, 
którzy do tej pory zaangażowani byli   
w partnerstwo. 

Obchody Jubileuszu 25-lecia 
partnerstwa miast Versmold – Dob-
czyce, które odbyły się w piątkowe 
popołudnie, 31 maja, były okazją 
do wspomnień, ale też podkreśle-
nia i docenienia roli mieszkańców 
Versmold i Dobczyce w budowaniu 
dobrych relacji i przełamywania 
stereotypów. To ich pracę doceniono, 

wręczając statuetki symbolizujące 
dąb posadzony wspólnie przed 25 laty. 

Ważnym punktem obchodów 
było odsłonięcie skweru i ławeczki 
przyjaźni, symbolu partnerstwa  
i potwierdzenia, że tu w Dob-
czycach pamięta się o Versmold  
i o przyjaźni. Otwarcia skweru 
dokonali: konsul generalny Niemiec 
dr Michael Meyer-Gross, burmistrz 
Versmold, Michael Meyer-Hermann, 
burmistrz Dobczyc Tomasz Suś, byli 
burmistrzowie Dobczyc i Versmold 
Paweł Machnicki i Thorsten Klute 

oraz przedstawiciele Stowarzyszeń 
Przyjaciół Partnerstwa Miast Miro-
sław Bryk i Wolfgang Beuge. Na 
skwerze stanęły również „bujaczki” 
dla dzieci ufundowane przez dob-
czycko-versmoldzkie małżeństwo 
Joannę Walas-Klute i Thorstena 
Klute. 

Koncert Przyjaźni, który odbył się 
jeszcze tego samego wieczoru, dostar-
czył wiele niezapomnianych wrażeń 
i wzruszeń. Na scenie Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach wystąpiły zespoły, 
które od lat rozwijają współpra-
cę kulturalną z Versmold, a były 
to: Orkiestra 
Dęta „Dob-
czyce”, Szko-
ła Muzyczna 
I stopnia w 
Dobczycach, 
Sekcja Wokal-
na MGOKiS 
D o b c z y c e , 
Zespół Pieśni 
i Tańca „Dob-
czyce” oraz 
nauczyciele 
Zespołu Szkół 
w Dobczycach. 

Podczas 
gali zabrali 
głos rów-
nież byli 

burmistrzowie z Versmold i Dobczyc. 
Thorsten Klute nawiązał do korzeni 
współpracy polsko-niemieckiej 
i wspólnej pielgrzymki cesarza 
Ottona III i Bolesława Chrobrego 
z Rzymu do Gniezna, by modlić się 
przy grobie św. Wojciecha. 

– Szli razem boso, jako pielgrzymi, 
nie zważając na stanowiska. Jak 
się idzie razem boso, to widzi się 
wszelkie nierówności, zważa się 
na kamienie, wybiera się odpo-
wiednią drogę. Tak czuję to nasze 
partnerstwo – mówił Thorsten Klu-

te. – Tak buduje się 
razem. Możemy opty-
mistycznie patrzeć ku 
przyszłości wiedząc, 
co zrobiliście wszy-
scy dla partnerstwa  

– dodał. 
Wspomniał rów-

nież o tych, którzy 
tworzyli fundament 
partnerstwa: o Hil-
dzie Grosse-Tebe, 
Fritzu Holtkampie, 
Heldze Neugebauer, 
Andrzeju Kasprzy-
ku, czy tych, którzy 
odeszli: Marcinie 
Pawlaku, Guenthe-
rze Gulmanie, czy 
Petrze Kreuz.

- Dla mnie 25 lat jest 
ogromnym osobistym przeży-
ciem – powiedział burmistrz Paweł 
Machnicki. - Byliśmy tam wspólnie, 
kiedy podpisywaliśmy umowę. Dla 
nas wtedy to było otwarcie nowego 
świata i wielka nadzieja na przy-
szłość, zamknięcie tego ponurego 
czasu komunizmu. 

W swoim przemówieniu mocno 
podkreślił siłę partnerstwa: 

- Nie po to nawiązywaliśmy współ-
pracę i nie po to działaliśmy przez 
ostanie 25 lat tak aktywnie, żeby 
teraz ktokolwiek próbował nam to 
zniszczyć i wmówić, że współpraca  
z Niemcami jest trudna i niemożliwa, 
że musimy się od was odwracać. 

Nikt nam tego, po 25 latach nie jest 
w stanie wmówić – dodał Paweł 
Machnicki. 

Dokument umowy o współpracy 
podpisali we wrześniu 1994 roku: 
Fritz Holtkamp – burmistrz Ver-
smold i Ewald Tiggemann ówczesny 
Dyrektor Urzędu Miasta Versmold,  
a ze strony gminy Dobczyce burmistrz 
Marcin Pawlak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Machnicki. 
Od tego momentu współpraca 
rozwijała się i z każdym rokiem 
nabierała rozpędu, powiększając 
się o kolejne obszary współpracy, 
od wymiany kulturalnej, sportowej, 
szkolnej, praktyki w administracji 
po współpracę ekumeniczną. 

Co roku organizowane są wymia-
ny uczniów, podczas których poznają 
oni wzajemnie swoje kulturę i oby-
czaje, szkoły muzyczne dają wspólne 
koncerty m.in. w Domu Jana Matejki, 
czy krakowskich Sukiennicach, 
podobnie jak orkiestry dęte, które 
razem uświetniły wiele wydarzeń. 

Młodzi piłkarze z Dobczyc 
rywalizują w międzynarodowym 
Turnieju U-11 Champions Cup  
w Versmold, gdzie w 2018 roku zdo-
byli mistrzostwo. Coroczna, jesienna 
wizyta mieszkańców Dobczyc łączy 
się z organizowanymi w Versmold 
wydarzeniem: Dni Polskie, podczas 
których rozbrzmiewa polska muzyka 
i króluje kuchnia regionalna.

Partnerstwo, które przerodziło 
się w szczerą przyjaźń, nie przeja-
wia się tylko w ciepłych słowach  
i serdecznych gestach. To od naszych 
Przyjaciół z Versmold w chwilach 
trudnych, kiedy dosięgnęła Dobczyce 
klęska powodzi, czy konieczne było 
wsparcie w prowadzonych zbiórkach 
charytatywnych, płynęła bezinte-
resowna pomoc. To mieszkańcy 
Dobczyc i Versmold zbudowali więzi, 
które nadały kierunek partnerstwu 
i to od nich zależą dalsze losy tej 
przyjaźni. 

MaG
Fot. Magda Gaweł
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zakupiła instrumenty za kwotę ponad 
500 tys. zł., napisała 7 wniosków 
ministerialnych. Z każdym rokiem 
przybywało inicjatyw i nowych kie-
runków rozwoju. Szkoła, po trzech 
latach swojej działalności przystą-
piła wraz z Muzeum Narodowym 
w Krakowie do wspólnego projektu 

„Muzykowania w Domu Jana Matejki”. 
To dzięki tej współpracy uczniowie 

szkoły mogli muzykować na kra-
kowskich salonach. Kulminacyjnym 
punktem tej współpracy był koncert 
w sali Hołdu Pruskiego w Muzeum 
Narodowym w Sukiennicach.

Z każdym rokiem szkoła wzra-
stała dzięki samorządowi, rodzicom, 
nauczycielom oraz liderowi zespołu 

dyrektor Monice Gubale. To ona 
miała tą możliwość stworzyć szkołę 
od podstaw i podczas jubileuszu nie 
kryła radości z tego powodu. 

- Czymże byłby lider szkoły bez wspa-
niałego zespołu – dodała skromnie, 
wskazując na swoje grono pedago-
giczne. – Dla mnie ważne jest to, 
by absolwenci powrócili kiedyś do 
Dobczyc jako artyści, by chcieli dzielić 

się swoimi umiejętnościami, 
by zarażali swoimi pasjami 
kolejne młode pokolenia, by 
po latach powiedzieli, że 
Szkoła Muzyczna rozbudzi-
ła w nich zamiłowanie do 
muzyki i dzięki niej znaleźli 
się w muzycznym pociągu 
do sztuki i nauki.

Podczas jubileuszowego 
koncertu historia szkoły przed-
stawiona została w formie 
filmu i muzyki. Zabrzmiały 
znane utwory, które towarzy-
szyły szkole w jubileuszowych 
chwilach, choćby „Samba de 
Dobczyce” oraz kompozycje 
stworzone przez nauczycieli 
dobczyckiej szkoły Jazzowa 
Suita Patriotyczna. Na scenie 

pojawił się również szkolny Big 
Band pod dyrekcją Konrada Ligasa, 
nauczyciele, chór pod kierunkiem 
Magdaleny Irzyk i Karoliny Vogt.

Jubileusz był okazją do wrę-
czenia odznaczeń państwowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Odznaczenia dokonał 
wicewojewoda Zbigniew Starzec. 
Burmistrz Tomasz Suś wręczył rów-
nież tegoroczne nagrody Burmistrza 
w dziedzinie oświaty. Otrzymały 
je: dyrektor Monika Gubała oraz 
Sabina Kołodziej – nauczyciel klasy 
fortepianu. Tomasz Suś uhonorował 
także kadrę nauczycielską dyplomami. 

Szczególnym prezentem muzycz-
nym, który wzbogacił zasoby instru-
mentalne szkoły były skrzypce, 
które burmistrz przekazał na ręce 
dyrektor szkoły. 

Na koniec wszyscy uczestnicy 
Jubileuszu skosztowali tortu ufun-
dowanego przez Firmę Złoty Kłos.

Teksti foto: MAG

Szkoła Muzyczna I stopnia  
w Dobczycach obchodziła  

5 czerwca okrągły jubileusz  
– 10-lecia swojego istnienia. 

Założona przez burmistrza 
Marcina Pawlaka i ówczesną Radę 
Miejską, od pierwszych chwil 
uczestniczyła w ważnych dla miasta  
i mieszkańców wydarzeniach m.in. 
przekazania promes na budowę 

obwodnicy, Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczy-
cach, strefę przemysłową, budowę 
dróg wojewódzkich. W pierwszym 
roku grali nauczyciele, w kolejnych 
dołączali już uczniowie.

Łącznie w ciągu 10 lat Szkoła 
Muzyczna dała 350 koncertów, 

W muzycznym pociągu do nauki i sztuki

Superstar 2019 dla Dobczyc

Po raz kolejny na najwyższym 
podium znalazło się nasze trio 

z SP nr 1 w Dobczycach. Dagmara 
Braś, Lena Kowalska i Gabrysia 
Murzyn otrzymały tytuł Superstar 
2019 w Rabce Zdroju.

To właśnie tutaj na początku 
czerwca odbyła się trzecia już edycja 
Małopolskiego Konkursu Piosenki 
Niemieckojęzycznej. 

W finale tej edycji Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Dobczycach repre-
zentowały uczennice z klasy 6b 
Dagmara Braś, Lena Kowalska  
i Gabrysia Murzyn. Jak się 

okazało podbiły one serca jury i zajęły  
I miejsce w edycji „Superstar 2019”. 

Warto wspomnieć, że w pierw-
szej edycji konkursu wokalistki 
zajęły również pierwsze miejsce  
z piosenką „Gäa”, w drugiej edycji  

– drugie miejsce z utworem „Du 
hast mein Herz berührt , natomiast  
w trzeciej znów stanęły na najwyż-
szym podium śpiewając liryczną 
piosenkę „Eldamar”. 

Uczennice przygotowała Agniesz-
ka Kołodziej.

SPnr1
Fot. ze zbiorów Szkoły

Wakacyjna karuzela

Miejska Biblioteka Publiczna  
w lipcu i sierpniu zaprasza na 

specjalne zajęcia wakacyjne, które 
upłyną pod hasłem „Wakacyjnej 
karuzeli”. 

Będą to animacje, spotkania  
o tematyce muzycznej i filmowej 
dla najmłodszych i trochę star-
szych. Będzie turniej Fify, wyjazdy 
na mecze z Klubem Kulturalnego 
Kibica. Oczywiście nigdzie nie 
zabraknie książki, która zawsze 
nam towarzyszy! Przypominamy 
wszystkim miłośnikom podróży, 
że w ofercie mamy wiele książek  

– przewodników po krajach,  
w których często odpoczywamy, 
jak również wiele przewodników 
po wspaniałych zakątkach Polski.

Oprócz tego w wakacje wydłu-
żamy czas na korzystanie z kom-
puterów oraz Strefy Dobrych Gier. 
Zachęcamy do wypożyczania ksią-
żek, audiobooków i korzystania  
z Kącika Prasowego. Klimatyzowane 
pomieszczenia sprzyjają przebywaniu  
w bibliotece w gorące dni. Szczegóły 

„wakacyjnej karuzeli” znajdziecie 
Państwo na plakatach, na profilu 
facebookowym oraz na stronie 
internetowej biblioteki. Szczegółowy 
program na sierpień zaprezentujemy 
w kolejnym numerze Tapety.

W okresie wakacyjnym biblio-
teka czynna jest bez zmian czy-
li w poniedziałki, środy i piątki  
w godzinach od 11 do 19, we wtorki 
i czwartki w godzinach 9 do 16 
oraz w soboty od godziny 8 do 13. 
Zapraszamy!

Zespół MBP Dobczyce
10 lipca, godz. 16.30: Fajny, czy 
niefajny czyli o tym, jak zostać 
małym krytykiem filmowym?”
19 lipca, godz. 16: Zajęcia z robo-
tami Photon
20 lipca, godz. 17.30: mecz Wisła- 
Śląsk (zapisy do 16 lipca)
23 lipca, godz. 16: Aplikacje 
edukacja z zabawą
25 lipca, godz. 16: zabawy i ani-
macje Bum Bum
30 lipca, godz. 10 i 14: Turniej Fifa
31 lipca, godz. 10: Muzyka dla 
małego czytelnika
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378



11TAPETA 6(194)/2019 

ze szkolnej ławy

Pożegnanie z dobczyckim gimnazjum

Piękni Dwudziestoletni – pod 
takim hasłem swoją historię 

kończy dobczyckie gimnazjum. 
Po dwudziestu latach, w tym roku, 
mury szkoły opuścił ostatni rocznik 
gimnazjalistów. 

Na wydarzeniu, będącym pod-
sumowaniem tej wspaniałej historii, 

wspólnie spotkali się: dyrekcja, 
grono pedagogiczne, emerytowani 
nauczyciele, uczniowie, absolwenci, 
przedstawiciele samorządu oraz 
wszyscy związani z dobczyckim 
gimnazjum.

Uroczystość zainaugurowano 
polonezem, który poprowadził 
dyrektor Aleksander Płoskonka. 
Wydarzenie obfitowało w zbiór 
zabawnych anegdot i wspomnień, 
z sentymentem przywoływanych 
przez absolwentów, nauczycieli 
czy przedstawicieli Rady Rodziców. 
Uczniowie przypomnieli również, 
jak kształtowało się dobczyckie 
gimnazjum i jak te początki daleko 
odbiegają od tego, jak wyglądało  
w ostatnich latach. 

Zanim bowiem gimnazjum 
przeniosło się do Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego, 
zajmowało przestrzenie Szkoły 
Podstawowej przy ul. Parkowej oraz 
szkół w Brzączowicach i Stadnikach, 
a także sale użyczone przez inne 
instytucje i organizacje.

Nawet takie rozproszenie pozwo-
liło szkole prężnie funkcjonować, 
rozwijać pasje i zainteresowania 
uczniów, jednocząc ich wokół róż-
nych kół zainteresowań, klubów  
i organizacji. Z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dobczycach „wyszło” 
również wielu absolwentów, którzy 

odnoszą sukcesy sportowe na arenie 
międzynarodowej, a także w innych 
dziedzinach.

Obecni na gali goście mogli zwie-
dzić wystawę absolwentów i obecnych 
uczniów gimnazjum. Wśród tych 
pierwszych na wystawie pojawiły 
się prace: Natalii Pałys, Angeliki 
Góry, Igi Piechowskiej, Weroniki 
Wiekierak, Angeliki Mróz , Izabelli 
Kaczmarczyk, Piotra Grochala, Kai 
Bochenek, Dominiki Targosz, Ewe-
liny Maj, Ewy Budzowskiej-Czilling, 
Agnieszki Ranosz. 

Organizatorzy gali podzięko-
wali za dotychczasową współpracę 
wszystkim instytucjom, które były 
otwarte na działalność artystycz-
ną i pomysłowość gimnazjum: 
samorządowi, Urzędowi Gminy  
i Miasta Dobczyce, PTTK Dobczyce, 
Stowarzyszeniu Ispina, Miejsko-

-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
i Sportu, Państwowemu Liceum 
Artystycznemu w Nowym Wiśniczu

Podziękowania za pomoc  
w zorganizowaniu wystawy, wydruki, 

plansze, gabloty, antyramy Orga-
nizatorzy złożyli: UGiM Dobczyce, 
Stowarzyszeniu KAT Dobczyce, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
MGOKiS Dobczyce.

Na przemian, ze łzą w oku  
i uśmiechem na twarzy, wspo-
minano piękne chwile spędzone  

w murach szkoły. Wyra-
zem wdzięczności był 
również Koncert „Dosię-
gnąć Gwiazd” w wyko-
naniu absolwentów, 
uczniów i nauczycieli 
szkoły, dowód na to, że 
była ona prawdziwą 

„kuźnią talentów”.
Słowa wdzięczno-

ści i podziękowania za 
wykonaną pracę zło-
żyli na ręce Dyrekcji 
burmistrz Tomasz Suś, 
wiceburmistrz Edyta 
Podmokły oraz skarb-
nik Antonina Trojan. 
Podziękowania złożył 
także organizatorom 
Bogumił Pawlak, wójt 
Wiśniowej, syn burmi-

strza Marcina Pawlaka.
- Kiedy oglądałem zdjęcia w waszych 
kronikach, widziałem jeden bar-
dzo ważny gest, jaki towarzyszył 
mojemu tacie, gdy wręczał nagrody 
i podziękowania nauczycielom  

– mówił wójt Pawlak. – Pochylał głowę 
w szacunku i w podziękowaniu za 
waszą pracę. Ja także dzisiaj chcę 
pochylić przed wami czoło, dzię-
kując za wasz trud wychowania 
i nauczania.

Wszyscy tworzący przez lata 
społeczność gimnazjum mogą być 
dumni z owoców, jakie ono przynio-
sło. Optymizmem napawa również 
fakt, że gimnazjum przekształcone 
zostało w Szkołę Podstawową nr 2, 
której patronem pozostanie Jan 
Paweł II.

Jesteśmy przekonani, że do lat 
spędzonych w gimnazjum, niejeden 
absolwent i nauczyciel wielokrotnie 
powróci jeszcze z radością i senty-
mentem.

JoTa, k
Fot. ze zbiorów SP2

Zespół Szkół ponownie włączył 
się w ogólnopolską akcję „Jak 

nie czytam, jak czytam”.
Akcja ma na celu m.in. promowa-

nie czytelnictwa oraz motywowanie 
uczniów i zachęcanie do sięgnięcia 
po lekturę.

Uczniowie przynieśli swoje 
ulubione książki i w salach lekcyj-
nych, na korytarzach i w innych 
miejscach w szkole odbywało się 
kilkunastominutowe czytanie. 

W tym roku do akcji dołączyły 
przedszkolaki z grupy „Zające”  
z PS nr 3 w Dobczycach. Mali goście 
wysłuchali bajki, czytanej przez Kingę 
Kowalczyk z kl. 2 liceum ratowni-
czego oraz zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie. W akcji w wzięło udział 95. 
uczniów i 19. przedszkolaków.

Koordynatorami akcji w ZS 
byli nauczyciele bibliotekarze,  
w organizację włączyli się również 
członkowie Samorządu Uczniow-
skiego, nauczyciele i dyrekcja szkoły. 

Symbolem akcji jest bicie rekordu 
liczby uczniów czytających w jed-
nym momencie. Ważne w niej jest 
budowanie pozytywnego wizerunku 
książki. To już czwarta edycja tej 
najpopularniejszej akcji czytelniczej 
w Polsce. W ubiegłym roku uczest-
niczyło w niej 406 825 uczniów.

(bd)

Jak czytają w Zespole 
Szkół w Dobczycach

W sumie, panie sumie 
pan liczyć … umie!

Justyna Pawlak ze szkoły w Stad-
nikach oraz Kamil Pawłowski  

i Amelia Karcz z SP2 w Dobczy-
cach zostali laureatami konkursu 
Krakowska Matematyka.

W konkursie Krakowska Mate-
matyka „100 lat Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego” wzięło 
udział 449 uczniów, z 365 szkół 
podstawowych z województwa 
małopolskiego. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli: Wojewoda 
Małopolski, Marszałek Województwa 
Małopolskiego, Prezydent Miasta 
Krakowa, Małopolski Kurator Oświa-
ty, Dziekan Wydziału Matematyki  
i Informatyki UJ, Dyrektor Instytutu 
Matematyki UP, Dziekan Wydziału 
Matematyki Stosowanej AGH oraz 
Oddział Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego. 

Jednym z laureatów została 
Julia Pawlak z klasy IV b z SP  
w Stadnikach (IV miejsce) . Na ten 
sukces uczennica pracowała podczas 
dodatkowych zajęć indywidualnych 
organizowanych z inicjatywy szkoły 
i koordynowanych przez Małgorzatę 
Grabowską. SP2 w Dobczycach 
również miała swoich laureatów, 
byli nimi: Kamil Pawłowski z klasy 
IV a (V miejsce - opiekun Emilia 
Wójcicka) oraz Amelia Karcz z klasy 
Va (opiekun Izabella Komperda). 

SP Stadniki
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (1)

Zupa chłodnik z miesza-
nych owoców

ok. 1l wody,
ok. 80 dkg owoców mie-
szanych,
śmietana, 
ok. 1 szkl. białego wina, 
cukier wg uznania, 
łyżka mąki ziemniaczanej, 
skórka cytrynowa, 
wanilia do smaku 

Owoce umyć, rozdrobnić, zalać 
wodą, dodać przyprawy, ugotować 
i przetrzeć.

Następnie powoli wlać śmietanę 
wymieszaną z mąką i szybko miesza-
jąc trzepaczką chwilkę pogotować. 
Wystudzić, dodać wino i cukier .

Można podawać z biszkoptami 
lub słodkimi grzankami.

Smacznego i pogodnego lata 
życzy Teściowa

Porada: Dla bezpieczeństwa  
w czasie upałów nośmy nakrycia 
głowy, chrońmy się w ten sposób 
przed skutkami przegrzania (udar, 
omdlenia itd.)

Z przepisów Teściowej

Szanowni Państwo! Mając  
w pamięci cykl „...Ale to już było”, 

który przez wiele lat rozśmieszał 
nas na łamach „Tapety”, chcemy 
zaproponować kolejny: Anegdoty  
o sławnych ludziach. Cykl prowadzi 
Cecylia Frajtag.

Gdy król Edward VII był jesz-
cze młodym człowiekiem, został 
na lekcji religii surowo skarcony 
przez księdza: 

- Niech Wasza Królewska Mość 
nie zapomina, że jest jeszcze coś 
wyższego od Króla!

- Wiem! Zawołał Edward – As!

Dwie damy dworu króla Prus 
Fryderyka II, zwanego Wielkim, 
sprzeczały się w drzwiach, która 
z nich jest bardziej godna, aby 
przejść pierwsza. Nie mogąc osią-
gnąć konsensusu, zwróciły się  
o rozstrzygnięcie sporu do króla, 
który właśnie nadszedł. 

- Niechaj pierwsza wejdzie ta – zdecy-
dował Fryderyk – która jest głupsza.

Car Mikołaj II miał już dwie 
córki i niecierpliwie czekał narodzin 
następcy tronu. Po trzecim porodzie 
został jednak zawiadomiony przez 
hrabinę Ignatiewą, że Najjaśniejsza 
Pani znowu raczyła urodzić córkę. 

- Do licha, to już trzecia – westchnął 
car.

- Co robić? – odpowiedziała westchnie-
niem hrabina – Najjaśniejszy Pan 
raczy się jeszcze raz pofatygować…

C.F.

Piątek - 12. lipca
18:00 – otwarcie pierwszego 
dnia imprezy
19:00 –zespół Prokoncepcja 
20:30 - Gwiazda Wieczoru 
GROMEE
22:00 – Dj Pepe
23:00 – dyskoteka z Gwiazda 
Dj Hubertus
00:15 – dyskoteka z Gwiazdą 
Dj Maximo 
02:00 – Dj Honda
03:00 – zakończenie 

Sobota - 13. lipca
16:00 – otwarcie
17:00 –Sekcja Gimnastyki 
Artystycznej MGOKIS
17:30 – Sekcja Wokalna MGO-
KIS Dobczyce
18:00 – oficjalne Otwarcie 
Dni Dobczyc 2019
18:15 - koncert zespołu INFI-
NITY Axes
19:30 - występ MISTER R
20:30 – Gwiazda Wieczoru 
CZADOMAN
21:30 - zabawa Taneczna DT 

- PROJEKT
 03:00 - zakończenie 
 
Niedziela – 14. lipca
14:30 – scena dla zlotu samo-
chodów amerykańskich
15:30 – otwarcie 
15:35 – blok animacyjny dla 
dzieci
17.00 – koncert The Perfumes
18:00 – Orkiestra Dęta - DOB-
CZYCE
19:05 – wręczenie tytułu 
Ambasador Gminy i Miasta 
Dobczyce
19:15 – koncert Damian 
Holecki
21:00 – wręczenie nagrody 
dla Piekarni Złoty Kłos
21:05 – koncert MATEUSZ 
MIJAL
22:30 – zakończenie Dni 
Dobczyc 2019

Ludzie z Pasją: Andrzej Pietras

Jestem emerytowanym inżynierem 
elektrykiem automatykiem po 

AGH, specjalistą elektronicznych 
maszyn cyfrowych.

Po przejściu na emeryturę  
w 2002 r. postawiłem dom w 
Nowej Wsi i wraz z żoną zajęliśmy 
się aranżacją ogrodu. W efekcie  
w konkursie „Dobczyckie Ogrody 
Lato 2007” organizowanym przez 

„Ispinę” zdobyliśmy pierwsze miejsce 
w kategorii „Duży ogród”.

Od dziecka lubiłem rysować  
i malować, ale także rzeźbić  
w drewnie. W drewnie lipowym 

wyrzeźbiłem ok. 10. świątków  
w stylu rustykalnym, kilka płasko-
rzeźb i krucyfiksów. Ale dopiero 
namówiony przez żonę, po infor-
macji z „Tapety” o organizowanych 
warsztatach malarskich w RCOS, 
od 2017 r. zacząłem malować pod 
kierunkiem Cecylii Frajtag. 

Każdą wolną chwilę od prac 
wokół domu i ogrodu poświęcam 

ulubionemu 
zajęciu, to jest 
malowaniu 
obrazów.

Do tej 
pory udało mi 
się „popełnić” 
87 malowideł 
w tym ok.20 
z a m k ó w , 
kilkanaście 
o b r a z ó w 
wybranych 
przez żonę 
kwiatów, sze-
regu pejzaży, 

martwej natury , koni, bażan-
tów, portretów, moich wilczurów, 
popart’u itp.

Andrzej Pietras
Fot. ze zbiorów prywatnych

W czerwcu zamknęliśmy szósty 
rok akademicki działalności 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak 
jak poprzednie, miał dla słuchaczy 
ciekawą i różnorodną ofertę.

Co dwa tygodnie odbywały 
się spotkania z ciekawymi ludźmi, 
które obejmowały wykłady nauczy-
cieli akademickich takich jak prof. 
Wiech z UR, prof. Władyka z UW, dr 
Matras, dr Zawistowska, dr Sebesta, 
prof. Negrey i wielu innych. Nie 
zabrakło też prezentacji z cieka-
wych podróży po Europie i świecie 
naszych słuchaczy: Włodzimierza 
Żuławińskiego, Stanisławy Błaszak, 
Anny Płachty oraz podróżniczki 
Katarzyny Ławrynowicz. Wykłady  
i prezentacje są dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców gminy Dobczyce. 
Zajęcia praktyczne: gimnastyka, 
języki obce, informatyka, plastyka 
i taniec skierowane są tylko do 
członków UTW.

Oprócz zajęć stacjonarnych 
organizujemy też wyjazdy do kina, 
teatru i na wycieczki krajoznaw-
cze. W 2018 roku zrealizowaliśmy 
projekt ze starostwa „Seniorzy na 
szlakach turystycznych powiatu 
myślenickiego”, który składał się  
z dwóch wycieczek: na Lubomir oraz 
górę Chełm i do Myślenic. Na pod-
stawie tych wycieczek stworzyliśmy 
broszurkę „Blisko też jest pięknie”, 
w której znalazły się wrażenia  
i zdjęcia naszych uczestników. Dzięki 
zajęciom komputerowym powstały 
pocztówki ze zdjęć i wystawa na 

zakończenie projektu w bibliotece. 
To było duże wyzwanie dla organi-
zatorów ze względu na krótki czas 
przygotowania i realizacji projektu. 
Jesteśmy dumni, że nam się to udało.

Uczestniczyliśmy także w pre-
zentacji osiągnięć i planów wielu 
dobczyckich organizacji pozarzą-
dowych w Chiranie i cieszymy się 
ze nasze propozycje przypadły do 
gustu młodym uczestnikom.

Pod koniec minionego roku 
akademickiego były zorganizowane 
dwa wyjazdy: do teatru – przedsta-
wienie „Turnus mija, a ja niczyja”  
i turystyczny do Biecza i Karpac-
kiej Troi.

Odbyło się także zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze, na którym 
podsumowano trzyletnią działalność 
i słuchacze wybrali nowy zarząd 
w składzie: prezes – Stanisława 
Błaszak, sekretarz – Anna Płachta, 
skarbnik – Teresa Michałowska. 

Na koniec warto wspomnieć 
o dobrej współpracy i wsparciu 
finansowym Burmistrza i Rady 
Gminy, gdyż bez tego nie można 
by zrealizować wielu form dzia-
łalności. Dobrze współpracuje się 
nam z dyrektorem Andrzejem Topą  
i dyrektorami miejscowych szkół: SP 
nr 2 i Szkoły Muzycznej. Dzięki nim 
możemy korzystać z sal, a ucznio-
wie upiększają nasze uroczystości 
występami. Liczymy w dalszym 
ciągu na niezawodną współpracę  
z wymienionymi instytucjami.

Anna Płachta

Co się wydarzyło w UTW Dobczyce?

Dni Dobczyc 2019

Najpiękniejsze duety

Stowarzyszenie KAT Dobczyce 
oraz Sekcja Wokalna MGOKiS 

Dobczyce zaprsaszają na koncert 
„Najpiękniejsze duety”.

Koncert odbędzie się 7 lipca  
o godz. 18 przy murach miejskich 
w Dobczycach. 

Będzie to podsumowanie rocznej 
działalności grupy starszej Sekcji 
Wokalnej.

W koncercie, obok Sekcji, wystą-
pią gościnnie wokaliści ze Studia 
Young Stars, Wioletta Wójcik-Szew-
czyk (akompaniament) i Piotr Skóra 
(akompaniament, wokal).

Serdecznie zapraszamy w prze-
piękne plenery Dobczyc.

KAT Dobczyce
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z życia gminy

Czasami wystarczy tylko roz-
mowa, aby na twarzy zago-

ścił uśmiech. Czasami wystarczy 
świadomość, że ktoś do nas dzisiaj 
przyjedzie, że już jest ta godzina, by 
poczuć, że jesteśmy dla kogoś ważni.  
A potem nawiązują się wspaniałe 
przyjaźnie, które tak pięknie widać 
w Oknie Nadziei.

Wyjątkowa gala, która była pod-
sumowaniem projektu „Przyjaciel  

z Okna Nadziei”, ale także dotych-
czasowej działalności Fundacji Okno 
Nadziei, była podziękowaniem dla 
wolontariuszy oraz ludzi dobrej 
woli, którzy wspomagają działania 
Fundacji. 

„Przyjaciel z Okna Nadziei  
– wypełniamy dni ludzi chorych 
i samotnych życiem” to projekt, 
którego celem było otoczenie opieką 
osób samotnych i ich rodzin oraz 
stworzenie możliwości do zaanga-
żowania mieszkańców gminy Dob-

czyce oraz powiatu nowosądeckiego  
w wolontariat długoterminowy. 
Oprócz tego pomysłodawcom zależało 
na zwiększeniu zdolności interper-
sonalnych i umiejętności opieki nad 
osobami starszymi oraz zwiększenie 
motywacji do działania i zaufania 
we własne siły poprzez realizację 
konsultacji fizjoterapeutycznych 
i psychologicznych wśród benefi-
cjentów projektu.

W ramach edukacji wolona-
riuszy zorganizowano szkolenia, 
prowadzone przez osoby pracujące 
na co dzień z osobami starszymi 
oraz niepełnosprawnymi.

Wiedza i doświadczenie specja-
listów zaangażowanych w projekt 
oraz doświadczenia wolontariuszy 
zdobyte w trakcie trwania projek-
tu zostały wybrane i opracowane  
w formie poradnika dostępnego  
w formie elektronicznej na stronie 
fundacji.

Przyjaciel z Okna Nadziei
- Poprzez realizację projektu chcieli-
śmy pokazać, że każdy może zrobić 
coś dobrego, coś co zmieni życie 
innego człowieka, a poświęcenie 
chwili swojego czasu może przy-
nieść ogromną satysfakcję – mówią 
organizatorzy.

W czasie uroczystej gali przed-
stawiciele zarządu Fundacji złożyli 
podziękowania i wręczyli dyplomy 
wolontariuszom, opiekunom, stra-

żakom, darczyńcom. 
Dla uczestników gali 
wystąpili Sekcja 
Wokalna MGOKiS 
Dobczyce oraz chór 
gospel.

Zaprezentowane 
zostały filmy pod-
sumowujące pro-
jekt, które zostały 
nakręcone wśród 
wolontariuszy i pod-
opiecznych z gminy 
Dobczyce i powiatu 
nowosądeckiego.

Fundacja Okno 
Nadziei powstała 
w 2018 roku przy 
Hospicjum Domo-
wym Specjalmed. 

Fundacja pomaga osobom ciężko 
chorym, niepełnosprawnym, senio-
rom oraz ich rodzinom i opiekunom. 
Rodziny objęte są także opieką na 
wypadek śmierci podopieczne-
go – przede wszystkim duchową  
i psychologiczną. 

Oprócz kompleksowej opieki, 
wizyt domowych, czy wypożyczania 
specjalistycznego sprzętu Fundacja 
promuje wolontariat hospicyjny. 

Plany Fundacji dotyczą także 
budowy hospicjum, gdzie zapewniona 

W środę, 19 czerwca, w całym 
kraju po raz ostatni w tym 

roku szkolnym zabrzmiał dzwonek. 
Uczniowie rozpoczęli wakacje, które 
w tym roku trwać będą aż 74 dni.

będzie specjalistyczna całodobowa 
opieka oraz centrum lokalnego 
wolontariatu opiekuńczego.

Projekt „Przyjaciel z Okna 
Nadziei – wypełniamy dni ludzi 
chorych i samotnych życiem” był 
współfinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014-2020.

Okno Nadziei – potrzebna orga-
nizacja humanitarna

Od dłuższego czasu mamy moż-
liwość korzystania z bezinteresownej 
pomocy i życzliwości wolontariuszy 
oraz wypożyczenia sprzętu rehabi-
litacyjnego.

Wiele rodzin z naszej gminy 
(oraz z sąsiednich) przytłoczonych 
wielomiesięcznym wysiłkiem opie-
ki nad cierpiącymi krewnymi, od 
czasu współpracy z Oknem Nadziei 
odczuwa pomoc i ulgę. A chorzy 
uświadamiają sobie, że ich los 
obchodzi innych.

Trzeba być człowiekiem wiel-
kiego serca, by w pośpiechu dnia 
codziennego, własnych obowiązków 
i kłopotów, widzieć potrzeby innych, 
cierpiących starych, samotnych…

Rodziny członków Ispiny korzy-
stały już kilkakroć z pomocy wolon-
tariuszy i sprzętu Okna Nadziei. 
Wszyscy powinniśmy pomagać 
tak ważnej instytucji. Te osoby, 
które mają trochę wolnego czasu  

– powinny zgłaszać się do dyspozycji 
organizacji. Inni swą pomoc mogą 
wyrazić wpłatami na konto Okna 
Nadziei.

Stowarzyszenie Ispina podjęło 
4 czerwca uchwałę o przekazaniu 
1000 zł na statutowe cele Fundacji.

Bądźcie silni i wrażliwi! Nieście 
pomoc!

W imieniu Ispiny
Elżbieta Kautsch

Wyjątkowo długie wakacje
W szkołach gminy Dobczyce po 

raz pierwszy po dwudziestu latach 
mury swoich wszechnic opuszczali 
uczniowie klas ósmych. 

W SP nr 2 w Dobczycach po 

raz ostatni nauczyciele i społecz-
ność szkolna żegnały klasy trzecie 
gimnazjum. 

Mijający rok szkolny upłynął pod 
znakiem egzaminów – ostatniego 
gimnazjalnego i pierwszego ósmokla-
sisty. W tym roku oba roczniki 

spotkają się 
po wakacjach 
w szkołach 
ponadgim-
nazjalnych 
(ponadpod-
stawowych).

Z a k o ń -
czenie roku 
sz kolnego 
było czasem 
pożegnań nie 
tylko z ucznia-
mi, ale także  
z nauczycie-
lami, którzy 
z powodu 
braków eta-
tów odeszli 
ze swoich 

dotychczasowych szkół. Pożegna-
nia te wywołały mnóstwo wzruszeń 
zarówno wśród nauczycieli, jak  
i uczniów i rodziców.

Nie zabrakło też radości  
– z dobrych wyników, jakie nasi 
żacy osiągnęli dzięki staranności, 
systematyczności, czy rozwijaniu 
zainteresowań, które pozwoliły 
im dołączyć do grona laureatów  
w wielu konkursach.

Nagrody i dyplomy jednego 
z nich zostały wręczone uczniom 
właśnie podczas uroczystego zakoń-
czenia roku szkolnego. To konkurs 

„Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość” 
organizowanego przez Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce. Nagrody dzieciom 
wręczali przedstawiciele urzędu 
 - w tym burmistrz Tomasz Suś. 

Nie zabrakło także tych naj-
ważniejszych w czasie zakończenia 
roku szkolnego życzeń: Wspaniałych  
i spokojnych wakacji. I do zobaczenia 
we wrześniu!

(k)
Fot. ugim 
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Od lutego Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Dobczycach 

realizowała projekt muzyczny pt. 
„Biblioteka pełna dźwięków”. 

W zajęciach brały udział dzieci  
w wieku od 0-7 lat wraz z rodzicami/

opiekunami. Uczestników podzie-
lono na dwie grupy wiekowe. Do gr.. 
I należały dzieci w wieku od 0-3 
lat, a w gr. II znalazły się dzieci od 
4-7 lat oraz rodzeństwa, w których 
był uczestnik kwalifikujący się do 
II grupy. 

Do końca kwietnia w każdej  
z grup odbyło się 5 warsztatów 
umuzykalniających. Zajęcia odby-
wały się w godzinach 17. oraz 17.45 
po 35 minut. 

Dwa warsztaty, wprowadza-
jące dzieci w świat muzyki, dla 
każdej z grup poprowadziła Maria 
Broniewska, która pracuje wedle 
metody E. E. Gordona. Pozostałe 
trzy spotkania w dwóch grupach 
poprowadziła bibliotekarka Małgo-
rzata Molendys. Były to: warsztaty 
umuzykalniające z książką w tle, 
warsztaty umuzykalniające z uży-
ciem instrumentów oraz warsztaty 
z muzyką klasyczną w tle. 

Podczas spotkań nie zabra-
kło czasu na książkę, zwłaszcza 
o tematyce muzycznej dla dzieci 

i dorosłych. Uczestnicy projektu 
mieli również okazję spotkać się  
z muzykiem, akordeonistą - Kon-
radem Ligasem, który opowiedział  
o swoim zawodzie i zapoznał dzieci 
z instrumentem. 

W maju uczestnicy projektu 
zmierzyli się z nagrywaniem krót-
kiego utworu, którego premiera 
odbyła się podczas wspólnego finału 

„Biblioteki pełnej dźwięków” (28 
maja). Piosenka dostępna jest na 
Facebooku oraz YouTube Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 

Finałowemu spotkaniu towarzy-
szyła muzyka i wspólne śpiewanie. 
Każdy z uczestników otrzymał 
muzyczne upominki. Pojawił się 
również Konrad Ligas ze Szkoły 
Muzycznej w Dobczycach wraz ze 
swoim uczniem Pawłem Płatkiem, 
który zagrał dla dzieci „ O sole mio”. 
Przybył także Miś Tuliś. Łącznie  
w 15 spotkaniach „Biblioteki pełnej 
dźwięków” wzięło udział 100 osób 
(40 rodziców, 60 dzieci). Koordy-
natorem i autorem projektu była 
Małgorzata Molendys. „Bibliotekę 
pełną dźwięków” dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Tekst i foto: MBP

Biblioteka pełna dźwięków Roztańczony „Kopciuszek”  
na dobczyckiej scenie

W jednym buciku można 
naprawdę daleko zajść – to 

słowa, którymi można opisać baśń 
Kopciuszku. 

Baśń, która jest dowodem na to, 
że marzenia się spełniają, a dobro 

zostaje nagrodzone. Baśń, która od 
wielu lat chętnie jest opowiadana, 
animowana, fabularyzowana. Baśń, 
która została wytańczona przez 
tancerzy Studia Tańca R i opowie-
dziana z dużą wrażliwością, ale też 
poczuciem humoru.

Spektakl przygotowały i wyreży-
serowały Oliwia Bochenek, Karolina 
Kozik, Karolina Moskal, Agnieszka 
Skorut. Na scenie zaprezentowało 
się ponad stu tancerzy – w tym 

dobczyckie zespoły R-Dance i Jamaica 
Waves, które prowadzi w ośrodku 
kultury Karolina Moskal.

Na scenie zaprezentowały się 
dzieci i młodzież od lat 5. Spek-
takl został przyjęty bardzo entu-

zjastycznie przez publiczność,  
a w kolejce do mierzenia bucika 
ustawiły się najpiękniejsze panny 
z gminy Dobczyce. 

Muzykę i dubbing do spektaklu 
przygotował Piotr Skóra, który 
wystąpił też w roli księcia. Widownia 
auli widowiskowej niemal pękała 
w szwach. Wspaniałych tancerzy 
publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami i owacjami na stojąco. 

Tekst i foto: AnKa

Wakacje z ośrodkiem kultury

Dla wszystkich, którzy wakacje 
spędzać będą w gminie Dob-

czyce, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu przygotował 
ciekawą ofertę.

Tradycyjnie dzieci będą mogły 
wziąć udział w warsztatach arty-
stycznych – plastycznych, z mozaiki  
i warsztatach lepienia w glinie. Zajęcia 
poprowadzą Lucyna Sławińska-Tar-
gosz, Paulina Steliga-Gryglaszewska, 
Iwona Płoskonka, Ewa Saczka.

Pod hasłem Podróżniczy Lipiec, 
w ośrodku kultury odbędą się  
4 spotkania. Odwiedzimy Meksyk  
i dowiemy się, kim są Mariachi, 
udamy się do Austalii, żeby spotkać 
się z Aborygenami, skosztujemy 
włoskiej pizzy w samym sercu Włoch, 
a na koniec odbędziemy wyjątkową 
podróż morską, poznając tajemnice 
statków.

Ośrodek kultury, wraz ze Stacją 
Event, zaprasza także na cieszące się 
dużym zainteresowaniem i sympa-
tią dzieci, wakacyjne animacje. Na 
tegoroczne wakacje przygotowano 
prawdziwie wakacyjną przygodą,  
w czasie której będzie można: 
sprawdzić się w letnich konkuren-
cjach sportowych, zamknąć slima  
w słoiku, wziąć udział w tworzeniu 
wakacyjnej ścianki do zdjęć, zatań-
czyć w rytmie energetycznej muzyki. 
Druga przygoda zaplanowana jest  

w podwodnym świecie rybek, gdzie: 
wykonamy rybki z masy solnej, 
namalujemy podwodny świat na 
folii, weźmiemy udział w grach  
i zabawach oraz w bajkowych quizach.

Nie zabraknie także atrakcji 
filmowych. Na ekranie w auli RCOS 
będą wyświetlone:

Luis i obcy (4 lipca), Odlotowy 
nielot (11 lipca), Książę Czarus (18 
lipca), Kaczki z gęsiej paczki (26 
lipca).

Bilety na seanse, w cenie 5 zł, 
do nabycia w dniu emisji filmów, 
od godz. 9.30.

Szczegółowy program na wakacje 
znajduje się na stronie internetowej 
ośrodka kultury: www.mgokis.
dobczyce.pl Informacji udzielają 
oraz przyjmują zapisy na zajęcia, 
pracownicy MGOKiS w biurze (ul. 
Szkolna 43) oraz pod nr. tel.: 12/271 
67 57 oraz 533 990 660.

(Red.)

Błażej Płachno wśród wyróżnionych 
speedballistów

Błażej Płachno z Kornatki to 
trzynastoletni zawodnik, który 

swoją przygodę ze speed-ballem 
rozpoczął w 2017 roku. Jego ciężka 
praca i talent zostały docenione 
także poza granicami Polski.

Młody zawodnik reprezentujący 
Speed-ball Dobczyce wziął udział 
w Międzynarodowym Obozie Spe-
ed-ball, który odbył się w kwietniu 
w Tunezji. Koszty pobytu pokryła 
Tunezyjska Federacja Speed-balla. 
W obozie uczestniczyła także Kadry 
Polska oraz trzech utalentowanych 
juniorów. 

Młodzi speed-balliści mieli 

możliwość trenowania z zawodnikami 
z Tunezji oraz Francji pod instruk-
tażem najlepszych selekcjonerów. 
Na miejscu polskich zawodników 
odwiedził zastępca Ambasadora RP, 
życząc sukcesów i jak najwyższych 
lokat sportowych.

Błażej Płachno jest obiecującym 
zawodnikiem speed balla. Trenu-
je pod okiem Zbigniewa Bizonia, 
medalisty mistrzostw świata w tej 
dyscyplinie sportu. 

Jest uczestnikiem zajęć speed 
balla, które dwa lata temu na dobre 
zagościły w gminie Dobczyce.

Źródło: Speed-Ball Sportownia
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„Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość”  
– wyniki konkursu

Zakończyła się druga edycja 
konkursu plastycznego „Nasza 

Ziemia - Nasza Przyszłość”, w któ-
rej uczestniczyły dzieci i młodzież  
z gminy Dobczyce.

W sumie do Urzędu Gminy  
i Miasta wpłynęło ponad 170 wyjąt-
kowych prac plastycznych o tema-
tyce ekologicznej. Jury w składzie: 

wiceburmistrz Edyta Podmokły, 
Cecylia Frajtag, Justyna Koczwara, 
Grzegorz Murzyn, skrupulatnie 
przejrzało wszystkie prace pod 
kątem zrozumienia tematu, samo-
dzielności wykonania oraz estetyki. 
Po burzliwych obradach Komisja 
Konkursowa zdecydowała o przy-
znaniu miejsc laureatom.

W grupie przedszkolaków pierw-
sze miejsce przyznano Mateuszowi 
Łyżczarzowi (PS nr 1 Dobczyce)  
i Wojciechowi Mistarzowi (OP Kor-
natka), drugie – Kai Żuławińskiej 

(PS nr 3 Dobczyce), Maksymilian 
Pala i Jakub Zabdyr (OP Stadniki), 
trzecie – Jagodzie Zabdyr (OP 
Stadniki) i Ksaweremu Liszce (OP 
Dziekanowice)

Wśród uczniów klas I-III szkół 
podstawowych pierwsze miejsce 
otrzymały Joanna Łabędź (SP 
Kornatka), Urszula Mistarz (SP Kor-

natka), drugie – Nata-
lia Kosałka (SP Nowa 
Wieś), Laura Labranche 
(SP nr 2 Dobczyce), 
trzecie - Lena Krupa 
(SP nr 2 Dobczyce), 
Magdalena Drzygiel (SP 
nr 2 Dobczyce), Amelia 
Grabowska

Wśród uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce 
zajęli Dawid Stasik (SP 
nr 2 Dobczyce) i Beata 
Klimek (SP nr 1 Dob-
czyce), drugie - Julia 
Sadkiewicz, Patrycja 
Rogula (obie z SP nr 
2 Dobczyce), trzecie 

– Karol Szlachta (SP 
Dziekanowice), Wik-
tor Zbrożek (SP nr 1 
Dobczyce)

Wśród gimnazjali-
stów pierwsze miejsce 
zajęła Weronika Drzy-
zga, drugie – Agnieszka 
Wojtanowska, trzecie 

– Martyna Płatek.
Wśród uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej pierwsze miejsce 
przyznano Wiolecie Dominik, Marcie 
Łaz, Janowi Banasiowi.

Konkurs realizowany był  
w ramach projektu pn. „Program 
wymiany nieefektywnych źródeł 
ciepła na kotły ekologiczne na 
terenie Gminy Dobczyce” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.

(k)
Fot. Anka Stożek

Laureaci I i II miejsca w kategorii szkoły 
podstawowe: Dawid Stasik, Julka Sadkiewicz, 

Patrycja Rogula

Robot z Zespołu Szkół zwyciężył w Małopolsce

Na X Małopolskim Konkursie 
Własnych Prac Technicznych 

praca „Wiertarka na manipu-
latorze SCARA”, wystawiona 
przez  ZS w Dobczycach, zdobyła  
I miejsce w kat. automatyka/robo-
tyka.

- Wykonawcami manipulatora są: 
Sebastian Ulman z klasy 4 i Jakub 
Mistarz i Krzysztof Leśniak z klasy 2 

– mówi pomysłodawca projektu, opie-
kun grupy, nauczyciel przedmiotów 
mechatronicznych Maciej Machnicki. 

– Grupa młodych konstruktorów 
z technikum wytrwale pracowała 
przy projekcie od początku roku 
szkolnego, realizując swoje pasje, 
rozwijając zdolności i pogłębiając 

zainteresowania. Zwycięski robot 
ma za zadanie wywiercić otwór  
w ściśle określonej lokalizacji pola 
roboczego. Oprogramowanie oraz 
elektronikę stworzył Sebastian. 

W konkursie, skierowanym do 
młodzieży szkół technicznych, wzięło 
udział jedenaście szkół technicznych 
województwa małopolskiego, które 
zaprezentowały 25 prac. 

Celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowań i twórczego myślenia 
uczniów poprzez wspieranie inicjatyw 
uczniowskich w zakresie wykonywa-
nia samodzielnych projektów i prac 
elektrycznych, mechatronicznych  
i informatycznych. 

oprac. (bd)

V edycja Super Czytelnika za nami!

Po intensywnym i angażują-
cym maratonie Misia Tulisia  

w związku z finałem akcji „Zostań 
Super Czytelnikiem” nadszedł czas 
na podsumowanie. 

Akcję koordynowana była 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Dobczycach, która do współpracy 
zaprosiła wszystkie biblioteki szkolne, 

szkoły, przedszkola z całej gminy. 
Oprócz tego wzięły w niej udział 
dzieci spoza gminy. 

W tym roku szkolnym „poprzecz-
kę” postawiliśmy wyżej niż  
w poprzednich latach. Chodzi prze-
cież o to, by wyróżnić tych, którzy 
podejmą jakiś trud. Oprócz zbierania 
naklejek „puzzli”, które uczestnicy 
układali na dużej planszy A3 do 
wypełnienia było kilka zadań. Były 
one zróżnicowane w zależności od 
wieku przyszłego Super Czytelnika. 
Zadania przygotowały również 
Panie Bibliotekarki ze szkół, którym 
dziękujemy za włączenie się w akcję 
i promocję czytelnictwa. Piękne 
grafiki do planszy przygotowała 
bibliotekarka Małgorzata Molendys.

Akcję ukończyło 571 dzieci.  
W nagrodę otrzymali pamiątkową 
torbę z logo biblioteki, dyplom, 

okolicznościowy medal oraz książkę. 
Do każdej placówki bibliotekarze 
dotarli osobiście. Oprócz tego kilka 
spotkań z najmłodszymi czytelnikami 
uświetniła Jadwiga Daniek-Salawa, 
czytając fragmenty swoich wierszy. 
Wszystkim nagrodzonym w naszej 
akcji serdecznie gratulujemy!

Projekt dofinansowano ze środ-

ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury oraz 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
Akcja „Zostań Super Czytelnikiem” 
odbywała się pod patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 
Za promocję akcji dziękujemy pra-
cownikom Biura Promocji Gminy  
i Miasta Dobczyce, miesięcznikowi 

„Tapeta” oraz Dobczyckiemu Porta-
lowi Informacyjnemu.

Mamy nadzieję, że spotkamy się 
w kolejnej edycji, a przede wszyst-
kim wierzymy, że książki będą dla 
Was  zawsze bramą, przez którą 
wychodzicie na ulicę (…). Dzięki nim 
uczycie się, mądrzejecie, podróżu-
jecie, marzycie, wyobrażacie sobie, 
przeżywacie losy innych, swoje życie 
mnożycie razy tysiąc”.

Zespół MBP Dobczyce
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Setki biegaczy walczyło o „złotą kózkę”

Organizatorzy biegu: stowa-
rzyszenia ROZBIEGANE 

DOBCZYCE i KAT Dobczyce, bo 
w takim duecie przygotowana 
została tegoroczna impreza biegowa  
w Dobczycach, dziękują wszystkim 
za to, co wspólnie tworzyliśmy  
2 czerwca. Mini Festiwal stał się 
Maxi Festiwalem, o czym przekonali 
się odwiedzający błonia RCOS…

Budowaliśmy to wydarzenie 
zespołowo z wieloma instytucjami, 
sponsorami, ludźmi dobrej woli. 

Wszyscy dali tutaj kawałek swojego 
serca. Dzięki temu w Dobczycach 
po raz kolejny mieliśmy tak wielką 
imprezę biegową, w której tak licznie 
wzięli udział, i to całymi rodzinami, 
przede wszystkim mieszkańcy. Na 
uwagę zasługuję również ogromny 
wkład społeczny w to przedsięwzięcie, 
które głównie tylko przy wkładzie 
finansowym z Gminy i Miasta 
Dobczyce stało się fantastycznym 
wydarzeniem rozpoznawalnym w 
całym województwie.
Limit wyczerpany!

Dziesięć dni przed planowa-
nym startem III Rodzinnego Mini 
Festiwalu Biegowego „O złotą kózkę” 
skończyły się miejsca. Obecnie 
w biegach zdarza się to rzadko  
i tylko te najlepsze mogą się tym 
pochwalić. Można więc powiedzieć, 
że już przed biegami uzyskaliśmy 
statut bardzo docenionej imprezy. 
Frekwencja biegów byłaby pewnie 
jeszcze większa gdyby nie ograniczała 
nas liczba zamówionych medali, a 
tych i tak zamówiliśmy o 200 więcej 
niż przed rokiem. Nie chcieliśmy 
jednak doprowadzić do sytuacji, że 
medali zabraknie na mecie.
Zamiana miejsc i potrójne 
triumfy

Wśród kobiet triumfowała Mag-
dalena Nabielec (18:35), druga 
byłą jej siostra Izabela, a trzecia 
Izabela Biernat z Mordarki. Bieg 

wśród mężczyzn wygrał Dominik 
Piwowarczyk (16 min. 15 sek.), 
jeszcze do niedawna mieszkaniec 
naszej gminy, który teraz mieszka 
w Krakowie. Tuż za nim uplasował 
się zeszłoroczny zwycięzca Maciej 
Lubieniecki. Dominik był w zeszłym 
roku drugi, więc panowie zamienili 
się lokatami. Na trzecim stopniu 
podium uplasował się Robert Cha-
nek z Dobczyc, który wyprzedził 
czwartego, również mieszkańca 
naszej gminy, a zarazem członka 

grupy Rozbiegane Dobczyce, Toma-
sza Kupca. Bieg ukończyły aż 334 
osoby, co jest rekordem trzech edycji  
(w pierwszej ukończyło 243 biegaczy, 
w drugiej 289). W Nordic Walking 
trzecie zwycięstwo z rzędu zaliczył 
Piotr Kordowski z Lux Torpeda, 
wyprzedzając Mirosława Gratkę 
i Mariusza Paździorę. Co ciekawe 
również trzecie z rzędu zwycięstwo 
wśród kobiet zaliczyła Bogusława 
Kordowska, wyprzedzając Joannę 
Kowalczyk i Monikę Michalską-Ma-
zgaj. Marsz NW ukończyły 73 osoby. 
Ponad pół tysiąca dzieci

P r z e d 
b i e g i e m 
głównym na 
5 km od godz. 
14 odbywały 
się emocjo-
nujące zawo-
dy w biegach 
dla dzieci na 
dystansach 
od 100 do 
800 m. Roz-
dano łącznie 
40 pucharów 
za miejsca 
1-4, a wystar-
towało 540 
dzieci! Jeśli 
doliczymy 
do tego, że 
z każdym 

dzieckiem był przynajmniej jeden 
rodzic to możemy liczyć naszych 
uśmiechniętych uczestników  
w tysiącach! Oprócz biegów na 
dzieci czekały słodkie niespodzianki  
(m. in. lody), zjeżdżalnie, animacje 
i oczywiście maskotka eRDuś.
Podziękowania

Dziękujemy naszemu głównemu 
partnerowi. To stowarzyszenie KAT 
Dobczyce. Szczególne podziękowania 
dla Pawła Stożka. To on w duecie  
z Małgorzatą Molendys tworzyli pięk-

ne grafiki 
towarzyszą-
ce Festiwalo-
wi. Inni nasi 
partnerzy to 
niezawodny 
M G O K i S 
Dobczyce ze 
swoim zespo-
łem, Miejska 
Biblioteka 
Publiczna  
w Dobczy-
cach. Oczy-
wiście nie 
m o ż e m y 
zapomnieć  
o bezcennym 
w s p a r c iu 
finansowym 
Gmina i Mia-
sto Dobczyce. 
Dziękujemy 

za patronat i wszelką pomoc burmi-
strzowi Tomaszowi Susiowi, który 
również rodzinnie i z przyjaciółmi 
wystartował w marszu Nordic Wal-
king. Niezmiernie miło było nam 
również współpracować przy klipie 
promocyjnym ze Szkołą Muzyczną 
w Dobczycach –  z zespołem batu-
cadowym „Samba Connection”  
(z prowadzeniem Rafała Tyliby).
Lista wdzięczności

Długa jest lista naszych spon-
sorów. Wielu z nich wsparło nas 
finansowo, ale także przez sprzęt 
i przekazane nagrody. Dziękujemy, 

takim instytucjom i firmom jak: 
Bank Spółdzielczy w Dobczycach, 
Betoniarnia Marbud, firma Animex, 
Wawel, Zakład Masarski Lenart, 
Studio Active Academy z Zakliczyna, 
Market Jan, firma Oknomont, okna 
i drzwi, TRIPLAST Andrzej Murzyn 

– Producent okien i drzwi PCV i ALU, 
Clean Expert – mycie, czyszczenie 
kostki brukowej, elewacji i dachów, 
Chomik Gdów, Lenart&Synowie, 
Polplast, ES-SYSTEM, Generalbud2, 
FPHU Tomlak Tomasz Suder, Rucola 
Caffe, Słodka Rozpusta, Tomaszowi 
Jołda, Panorama Sport, Centrum 
Aktywnego Rozwoju, Studio Tańca 

„R”. Ogromne podziękowania za 
wkład w promocję naszej imprezy 
dla miesięcznika Tapeta, Dob-
czyckiego Portalu Informacyjnego,  
a także dla Biura Promocji Gmina 
i Miasto Dobczyce. Autorem zdjęć  
i scenariusza do klipu tworzonego ze 
Szkołą Muzyczną był Kamil Sorocki 
i jego Sorocki Studio.
Dziękujemy strażakom

Nie byłoby biegu, gdyby nie 
Ochotnicze Straże Pożarne z naszej 
gminy – OSP Brzączowice, OSP 
Rudnik, OSP Sieraków, OSP Rudnik, 
OSP Dziekanowice, OSP Nowa Wieś, 
OSP Stojowice, OSP Brzączowice, 
OSP Kędzierzynka, OSP Stadniki, 
OSP Skrzynka, OSP Bieńkowice, 
OSP Brzezowa, OSP Kornatka. To 
strażacy poświęcili swoje niedzielne 
popołudnie, by biegacze bezpiecznie 
poruszali się po naszym mieście! 
Dziękujemy, że zawsze można na 
Was liczyć! Wyrazy uznania także dla 
policji, która pomagała zapewniać 
bezpieczeństwo. Podziękowania 
dla Zespołu Szkół w Dobczycach 
za udostępnienie parkingu oraz 
promocję biegu.

Na stronie rozbiegane.dobczyce.
pl w zakładce „Mini Festiwal” można 
obejrzeć 10 galerii z biegu, wyniki 
i fotorelację. Zapraszamy za rok  
i dziękujemy wszystkim za udział 
w III Rodzinnym Mini Festiwalu 
Biegowym „O złotą kózkę”.

Paweł Piwowarczyk
Fot. Paweł Stożek


