


Zdjęcie na okładce: Paweł Stożek 
Projekt okładki: Paweł Stożek 

 

MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI 

Adres redakcji:  
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
Tel.  012-27-16-758 
Fax. 012-27-16-757 
 

Redaktor naczelny: 
                 Anna Stożek 
Redaktor wydania:  
                 Marcin Kęsek  
Korekta: 
                 Anna Stożek   
 

Współpraca:  
Magdalena Gaweł 
Sabina Cygan 
Bogumiła Domagalska 
Jacek Kozubek 
Paweł Piwowarczyk 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych- 
ISPINA 
 
Kontakt w sprawie reklam: 
Marcin Kęsek, tel. 12-37-21-718 
 

Adres e-mail: 
mkesek@dobczyce.pl 

 

Wydawca:   
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach 
www.mgokis.dobczyce.pl 
 

 

Wydruk:  
"KNOW-HOW" tel. 012-622-85-60 
 

Nakład:  
1700 egzemplarzy 

 

Kolportaż: 
42 punkty na terenie                        

Gminy i Miasta Dobczyce 
 

 

Rok utworzenia:  
2002 
 

Wpłat należy dokonać na konto: 
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK 
KULTURY I SPORTU  
W DOBCZYCACH 
20-86020000-0000-0225-2430-0001 
Bank Spółdzielczy w Dobczycach 
 

International Standard Serial  
Number (Międzynarodowy Standardowy Numer 
Wydawnictwa Ciągłego): 
 
 
 

ISSN 1730-2986 

Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń,  

nie zwraca materiałów nie zamówionych.  
Zastrzegamy sobie prawo redagowania, 

skracania  
i adiustacji tekstów, nadesłanych listów oraz 

zmiany ich tytułów.  

TAPETA 

2                                                                                                                                                                            TAPETA nr 5(132)/2014 

Gmina Dobczyce nominowana do Godła „Teraz Polska”  

G mina Dobczyce znalazła się 
pośród 14 gmin z całej 

Polski nominowanych do Pol-
skiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska” w XXIV edycji 

Konkursu „Teraz Polska”. W 
kategorii gmin miejsko-wiejskich 
obok Dobczyc znalazły się rów-
nież: Brzeg Dolny, Kartuzy, 
Kozienice, Krotoszyn i Stronie 
Śląskie. 
 Wnioski złożone przez gminy, 
przedsiębiorców i instytuty na-
ukowo-badawcze oraz firmy 

opracowujące projekty innowa-
cyjne oceniały Branżowe Komi-
sje Ekspertów, które do 28 marca 
przeprowadziły weryfikację 
przyjętych ankiet. 
 Pod uwagę brane były 
takie zagadnienia jak: polityka 
inwestycyjna gminy, dostępność 
do infrastruktury technicznej, 
sposoby realizacji polityki spo-
łecznej, organizacja i forma za-
rządzania urzędu, zakres działań 
urzędu związanych z promocją 
gminy. Po pierwszym etapie 
weryfikacji ankiet, gmina Dob-
czyce została zaproszona do 
prezentacji gminy na Wystawie 
Nominowanych do Godła „Teraz 

Polska”. Odbyła się ona 24 
kwietnia 2014 na stadionie naro-
dowym w Warszawie. Podczas 
tej wystawy, w ramach drugiego 
etapu weryfikacji, Kapituła Go-

dła oceniała nominowanych, by 
wyłonić ostateczną listę laure-
atów.  
 Na stoisku można było 
obejrzeć filmy z ostatnich wyda-
rzeń gminnych, posłuchać nowej 
płyty Big Band Dobczyce, a tak-
że dzięki przychylności firmy 
Wawel SA skosztować gorącej 

czekolady. Gminę reprezentowa-
li: burmistrz Marcin Pawlak, 
Joanna Braś (asystentka burmi-
strza), Magdalena Gaweł (Biuro 
Promocji UGiM Dobczyce), 
Magdalena Dyrdał (Punkt Infor-
macji Turystycznej w Dobczy-
cach) ,  Mar iusz  Grzybek 
(adminis t ra tor  techniczny 
RCOS) ,  Monika  Guba ła 
(dyrektor Szkoły Muzycznej w 
Dobczycach) oraz Stanisław 
Szymoniak. 
 Wyniki prac ekspertów 
oraz samych laureatów poznamy 
dopiero 9 czerwca podczas uro-
czystego Koncertu Galowego w 
Teatrze Wielkim w Warszawie. 

Uzyskanie Godła „Teraz Polska” 
to prestiż dla gminy, który 
świadczy o gospodarności oraz 
jest gwarantem solidności i wzo-
rowej pracy urzędu. Jak zapew-
niają organizatorzy Konkursu 
nagroda ta jest doskonałą promo-
cją gminy, podkreślającą jej 
wszechstronną atrakcyjność. 
Pełni ona rolę magnesu przycią-
gającego do wyróżnionej gminy 
mieszkańców oraz inwestorów. 
Jest również świadectwem po-
twierdzającym jej nowoczesność 
oraz podkreślającym jej unikalne 
walory.  

(MaG) 

Burmistrz Marcin Pawlak rozmawia z prezesem Polskiej Akademii Nauk 
prof. Michałem Kleiberem – Przewodniczącym Kapituły Konkursu 
„Teraz Polska”  
Fot. Magda Gaweł 

Fot. Stanisław Szymoniak 

Zapraszamy na Dobczycki 
Wypas oraz Piknik  

Organizacji Pozarządowych 

25 maja o 15 z placu przy ul. 
Podgórskiej ruszy Parada Naj-
piękniejszych Kóz II Dobczyc-
kiego Wypasu 2014. Prowadzona 
przez orkiestrę dętą OSP i mażo-
retki, przejdzie ulicami Dobczyc 
(Rynek – ul. Jagiellońska – ul. 
Witosa – błonia RCOS).  
 W tym roku będziemy 
mieć okazję obejrzenia 8 wspa-
niałych kóz, przygotowanych 
przez przedszkole, szkoły i orga-
nizacje pozarządowe. Na bło-
niach RCOS, gdzie będzie można 
z bliska obejrzeć kozy, zrobić 
sobie zdjęcie i porozmawiać z 
autorami prac, organizacje poza-
rządowe zorganizują dla całych 
rodzin liczne atrakcje. Za odpłat-
nością będzie też można poska-
kać na trampolinie, czy pozjeż-
dżać z dmuchanej zjeżdżalni. 
 Na autorów najpiękniej-
szych kóz czekają wspaniałe 
nagrody. Każdy z uczestników 
otrzyma również dyplom i upo-
minek. Publiczność też będzie 
mogła się wypowiedzieć i doko-
nać wyboru koziej miss publicz-
ności. Serdecznie zapraszamy! 
Przyłącz się do koziej parady i 
wypasu, daj się ponieść dobrej 
zabawie! 
 Organizatorem Wypasu w 
Dobczycach jest Urząd Gminy i 
Miasta Dobczyce, a Pikniku Or-
ganizacji Pozarządowych Funda-
cja Biuro Inicjatyw Społecznych.  
 Partnerami są: MGOKIS 
Dobczyce, Miejska Biblioteka 
Publiczna, KAT Dobczyce, Or-
kiestra Dęta OSP, Bank Spół-
dzielczy w Dobczycach, Super-
market Jan, LGD Turystyczna 
Podkowa. 
Patronat medialny objęli: mie-
sięcznik Tapeta, miasto-info, 
Sedno, iTV Myślenice 

(MaG) 



„Talenty Małopolski 2014”, Katarzyna Ska-
wińska z Krakowa – instruktor tańca współ-
czesnego, choreograf, dyrektor Teatru Tańca 
DF, Anna Wańtuch z Krakowa – instruktor 
tańca współczesnego, teoretyk tańca, tancer-
ka; obejrzało w 63 występy – solowe, duetów 
i zespołów tanecznych.  
 dziesięć równorzędnych Nagród 
Głównych w postaci tytułu „Talent Małopol-
ski 2014”, co jest jednoznaczne z zaprosze-
niem do Koncertu Laureatów, który odbędzie 
się w czerwcu w Dobczycach. Nagrody te 
otrzymali: Zespół Wena Snax (Szkoła Tańca 
WENA w Olkuszu), Kuba Kiełbiowski 
(Kraków), Kamil Walczak (ZS w Wolbro-
miu), Julia Strylska (Szkoła Tańca Impression 
w Krakowie), Natalia Milewska („L’art De la 
Danse” w Krakowie), Duet Blackout (ZS w 
Tarnawie Dolnej) Zespół Dance Effort (MDK 
Fort nr 49 „Krzesławice”), Zespół Szalone 
Małolaty (Studio Tańca FLASH w Brzesz-
czach), Grupa Reakcja II (Szkoła Tańca i 
Ruchu Reakcja w Wieliczce), Zespół GRW 
Team (Szkoła Tańca GRAWITACJA w 
Oświęcimiu). 
 Jury przyznało także 17 wyróżnień, 
które otrzymali: zespół Jamaica Wave z Dob-
czyc, zespół Wena Junior z Olkusza, zespół 
Odjazdersi Crew z Krakowa, zespół Klasa 3D 
z Krakowa, zespół Wena Kids z Krakowa, 
Formacja Choreograficzna Kolory – Grupa 
Blue II z Proszowic, zespół Perfect z Krako-
wa, Grupa Tańca Nowoczesnego Mini Mini z 
Krakowa, Formacja Choreograficzna Kolory 
– Grupa Blue I z Proszowic, Zespół Dance 
Effort II z Krakowa, zespół Taneczny Kropki, 
Kreski z Krakowa, duet Black&White Paulina 
Szczepaniec i Barbara Polak z Krakowa, duet 
Zuzanna Michta i Natalia Kornaus z Krako-
wa, zespół Flame z Krakowa, Klaudia Rąba z 
Oświęcimia, duet Irena Wiktor, Ewelina Przy-
stał – Garboszyce, Zator, Grupa Reakcja I 
zWieliczki. 
 Dla najlepszych, zdaniem jury, wyko-
nawców w każdej kategorii, z powiatu myśle-
nickiego, senator Stanisław Bisztyga ufundo-
wał nagrodę specjalną. I tak w kategorii form 
muzycznych nagroda senatora powędrowała 
do Pauliny Rusek z I LO z Myślenic. W kate-
gorii form tanecznych nagrodę senatora 
Bisztygi przyznano zespołowi Jamaica Wave 
ze Studia Tańca „R” w Dobczycach. 
 W prace przy Festiwalu zaangażowani 
byli pracownicy ośrodka kultury w Dobczy-
cach, w szczególności: dyrektor Andrzej To-
pa, Katarzyna Maj, Aleksandra Klich, Dorota 
Płonka, Łukasz Piwowarczyk. Ze sceny festi-
wal poprowadził Waldemar Pączek. Nad 
sprawnym przebiegiem festiwalu czuwali 
także wolontariusze z Zespołu Pieśni i Tańca 
Dobczyce, a o bezpieczeństwo uczestników 
zadbała Maltańska Służba Medyczna. Pomo-
cy udzielili także Krystian Bielecki, Filip 
Wańtuch, Mateusz Hankus.  
 Festiwal sponsorowali: Stanisław 
Bisztyga, Piekarnia-Cukiernia „Dom Chleba”, 
PHU „Jan”, firma Akces Dance, Gospodar-
stwo Agroturystyczne Ściborówka. 

 
(AnKa) 
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Talenty Małopolski 2014 – wybrano najlepszych z najlepszych 

D wa dni przesłuchań, konstruktywne spo-
ry jury, które miało naprawdę trudny 

wybór, bo poziom tegorocznych Talentów był 
wysoki i setki zadowolonych uczestników. W 

Dobczycach odbył się dwudziesty siódmy 
finał Małopolskiego Festiwalu Form Muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty Małopolski 20-
14”.  
 Mimo pogody, która nie zachęcała do 
wyjścia z domów, mali i młodzi artyści przy-
byli do Dobczyc z całej Małopolski. W auli 
widowiskowej mieli na widowni swój doping, 
a dla tych, którzy do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego dotrzeć nie mogli, 
przebieg Talentów na żywo – przez dwa dni – 
transmitowała telewizja powiatowa Myślenice 
iTV. Nad sprawnym przebiegiem transmisji 
czuwali Jarosław Chęć, Artur Chęć oraz Bar-
tosz Cwynar, który „odpytywał” na gorąco 
uczestników z emocji po występach. 
 Ale najważniejsze działo się z całą 
pewnością na scenie auli widowiskowej. W 
pierwszym dniu jury, w składzie którego za-
siadali: Karolina Leszko z Krakowa pedagog, 
wokalistka, Absolwentka Akademii Muzycz-
nej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej, Ryszard Strojec z Często-

chowy - muzyk, pedagog, prezes Stowarzy-
szenia „Młodych Talentów” Częstochowie, 
Joanna Ślusarczyk z Krakowa - dyrygent, 
wokalistka, absolwentka Akademii Muzycz-

nej w Krakowie, Woj-
ciech Wachułka z Kra-
kowa – muzyk, pianista, 
aranżer, Adrian Kulik - 
dyrektor Festiwalu 
„Talenty Małopolski 
2014, przesłuchało 89. 
wykonawców (solistów, 
duety, zespoły) – w 
sumie 224 osoby, którzy 
zostali wyłonieni pod-
czas eliminacji powiato-
wych. 
 Grand Prix i 
tytuł „Talent Małopolski 
2014” przyznano Darii 
Dys z Centrum Kultu-
ry i Promocji w Kocmy-
rzowie-Luborzycy za 

wykonanie piosenki „Przekleństwo Mill-
haven”. 
 Jury przyznało czternaście równorzęd-
nych Nagród Głównych, co równoznaczne 
jest z zaproszeniem do udziału w Koncercie 
Laureatów, który w czerwcu odbędzie się w 
„Piwnicy pod Baranami”. Nagrody te otrzy-
mali: Karolina Dudek (MOK w Olkuszu), 
Kamila Sioła (I LO w Olkuszu), Justyna La-
siak (Gimnazjum nr 2 w Zakopanem), Zespół 
BOHEMA (CKiS w Miechowie), Martyna 
Łęcka (II LO w Nowym Targu), Julia Mar-
czyńska (ZSS w Roczynach), Edyta Niziołek 
(CKiS w Krzeszowicach), Małgorzata Zgrzy-
wa (CKiS w Skawinie), Zofia Sydor (PSM w 
Krakowie), Anita Noworyta (CKiS w Krze-
szowicach) Joanna Stoch (GOK w Mogila-
nach), Anna Ożóg (GOK w Mogilanach), 
Zuzanna Rosa (OKK Wola Duchacka w Kra-
kowie), Hanna Solarczyk (MDK DOM HAR-
CERZA w Krakowie). 
 Przyznano także siedemnaście wyróż-
nień, które otrzymali: Daria Reczek z Jadow-

nik, Damian Dziadkowiec z Krzyszkowic, 
Paulina Rusek z Myślenic, Aleksandra 
Ozga z Olkusza, Natalia Jajkiewicz z Ol-
kusza, Gabriela Ocieczek z Olkusza, Anna 
Wawrzeń z Proszowic, Katarzyna Lassak 
z Zakopanego, Paulina Gacek z Rabki 
Zdróju, Katarzyna Strojny z Andrychowa, 
Abigail Harrison z Wadowic, Dominika 
Tylecka z Ochotnicy Górnej, Magdalena 
Kubowicz z Raby Wyżnej, Dominika 
Szyszka z Raby Wyżnej, Magdalena Plet-
nia z Krakowa, Patrycja Kaim z Mogilan, 
Marta Sokołowska z Krakowa. 
 W drugim dniu – kiedy scena za-
wirowała kolorami i mnogością układów 
tanecznych, na scenie pojawiło się w su-
mie 608 osób. Jury, w składzie którego 
zasiedli: Agnieszka Gąsiorowska z Krako-
wa – sędzia I kategorii Polskiego Towa-
rzystwa Tanecznego, sędzia WDSF, trener 
tańca towarzyskiego, Bartłomiej Łącki z 
Kielc – instruktor tańca, choreograf, tan-
cerz zawodowy, Adrian Kulik – instruktor 
tańca, choreograf, dyrektor Festiwalu Zdjęcia: Paweł Stożek 



W  szpitalu w Myślenicach trwa general-
ny remont oddziału dziecięcego. W 

ramach tej inwestycji wykonana zostanie 
kompleksowa modernizacja tego oddziału. 
 Wymienione zostaną m.in. okna na 
nowe, posadzki, stolarka drzwiowa, instala-
cje. Zostaną zaadaptowane nowe pomiesz-
czenia. Będzie miejsce zabaw dla dzieci i 
pokój dla rodziców. Sale będą trzyłóżkowe. 
Oddział zostanie podzielony na części: na 
osobne sale przeznaczone dla dzieci młod-
szych i starszych. 
 Remont ten, co podkreśla dyrektor 
szpitala Adam Styczeń, podobnie jak w przy-
padku bloku operacyjnego, odbywa się bez 
konieczności zawieszenia funkcjonowania 
oddziału.  
 Zakończenie inwestycji planowane 
jest na październik tego roku. Remont będzie 
w całości jest finansowany z budżetu powia-
tu w kwocie ponad 1 mln 734 tys.zł. 
 

Oprac. WSPiFE 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieoznaczony od dnia 
01.07.2014r. lokal użytkowy o powierzchni 
17,20 m2 znajdujący się w budynku stanowią-
cym mienie komunalne zlokalizowanym w 
Kędzierzynce, na nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy 
w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę 
wieczystą Nr KR2Y/16480/1, z przeznacze-
niem na cele mieszkaniowe dla Pani Justyny 
Piwowarczyk. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wodno kanalizacyjną:. 
Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić 
będzie: 77,40 zł.  
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 
10 – tego dnia każdego miesiąca z góry. 
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Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 
30.06.2016 r. lokal o powierzchni 112,06 m2 

mieszczący się na parterze budynku stano-
wiącego własność Gminy Dobczyce zlokali-
zowanego w Dobczycach przy ul. Górskiej 
31, na nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka nr 2036/4, dla której Sąd Rejonowy w 
Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę 
wieczystą Nr KR2Y/00028966/9, na rzecz 
Firmy Decoris Agnieszka Narkiewicz Brzą-
czowice 378, 32-410 Dobczyce NIP: 681-
205-54-19, z przeznaczeniem na działalność 
gospodarczą związaną z prowadzeniem kuch-
ni gastronomicznej. 
Lokal wyposażony jest w instalację: gazową, 
elektryczną, wodno kanalizacyjną i centralne-
go ogrzewania.  
Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal 
brutto wynosi: 2 618,84 zł. 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wynajmu w trybie bezprzetargowym 
na czas oznaczony od dnia 01.06.2014r. do 
dnia 10.04.2017r. roku lokal użytkowy o po-
wierzchni 15,20 m2 znajdujący się w budynku 
stanowiącym mienie komunalne zlokalizowa-
nym w Kędzierzynce, na nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 122, dla której Sąd 
Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wy-
dział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach pro-
wadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/16480/1, z 
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla 
Pana Mariusza Piwowarczyka. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wodno kanalizacyjną:. 
Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić 
będzie: 68,40 zł. 

Letnie Warsztaty Języka Angielskiego 

W  Zespole Szkół w Dobczycach, od 14 
do 18 lipca odbywać się będą Letnie 

Warsztaty Języka Angielskiego. Do udziału w 
nich zapraszamy wszystkich chętnych. W 
trakcie warsztatów można: usprawnić umie-
jętność mówienia w języku angielskim, po-
znać nowych przyjaciół, spędzić tydzień wa-
kacji w oryginalny i atrakcyjny sposób. 
 Mile widziani gimnazjaliści, ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. 
W warsztatach przygotowanych przez na-
uczycieli Zespołu Szkół wezmą udział wolon-
tariusze ze Stanów Zjednoczonych: Dorothy 
Slupski oraz Francis Nowicki.  
 Szczegółowe informacje i zapisy pod 
nr. tel. 600 750 005. 

Remont oddziału dziecięcego 

Z wiązek Miast Polskich organizuje kon-
kurs dla młodzieży: uczniów szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych na materiał 
prasowy „Młodzież o członkostwie Polski w 
Unii Europejskiej”. Przedmiotem konkursu 
jest przygotowanie reportażu, wywiadu praso-
wego lub artykułu, na jeden z czterech tema-
tów związanych z członkostwem Polski w 
Unii Europejskiej: 1) Udział w młodzieżowej 
wymianie międzynarodowej w ramach krajów 
Unii Europejskiej i państw aspirujących.; 2) 
Obchody 10-lecia członkostwa Polski w UE 
w mojej miejscowości (reportaż); 3) Moje 
pierwsze wybory do Parlamentu Europejskie-
go – dlaczego głosuję? (reportaż); 4) Jak żyło 
się w Polsce przed wejściem do Unii Europej-
skiej? 
 Prace należy nadsyłać do 30 września 
na adres: Związek Miast Polskich, ul. Robo-
cza 42, 61-517 Poznań, Kontakt: Dział 
Współpracy z Zagranicą (decyduje data stem-
pla pocztowego). Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie: polityka-zagraniczna-
samorzad.info/projekt-msz-2014/konkurs-dla-
mlodziezy 



U roczysty przemarsz orszaku królewskie-
go, złożenie kwiatów na symbolicznym 

grobie Nieznanego Żołnierza i otwarcie sezo-
nu turystycznego na Wzgórzu Zamkowym – 
to już tradycja długiego majowego weekendu 

w Dobczycach. W tym roku, mimo iż pogoda 
nie zachęcała do rodzinnych spacerów, na 
Wzgórze przyszło wiele osób, które z podzi-
wem obserwowały paradę konną w wykona-
niu Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 
3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 
Koronnego Stefana Czarnieckiego. 
 W orszaku, który wyruszył sprzed 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

Sportowego, brały udział poczty sztandarowe 
szkół z gminy Dobczyce oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Powozem, w 
którym jechali król Kazimierz Wielki (w tej 
roli jak co roku Kazimierz Pstruś) i kasztelan 

zamku dobczyckiego, 
Władysław Brożek, powo-
ził Franciszek Śmigla. Nie 
zabrakło Orkiestry Dętej, 
na czele której maszero-
wały mażoretki. Orkiestra 
zagrała w Rynku, przy 
figurze św. Floriana a 
także na Wzgórzu Zamko-
wym. Przygotowała także 
oprawę Mszy św., która 
odprawiona została w 
kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Starym Mieście.  
W zamku, zważywszy na 
miesiąc maj, czekała na 
zwiedzających wystawa 
„Oblicza Madonny”, nato-
miast w skansenie – moż-
na było spotkać się z twór-

cami i artystami z terenu gminy Dobczyce, 
Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Pod-
kowa oraz Grupy Partnerskiej Subregionu 
Południowej Małopolski „Beskidek”.  
 Dzieci mogły wziąć udział w warszta-
tach lepienia z gliny prowadzonych przez 
Iwonę Płoskonkę, turyści kosztowali wyśmie-
nitych potraw serwowanych przez Koła Go-
spodyń Wiejskich, na stolikach kusiły ręcznie 

wykonane zabawki: z drewna i 
„przytulanki”.  
Mimo niesprzyjającej aury, 
turyści i mieszkańcy przyszli na 
zamek, gdzie otwarcie sezonu 
tradycyjnie zainaugurowali: 
prezes Marek Gabzdyl oraz 
kasztelan Władysław Brożek, 
który na moście – chlebem – 
powitał króla Kazimierza Wiel-
kiego.  
 Organizatorami uroczy-
stości trzeciomajowych byli 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach 
oraz PTTK Oddział Dobczyce.  

(k) 

Witaj majowa Jutrzenko! – 3 maja w Dobczycach 
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Zdjęcia: Anka Stożek 

K olorowe stroje, konkursowe emocje, 
pięknie zaaranżowane wnętrze hali spor-

towej – tak było 10 i 11 maja w Wilanowie, 
gdzie odbywał się Królewski Turniej Tańców 

Polskich „Wilanów 2014”. Do majowej stoli-
cy tańca polskiego przyjechali dzieci, mło-
dzież i osoby dorosłe z całej Polski. Zapre-
zentowali w konkursie: oberka, kujawiaka, 
mazura, polkę, krakowiaka czy też  karo ma-
zurowe. Pary turniejowe tańczyły o nagrody i 
najważniejsze konkursowe nagrody, którymi 
były: szabla i brosza z kamieniem. 
 Nasi tancerze, z Zespołu Pieśni i Tań-
ca Dobczyce, także zaprezentowali się w Wi-
lanowie. W kategorii II (10-12 lat) w klasie 
tanecznej B miejsce ósme zajęli Wojciech 
Domagała i Julia Klimek, a szesnaste – Kor-
nel Woźniak i Nikola Michalak.  
 W kategorii IV (16-18 lat) w klasie 
tanecznej B miejsce drugie zajęli Paweł 
Chlebda i Wiola Pudlik, miejsce trzecie – 
Paweł Sawski i Aleksandra Siatka natomiast 
miejsce 6 – Rafał Zając i Anna Płonka. 
 W kategorii VII (powyżej 40 lat) 
miejsce piąte zajęli Janusz Kozień i Lucyna 
Targosz.  

(k) 

Tancerze z Dobczyc na  
Królewskim Turnieju  

w Wilanowie 

Fot.: ze zbiorów ZPiT Dobczyce 
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P o raz drugi w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Dobczycach zorganizowany został 

Szkolny Dzień Profilaktyki, w czasie którego 
zajęcia miały charakter otwarty. Młodzież 
uczestniczyła w różnorodnych zajęciach i pre-
lekcjach m.in. w spotkaniu ze specjalistami ds. 
nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w 
Myślenicach na temat skutków prawnych uza-
leżnień i odpowiedzialności karnej nieletnich 
związanej z cyberprzemocą. Odwiedziła nas 
także Ewa Majer – jedna z najlepszych w kraju 
ultramaratonek, która z dużym zainteresowa-
niem opowiadała o zdrowym trybie życia i 
swoich sukcesach sportowych. W czasie tej 
prezentacji uczniowie mieli możliwość przy-
stąpienia do Dobczyckiego Klubu Biegacza. 
Spotkanie to zostało zorganizowane przy 
współpracy z Pawłem Piwowarczykiem, dy-
rektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej.  
 Niewątpliwie największym zacieka-
wieniem i zaangażowaniem wśród młodzieży 
cieszył się występ rapera Jacka Nerkowskiego 
(„Kosmo”) oraz Leszka Korzenieckiego 
(„Korzec”) – terapeuty do spraw uzależnień, 
który od ponad 15 lat współpracuje z dziećmi i 
młodzieżą uzależnioną, autora programu profi-
laktycznego „Żyj poza klatką”. Goście podkre-
ślali m.in., iż decydując się na świadome zaży-
wanie używek, musimy pamiętać, że kryją one 
także tzw. „drugą stronę monety”, która nie-
koniecznie jest dobra i przyjemna. Liczne mo-
nologi i opowiadania przeplatane były specjal-
nie przygotowanymi filmikami oraz utworami 
w wykonaniu „Kosmo”.  
 W ramach Gimnazjalnego Dnia Profi-
laktyki zostały zorganizowanie również dwa 
konkursy: klasowy – dotyczący wystroju klasy 
związanego z tematyką przeciwdziałania uza-
leżnieniom oraz konkurs indywidualny na 

prezentację multimedialną lub film pt. 
„Komputer oknem na świat czy wrotami do 
zniewolenia”. W konkursie klasowym I m. 
zajęła klasa 1f, II - klasa 3a, III - klasa 2e. 
Laureatów uhonorowano nagrodami pienięż-
nymi (wysokości: 500, 300, 200zł). W konkur-
sie indywidualnym I m. zajął Mateusz Książek 
(3g), II - Mateusz Kasza (3a) oraz Paweł 
Krawczyk (2e), III - Karolina Leśniak (1f). 
Nagrodami był wysokiej klasy sprzęt elektro-
niczny.  
 Wszystkie nagrody zostały ufundowa-
ne przez burmistrza Marcina Pawlaka przy 
współpracy i ogromnym wsparciu Pełnomoc-
nika Burmistrza Do Spraw Uzależnień, Zofii 
Kozielskiej, a także Rady Rodziców działają-
cej przy Gimnazjum.  
 Zakończeniem dnia był występ tanecz-
ny gimnazjalnego zespołu Gim-Dance Dob-
czyce II (opiekun Bożena Korzec-Gunia). 
Wszystkim serdecznie dziękujemy, a zarazem 
cieszymy się, iż mogliśmy w taki niecodzienny 
sposób dotrzeć do naszej młodzieży i ostrzec ją 
przed pokusami i zagrożeniami współczesnego 
świata. Mamy nadzieję, że obecni w tym dniu 
uczniowie wyciągnęli własne refleksje na te-
mat uzależnień szeroko rozumianych, a także 
zrozumieli, że szkoła nie tylko chce ich wy-
kształcić, lecz również wychować i przygoto-
wać do radzenia sobie w życiu dorosłym. Ży-
czymy naszej młodzieży, aby każdy mógł w 
przyszłości przytoczyć nasze tegoroczne mot-
to: „Jestem jak ptak – wolny od nałogów…” 
Organizatorami Szkolnego Dnia Profilaktyki 
były: Agnieszka Ruman-Głuszko, Elżbieta 
Kołdras, Magdalena Głuś, Magdalena Nowak. 

 
Gimn. w Dobczycach  

„Bądź jak ptak – wolny od nałogów i uzależnień” 

C zarodziejskie instrumenty to tytuł Gmin-
nego Konkursu Plastycznego, jaki po 

raz pierwszy ogłosiła dobczycka Szkoła Mu-
zyczna. Nagrody w konkursie wręczone zo-
stały podczas Dni Otwartych Gimnazjum, 
Szkoły Muzycznej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach.  
 Laureatami I Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Czarodziejskie instrumenty” 
zostali: w grupie I Agnieszka Idzik 
(MGOKiS Dobczyce), która zajęła miejsce 
pierwsze, Maja Mikołajczyk (MGOKiS Dob-
czyce) z miejscem drugim, Karolina Niedzie-
la (SP Stadniki) – miejsce trzecie. 
 Wyróżnienia: Krzysztof Mikołajczyk, 
Julia Piwowarczyk, Lena Kowalska (SP Dob-
czyce), Julia Woźniak (SP Stadniki), Bartło-
miej Lenart, Szymon Lenart (SP Brzączowi-
ce), Patrycja Zając, Paulina Burkat 
(MGOKiS Dobczyce), Mateusz Kuc (SP 
Dziekanowice). 
Grupa II: pierwsze miejsce – Agnieszka Woj-
tanowska (SP Nowa Wieś), drugie – Anna 
Twardosz (SP Nowa Wieś), trzecie – Damian 
Musiał.  
 Wyróżnienia: Magdalena Duda, Karol 
Piwowarczyk (SP Kornatka), Emilia Jambor-
ska (SP Dobczyce), Zofia Smoleń (SP Nowa 
Wieś) 
 W grupie III: pierwsze – Łukasz Sel-
wa (Gimnazjum), drugie – Kinga Piwowar-
czyk (Gimnazjum), trzecie – Sara Szuba 
(Gimnazjum).  
 Wyróżnienia: Alicja Murzyn, Julia 
Pazdur, Jakub Ścibor, Mateusz Hyży. 

(k)  

Czarodziejskie instrumenty  
– rozstrzygnięcie konkursu 



z pewnością jest położenie nacisku, zgodnie z 
Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady 
Resuscytacji, na ćwiczenia praktyczne resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz 

zastosowanie auto-
matycznego defi-
brylatora zewnętrz-
nego (AED). Co 
ważne - program 
był konsultowany i 
z a a k c e p t o w a n y 
przez dr. hab. Lesz-
ka Brongela – kon-
sultanta woj. mało-
polskiego ds. me-
dycyny ratunkowej. 
Towarzyszyły nam, 
oprócz ćwiczeń, 
pomoce multime-
dialne: filmy, gry i 
zabawy propagują-
ce tę ideę.  
 Tak też, w 
2011r. zrodziła się 
potrzeba stworzenia 

grupy wolontaryjnej, która może pomagać w 
prowadzeniu zajęć certyfikowanym przez 
Europejską i Polską Radę Resuscytacji w 
zakresie podstawowych czynności ratujących 
życie (BLS/AED) instruktorom, by faktycznie 
móc umożliwić wszystkim odbiorcom precy-
zyjne ćwiczenia praktyczne, zgodnie z reko-
mendacjami nauczania osób niezwiązanych 

Młodzi ratownicy szkolą się w zakresie pierwszej pomocy 

N adrzędnym założeniem projektu Szkoły 
Młodych Ratowników, oprócz prze-

szkolenia młodych ludzi z zakresu pierwszej 
pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i 

życia, jest propagowanie idei ratowania życia. 
Idea ta zrodziła się w 2009r. w Wydziale Pro-
mocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Myślenicach, początkowo w formie 
jednego z projektów, współfinansowanego ze 
środków UE, dzięki któremu przeszkolono 
wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych 
Powiatu Myślenickiego oraz zakupiono fanto-
my do resuscytacji osoby 
dorosłej dla wszystkich 
szkół uczestniczących w 
programie. Tak właśnie 
się zaczęło.  
 Owocem projektu, 
w kolejnych jego czterech 
edycjach, w latach 2010-
2011 było przeszkolenie 
ponad 3 tys. gimnazjali-
stów z terenu powiatu. 
Jednak na tym nie po-
przestaliśmy. W kolej-
nych latach 2012 i 2013 
nauczanie pierwszej po-
mocy w powiecie odby-
wało się nadal intensyw-
nie. 
 Atutem programu 

zawodowo z medycyną, w tym dzieci i mło-
dzieży. Wszystkie dotychczas prowadzone 
zajęcia SMR odbywały się w taki sposób, że 
na każde maksymalnie 15 osób przypadał 
zarówno jeden instruktor, jak i jeden fantom, 
bywało też i tak, jak na certyfikowanych 
przez Radę kursach, że grupą podstawową 
bywało 6 osób.  
 Zapewne fenomen SMR mieści się nie 
tylko w liczbach, ale również w zasięgu tery-
torialnym. Z gotowego modułu SMR skorzy-
stała Dzielnica XII M. Krakowa (Bieżanów-
Prokocim), dzięki inicjatywie Zespołu Koor-
dynacyjnego realizującego już od kilku lat 
naukę udzielania pierwszej pomocy wśród 
uczniów klas szóstych wszystkich dzielnico-
wych szkół podstawowych. Podjęliśmy też 
współpracę ze szkołami podstawowymi 
Dzielnicy XIV Krakowa, gdzie jesienią ub. 
przeszkoliliśmy wszystkich uczniów klas 
szóstych. Działania te były możliwe dzięki 
współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Fun-
dacji Praesterno, który otrzymał dofinansowa-
nie Miasta Krakowa na realizację tego zada-
nia. Na stałe gościmy już w gminach: Myśle-
nice i Dobczyce, rokrocznie ucząc dzieci, 
młodzież oraz dorosłych podstawowych czyn-
ności ratujących życie. Wolontariuszami są 
osoby w wieku gimnazjalnym i ponadgimna-
zjalnym, których pasją jest nauka i szkolenie 
innych w zakresie udzielania właśnie pierw-
szej pomocy.  
 SMR działa we współpracy ze Staro-
stwem Powiatu Myślenickiego. Dzięki jego 
dofinansowaniu wolontariusze Szkoły mogli 
odbyć i poprowadzić szkolenia w Szwajcarii. 
Zakupiono również pięć defibrylatorów ze-
wnętrznych (AED) służących do wytwarzania 
elektrowstrząsów w razie zatrzymania krąże-
nia u poszkodowanego. Dwa zostały ufundo-
wane dla Myślenic, dwa dla Sułkowic i jeden 
dla Dobczyc - znajduje się przy wejściu głów-
nym do gimnazjum. Z inicjatywy burmistrza 
Marcina Pawlaka zostały przeprowadzone 
szkolenia pierwszej pomocy we wszystkich 
szkołach na terenie gminy, a obecnie w ra-
mach akcji „No promil, no problem” trwają 
bezpłatne szkolenia dla chętnych w remizach 
OSP. Gościliśmy już w Nowej Wsi, w Siera-
kowie, w Brzączowicach, a także w Rudniku i 
w Dziekanowicach.  

 

Aleksandra Koszut i Bartłomiej Bierówka  
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Zdjęcia: ze zbiorów wolontariuszy 



 Chór wykonał 10 utworów śpiewając 
w pięciu językach w tym także po polsku do 
muzyki Stanisława Moniuszki. Zgromadzona 

w kościele publiczność 
nagrodziła koncert, a 
zwłaszcza polską wersję 
Pater Noster, gromkimi 
brawami. 
 Serdeczne po-
dziękowania dla ks. 
proboszcza Kazimierza 
Turakiewicza, Pawła 
Machnickiego zastępcy 
burmistrza Dobczyc, 
Andrzeja Topy, dyrekto-
ra MGOKiS,  Witolda 
Uchmana, Magdaleny 
Gaweł, Ewy Stachow-
skiej, Magdaleny Piwo-
warczyk, Grzegorza 
Chabińskiego za pomoc 
przy organizacji koncer-

tu. 
 Organizatorem koncertu było Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce przy współpracy z 
Parafią Dobczyce, Gminą Dobczyce oraz 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i 
Sportu. Wsparli nas również: Piekarnia Złoty 
Kłos, Rucola Caffe i Puchała Trans.  

(pas) 

Chór Kantorei an der Friedenskirche  
koncertował w Dobczycach 

Z apraszamy na Rycerski Dzień Dziecka        
– 1 czerwca na Wzgórzu Zamkowym. Cze-

ka Was moc atrakcji i wspaniała przygoda. Będą 
turnieje rycerskie, pokazy walk, gry i zabawy 
dla dzieci. 
 Dzień Dziecka rozpocznie się Mszą św. 
dla dzieci w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela 
w Starym Mieście o godz. 13.30.  
Od godz. 14.30 do 18 całe Wzgórze należeć 
będzie do młodszych i starszych dzieci. A tam – 
obiecywane już gry i zabawy, które przygotowa-
ła Konfraternia Rycerska z Krakowa. Będą to 
m.in.: poszukiwanie skarbu, pokaz walk rycer-
skich, rycerskie konkurencje sprawnościowe, 
warsztaty rzemiosł dawnych. 
 W Dniu Dziecka na Wzgórzu zagoszczą 
także twórcy regionalni. Będzie można zobaczyć 
różne cudeńka ręcznie wykonywane, porozma-
wiać z twórcami a także coś zakupić. 
 O godz. 15 i 16 będzie możliwość zwie-
dzania zamku i skansenu w grupach zorganizo-
wanych z przewodnikiem. O godz. 16 rozpocz-
nie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie 
ekologicznym, którego organizatorem jest Sto-
warzyszenie Turystyczna Podkowa. 
 Imprezą towarzyszącą Dniu Dziecka 
będzie otwarcie korony Zapory w Dobczycach 
dla zwiedzających. Rozpocznie się o godz. 12.30 
przy bramie na Jałowcowej Górze. Następnie, z 
towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Dobczyce 
i mażoretek, po koronie odbędzie się przemarsz 
w kierunku śluzy, gdzie po odegraniu hejnału 
miasta, nastąpi uroczyste otwarcie dla zwiedza-
jących. Serdecznie zapraszamy do udziału w 
Rycerskim Dniu Dziecka. 
 

Wstęp na koronę zapory będzie możliwy od        
1 maja do 30 września od 09:00 do 21:00, a od   
1 października do 30 kwietnia (tylko w soboty     
i niedziele) w godzinach od 09:00 do 17:00. 
Regulamin zwiedzania zapory jest dostępny na 
stronie www.dobczyce.pl  
 

(k) 

C hór Heidelberg (Chór przy Kościele 
Pokoju w Heidelbergu) wystąpił w Dob-

czycach z koncertem „Ojcze nasz” w muzyce 

różnych epok. Przyjechał do naszego miasta 
na zaproszenie zmarłego niedawno Krzyszto-
fa Marciniaka. 
„Cieszymy się, że możemy tutaj gościć i za-
śpiewać dla Państwa ten koncert a jednocze-
śnie odczuwamy ogromny smutek z powodu 
śmierci Krzysztofa” – powiedział Michael 
Braatz-Tempel przed koncertem. Koncert 
zadedykowali zmarłemu przyjacielowi. 

Rzeź na Wołyniu – wystawa czynna do 1 czerwca w RCOS  

madzonej na foyer gimnazjum młodzieży 
zapomnianą historię dokonanego na narodzie 
polskim ludobójstwa.  
- Na tym obszarze mieszkali obok siebie Pola-

cy, Ormianie, Żydzi, Grecy, którzy 
jak się im nie przeszkadzało, żyli 
w zgodzie – mówił Robert Sprin-
gwald. Jeżeli ktoś chce zapanować 
nad danym narodem, to stosuje 
starą rzymską zasadę „divide et 
impera”, czyli dziel i rządź. Nad 
ludźmi skłóconymi można pano-
wać. Naród ukraiński nie miał 
swojego państwa, i jeśli ktoś za-
machał przed nimi chorągiewką 
”ze mną będziesz mieć swoje pań-
stwo”, szli za nim. I tak dali się 
omamić Kozakom, Katarzynie, 
Austriakom, Niemcom i Sowietom. 
Na wszystkich tych próbach źle 

wyszli - mówił. 
 Oprócz wystawy zachęcamy do obej-
rzenia filmu Adama Sikorskiego, autora pro-
gramu telewizyjnego „Było, nie minęło”, 
który zawiera wypowiedzi historyków oraz 
relacje naocznych świadków tego zdarzenia. 
Opowiadają oni o zbrodniach dokonywanych 
z niebywałym okrucieństwem, o paleniu żyw-
cem, wymyślnym torturowaniu przed śmier-
cią, używaniu siekier i wideł. 
 Właścicielem wystawy jest Muzeum 
Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa 
„Nila” w Krakowie.  

(MaG) 

Rycerski Dzień Dziecka na  
Wzgórzu Zamkowym 
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D obczyce po raz drugi gościć będą tancerzy 
z całej Polski, którzy od 6 do 8 czerwca 

walczyć będą o tytuł najlepszej pary w swoich 
kategoriach tanecznych. 
 Jednocześnie turniejowi towarzyszyć 
będzie wręczenie nagród w Otwartym Powiato-
wym Konkursie Plastycznym „Folklor w duszy 
gra”, który został ogłoszony przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 
 Prace do konkursu można nadsyłać 
jeszcze do poniedziałku, 26 maja na adres 
ośrodka kultury w Dobczycach: (Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 
43; 32-410 Dobczyce).  
Tematem konkursu jest ukazanie ruchu postaci 
w tańcu, ukazanie barw strojów i emocji towa-
rzyszących tancerzom. Inspiracją prac konkur-
sowych powinny być narodowe lub regionalne 
tańce polskie. 
 Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz 
wręczenie nagród laureatom odbędzie się 7 
czerwca RCOS. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.mgokis.dobczyce.pl 
 Zapraszamy w czerwcu do Dobczyc. 
Szczegółowe informacje o Turnieju dostępne 
będą na plakatach oraz na stronie internetowej 
www.mgokis.dobczyce.pl            (k) 

D o 1 czerwca można obejrzeć wystawę 
„Rzeź Wołyńska”, zorganizowaną w 70-

tą rocznicę masowej zbrodni dokonanej przez 
nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości 

polskiej. Wystawa prezentowana jest na foyer 
gimnazjum w RCOS w Dobczycach. Na 16 
planszach przedstawione są tragiczne losy 
Polaków, ale także Rosjan, Ukraińców, Ży-
dów, Ormian i Czechów, które rozegrały się 
na ziemi byłego województwa wołyńskiego II 
RP, podczas okupacji terenów Rzeczypospo-
litej przez III Rzeszę, w okresie od lutego 
1943 do lutego 1944. Szacuje się, że zginęło 
wówczas ok. 50–60 tys. Polaków. W ramach 
akcji odwetowych Polacy zgładzili od 15. do 
20. tysięcy Ukraińców.  
 Wystawę otworzył 16 kwietnia, pra-
cownik Muzeum Armii Krajowej w Krako-
wie, Robert Springwald. Przybliżył on, zgro-

Fot. Magda Gaweł 

II Ogólnopolski Turniej Tańców 
Polskich Dobczyce 2014 



P o raz trzeci w Dobczycach odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi 

Czarodzieje Gitary”. Jego organizatorem jest 
Szkołą Muzyczna I stopnia. Do Dobczyc 
przyjechali najlepsi młodzi czarodzieje gitaro-
wych strun z całej Polski i zawładnęli sceną 

Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego.  
 Jury, w składzie prof. Piotr Zaleski, 
prof. Wanda Palacz oraz prof. Dariusz Micha-
łowski, przesłuchiwało 143 uczniów z 57 
szkół muzycznych oceniając ich w katego-
riach solowych oraz w dwóch kategoriach 
zespołowych: zespoły gitarowe a także gitara 
kameralnie z innym instrumentem. Konkurs, 
którego współautorkami są Monika Gubała i 
Jadwiga Wołek, został wpisany do kalendarza 
imprez Centrum Edukacji Artystycznej. 
Patronat nad konkursem objęli Wojewoda 
Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Woj. 
Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Myśle-
nicki Józef Tomal, Rada Miejska w Dobczy-
cach, Burmistrz Marcin Pawlak. Partnerem 
wydarzenia było Stowarzyszenie KAT Dob-
czyce. Patronat medialny nad konkursem 
objął miesięcznik Tapeta. 
 Konkurs sponsorowali: Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, Piekarnia „Złoty 
Kłos”, Wawel S.A., Izba Gospodarcza Dorze-
cza Raby, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych „Ispina”, Bank Spółdzielczy w Dobczy-
cach, MPWiK w Krakowie, MAGNUS Hur-
townia Muzyczna, SONORUS Adam Ziętkie-
wicz, Turystyczna Podkowa, Firma Jubilerska 
„ WENC”, Wydawnictwo Euterpe, Grapho 
usługi poligraficzne. 

(k) 

Wyniki: 
Tytuł Arcymistrza: Oliwia Lis (Brzeg), Bar-
tłomiej Greiner (Kraków) 
Grupa I 
I – Mikołaj Woźniak (Zielona Góra); Miłosz 
Muzalski (Brzeg) 

II – Aleksander Anioł 
(Bielsko Biała) 
III – Kamil Anioł 
(Bielsko Biała); Do-
b r o c h n a  B r y n k u s -
Lebiecka (Kraków) 
Grupa II 
I – Aleksandra Banaś 
(Żegocina) 
II – Julia Kosek 
(Wadowice) 
III – Jakub Amarowicz 
(Leżańsk); Jakub Skrzy-
pek (Kraków),; Marianna 
Kowal (Gryice) 
Grupa III 
I – Dawid Węgrzyk 
(Tychy) 
II – Rafał Pietrusza 
(Jasło); 

III - Jakub Radławski (Tarnów); Franciszek 
Włodarczyk (Radom); Kamil Wolczasty 
(Leżańsk) 
Grupa IVa 
I – duet gitarowy: Paweł Cieślar, Adam Chro-
śnik (Cieszyn – filia w Wiśle) 
II – duet gitarowy: Kamil Anioł, Aleksander 
Anioł (Bielsko Biała) 
III – trio gitarowe Guitar T-eam: Oliwia To-
mas, Jakub Chrzan, Michał Kuta, (Ruda Ślą-
ska) 
Grupa IV b 
I – duet: Katarzyna Wochal, Mateusz Kozieł 
(Namysłów) 
II – duet: Karol Dzielski, Maria Hornik 
(Nowy Targ) 
III – duet: Oktawia Bujnowicz, Maja Lauer 
(Tychy) 
Uczniowie ze Szkoły Muzycznej z Dobczyc 
prezentowali się we wszystkich kategoriach. 
Wyróżnienie w I grupie otrzymał Sławomir 
Świtała z klasy gitary Marcina Maślaka.  
 
Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do przygotowania i przebiegu konkursu 
szczególnie: Jadwidze Wołek, Emilii Szergule-
Maślak, Aleksandrze Nowak, Marcinowi Ma-
ślakowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzi-
ców, Samorządowi Uczniowskiemu, pracow-
nikom MGOKiS. 
 

Monika Gubała – dyrektor szkoły 

N a Wzgórzu Zamkowym po raz siódmy 
zapłonął Płomień Pamięci. Po trzech la-

tach – tym razem nie w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, a w Niedzielę Miłosierdzia, w dniu 

kanonizacji Papieża-Polaka. 
 Ten Płomień był symbolem jedności ze 
świętym Janem Pawłem II, podziękowaniem za 
kanonizację. Bo taka była przecież intencja 
wszystkich dotychczasowych płomieni. Wy-
chodząc na wzgórze – od 2006 roku, każdego 2 
kwietnia, mieszkańcy modlili się o rychłą be-
atyfikację. Ostatni raz – w 2011 roku – dzięko-
wali za wysłuchanie.  
 Pierwsze spotkanie było odpowiedzią 
na apel oddziału PTTK „Szarotka” z Andry-
chowa, którego działacze zwrócili się z prośbą, 
aby na najwyższych wzniesieniach w miejsco-
wościach zapalać w rocznicę śmierci, o godz. 
21.37, Płomień Pamięci. 
 Dobczycki PTTK pamiętał. Od 2006 
roku na Wzgórzu, o godz. 21 spotykali się 
mieszkańcy, by w modlitewnej zadumie, wspo-
minać, rozważać, mieć nadzieję. Zawsze prze-
wodził tym spotkaniom Kazimierz Kowalski, a 
nad przygotowaniami ognia czuwał Józef Orze-
chowski. Ogień podpalali pochodniami, przez 
kolejne lata: Kazimierz Kowalski, Władysław 
Brożek, Elżbieta Kautsch, Mieczysław Stoch, 
Józef Orzechowski, Piotr Przęczek.  
 Zawsze mogliśmy liczyć na Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach – tak było i w tym roku. To dzięki Łuka-
szowi Piwowarczykowi, Maciejowi Krzyszto-
forskiemu - a w początkach naszych spotkań 
także Wacławowi Psztykowi, nasz głos był 
słyszalny na Wzgórzu. 
 O 21.37 rozlegały się dźwięki Łez Mat-
ki i Ciszy. Nie zabrakło także Barki – i tak 
każdego roku przez sześć lat. To dzięki Józefo-
wi Manieckiemu i członkom orkiestry dętej, 
którzy zawsze nas wspierali i zawsze mogliśmy 
liczyć na ich pomoc. W tym roku na Wzgórzu 
zagrali także Dariusz Baran i Aleksander Ba-
ran. Ale byli z nami przez poprzednie lata: 
Maciej Ślęczka i Mateusz Maniecki.  
 W tym roku na Wzgórzu Zamkowym 
modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz dob-
czyckiej parafii – Kazimierz Turakiewicz. Jed-
nocześnie zainicjował, by takie spotkania odby-
wały się co roku – tym razem przy Płomieniu 
Wdzięczności gromadzilibyśmy się w każdą 
Niedzielę Miłosierdzia. 
Organizatorem Płomienia był PTTK Oddział 
Dobczyce. 

(k) 
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Płomień Pamięci na  
Wzgórzu Zamkowym 

Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „ Młodzi Czarodzieje Gitary” 

M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobczycach serdecznie za-

prasza mieszkańców powiatu do wysłuchania 
uczestników Powiatowego Przeglądu Pieśni 
Maryjnych i Religijnych. 
 Przesłuchania uczestników rozpoczną 
się o godz. 9 w środę 28 maja w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym (aula wido-
wiskowa). W Przeglądzie uczestniczą soliści 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. Paweł Stożek 

oraz zespoły z powiatu myślenickiego.  
 W ramach prezentacji konkursowych 
wszyscy uczestnicy prezentują dwie pieśni: 
jedną o tematyce Maryjnej, drugą dowolną, o 
tematyce religijnej. 
 Zachęcamy mieszkańców do uczestni-
czenia w przesłuchaniach i do dopingowania 
młodych wykonawców. 

(k) 

Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych 



P atrycja Zając, uczestniczka zajęć kółka 
plastycznego MGOKiS Dobczyce, w 

grupie Lucyny Sławińskiej Targosz zajęła III 
miejsce w II grupie wiekowej (klasy I-III 
szkół podstawowych), prace w formie pła-
skiej w Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym „Ptaki Cudaki”. Wyróżnienie w 
kategorii klas gimnazjalnych przypadło w 
udziale Aleksandrze Kalębie, reprezentującej 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. 
 Konkurs po raz drugi zorganizował 
Rzeszowski. W tym roku startowało w nim 
2298 ptaków cudaków m.in. z Czech, Słowa-
cji, Niemiec i kilkuset miejscowości z całej 
Polski, a każdy z nich zachwycał zaskakują-
cym pomysłem. Celem organizatorów było 
stworzenie ciekawego, tematycznego konkur-
su plastycznego, w którym młodzi artyści 
mogliby uzewnętrznić swoją bogatą wyobraź-
nię w sposób wolny i kreatywny. Tematem 
wspólnym dla wszystkich prac był barwny 
świat ptaków, którego obserwacja miała być 
inspiracją dla młodych artystów.  
 Jury Konkursu, w składzie: Łukasz 
Cywicki – adiunkt w Zakładzie Grafiki na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Monika Tohl – nauczyciel w rzeszowskim 
Zespole Szkół Plastycznych oraz Dorota Zie-
lińska – artysta malarz, stanęło przed trudnym 
zadaniem wyłonienia najciekawszych prac.  
 Ostatecznie nagrody przyznano czter-
dziestu młodym twórcom. Ich prace można 
było podziwiać podczas wernisażu pokonkur-
sowego, zorganizowanego w RDK. 

(mgokis) 
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Ptaki - cudaki Patrycji Zając  
i Aleksandry Kalęby nagrodzone 
w międzynarodowym konkursie 

plastycznym  

Dawnych wspomnień czar 

D wugodzinny koncert Marii Niewitały, 
który odbył się 6 kwietnia w Regional-

nym Centrum Oświatowo-Sportowym, był 
prawdziwą ucztą dla miłośników polskiej 
muzyki rozrywkowej lat 30 – 60. Publiczność 
wysłuchała znanych przebojów, m.in.: Ser-
duszko puka w rytmie cha cha, Kasztany, 
Jeszcze nie wiem, Alabama, Gdy mi ciebie 

zabraknie; w aranżacjach Romana Michalika. 
 Maria Niewitała jest zdolną i obiecu-
jącą wokalistką, która ma na swoim koncercie 
wiele sukcesów – m.in. nagrody w Małopol-
skim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecz-
nych „Talenty Małopolski”. Swoje pierwsze 
kroki wokalne stawiała jeszcze jako Marysia 
Niewitała w konkursach gminnych – śpiewa-
jąc mocnym, jak na dziewczynkę sześcio-, 
siedmioletnią głosem. Zawsze z uśmiechem, 

zawsze z pełnym zrozumieniem tekstu. Mając 
na początku u boku, akompaniującą na gita-
rze, Magdalenę Włodarczyk (obecnie Jamkę), 
która prowadziła ją w młodszych klasach 
przez pierwsze konkursy. 
 Z roku na rok dojrzewał repertuar 
Marysi, dojrzewał jej głos i zainteresowania. 
Na kwietniowy koncert przygotowała polskie 

piosenki, które jej zda-
niem są w polskiej klasy-
ce najpiękniejsze i które 
jej się najbardziej podo-
bają. Po reakcji publicz-
ności można sądzić, że 
podzieliła gust Marysi. 
 W czasie koncer-
tu, oprócz pięknych pio-
senek, w aranżacji Ro-
mana Michalika, zebrani 
we foyer RCOS widzo-
wie wysłuchali także 
poezji Aleksandry Boroń 
– w jej interpretacji. 
 Maria Niewitała, 
która jest uczennicą PSM 
II Stopnia im. Władysła-

wa Żeleńskiego w Krakowie w klasie skrzy-
piec, a obecnie śpiewa także z utytułowanym 
Big Band Dobczyce, wystąpiła w Dobczycach 
z: Januszem Witko (klarnet, saksofon tenoro-
wy), Bogdanem Wysockim (trąbka, flugel 
horn), Robertem Szczerbą (puzon), Romanem 
Michalikiem (fortepian, aranżacje), Robert 
Korzeniak (gitara basowa), Janusz Filipiak 
(perkusja). 

(AnKa) 

K lub Mi-
łośników 

L i t e r a t u r y 
przy Uniwer-
sytecie Trze-
ciego Wieku 
w Dobczycach 
oraz Miejska 
B i b l i o t e k a 
P u b l i c z n a 
zapraszają na 
wieczór poezji 
Jadwigi Maliny-Żądło. Spotkanie odbędzie 
się 28 maja o godz. 18 (ul. Szkolna 43). Spo-
tkaniu będzie towarzyszyć występ uczniów 
Szkoły Muzycznej w Dobczycach. 
 Jadwiga Malina, poetka, autorka czte-
rech poetyckich tomów: Szukam ciemna, 
Zanim, Strona obecności, Od rozbłysku. Na-
leży do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
oddział w Krakowie. Wiersze publikowała na 
łamach m.in. Gazety Krakowskiej, Dziennika 
Polskiego, Sycyny, Regionów, Kontekstów, 
Poezji Dzisiaj, Odry, Radostowej, Frazy, Me-
tafory, Krakowa, Kwartalnika Artystycznego. 
W periodykach serbskich; Knjizevnik, Gradi-
na i Znak. 

(MBP) 

Spotkanie autorskie  
– 28 maja w bibliotece 

Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce w miasteczku funduszy unijnych 

D ziesięć lat Polski w Unii Europejskiej 
świętowano na placu krakowskiego 

Rynku Głównego przed Ratuszem. W mia-

steczku funduszy unijnych nie zabrakło atrak-
cji dla dorosłych i dla dzieci, nie zabrakło 
także występów artystycznych – wśród nich 
naszego Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, 
który zebrał gromkie brawa zgromadzonej u 
stóp Ratusza publiczności. 
 Obchody dziesięciolecia rozpoczęły 
się Odą do Młodości, którą odegrała Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej. Z ratusza po-
wiewała flaga Unii Europejskiej, którą roz-

wiesili artyści Teatru KTO. Na placu można 
było m.in. oglądać wystawę: Architektura 
Małopolski i Śląska. 10 lat w Unii Europej-

skiej. A na wystawie – najcie-
kawsze obiekty architektonicz-
ne, które powstały dzięki pie-
niądzom z budżetu UE. 
 W Dobczycach także 
można dostrzec zmiany, które 
możliwe były dzięki funduszom 
unijnym. Do tych najbardziej 
spektakularnych należą z całą 
pewnością obwodnica z estaka-
dą nad Rabą oraz Regionalne 
Centrum Oświatowo-Sportowe 
a także odrestaurowane niedaw-
no mury miejskie. Ale to także 
szereg większych i mniejszych 
inwestycji, które możliwe są 
dzięki pieniądzom unijnym. 
 Zespół Pieśni i Tańca 

Dobczyce zatańczył i zaśpiewał w Krakowie 
z okazji 10-lecia członkostwa w Unii – udo-
wadniając jednocześnie, że wspólna Europa 
nie oznacza odcięcia się od polskiej tradycji. 
W wykonaniu naszych młodych artystów 
publiczność krakowska zobaczyła m.in.: pięk-
nego krakowiaka, mazura, oberka, suitę ślą-
ską i wysłuchała pięknych polskich pieśni.  

 
(AnKa) 

Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce 
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Olimpijskie zmagania  
w Brzączowicach 

O d 10 lat nasza szkoła organizuje Olimpia-
dę Sportową Klas I-III Szkół Podstawo-

wych.  
 W tym roku, 10 kwietnia, w szranki 
stanęły reprezentacje wszystkich szkół podsta-
wowych Gminy Dobczyce. Każdy zespół skła-
dał się z 12. zawodników. Konkurencje sporto-
we sprawdzały umiejętności techniczne z róż-
nych dyscyplin sportowych - prowadzenie 
piłki, kozłowanie piłki, rzut do celu, przeskoki 
zawrotne, czworakowanie, skoki na skakance 
itp. 
 Rywalizacja odbywała się w formie 
wyścigów rzędów na czas. Zabawą integracyj-
ną dla wszystkich było przeciąganie liny. 
Miejsca na podium zajęły drużyny: Brzączowi-
ce, Dobczyce I i Dziekanowice. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale, drużyny dyplo-
my i puchary, a trzy pierwsze zespoły jeszcze 
piłki. 
 Gościem honorowym zawodów była 
Agnieszka Szwarnóg - reprezentantka Polski w 
lekkoatletyce - chód sportowy, która kibicowa-
ła uczestnikom i dekorowała zwycięzców wraz 
z burmistrzem Marcinem Pawlakiem. 
 Atmosfera wśród zawodników i kibi-
ców była bardzo gorąca, a radość ze zwycię-
stwa i udziału w olimpiadzie wszyscy mieli 
wypisaną na twarzach. 
 Ale to nie był jeszcze koniec zmagań, 
ponieważ dzień później na naszej hali sporto-
wej spotkały się drużyny reprezentujące Gmi-
ny Powiatu Myślenickiego. Na nasze zaprosze-
nie do udziału w Olimpiadzie odpowiedziały: 
Gmina Lubień - SP nr 1 w Tenczynie, Gmina 
Raciechowice - SP w Raciechowicach, Gmina 
Siepraw - SP w Zakliczynie, Gmina Tokarnia - 
SP w Tokarni, Gmina Wiśniowa - SP w Lipni-
ku, Gmina Dobczyce - SP w Dobczycach i 
oczywiście nasza szkoła jako gospodarze. Za-
wody przebiegały w podobnej formie jak na 
Olimpiadzie Gminnej. 
Miejsce I zajęła drużyna z Brzączowic, II - 
drużyna z Dobczyc, a III - drużyna z Tokarni. 
Oprócz nagród głównych, dodatkowo dzięki 
uprzejmości MPWiK w Krakowie uczestnicy 
popłynęli w rejs statkiem po Zalewie Dobczyc-
kim. 
 W tym dniu gościem honorowym była 
Sylwia Jaśkowiec - reprezentantka Polski w 
narciarstwie biegowym. Obie nasze mistrzynie 
na spotkaniach z zawodnikami i publicznością 
przedstawiły własne drogi do zwycięstw. Pod-
pisywaniu autografów nie było końca. Pani 
Sylwia podarowała naszej szkole plastron star-
towy z własną dedykacją i podpisem Justyny 
Kowalczyk. 
 Patronat honorowy nad Powiatową 
Olimpiadą Sportową Klas I-III Szkół Podsta-
wowych objął Starosta myślenicki Józef To-
mal. W przygotowaniu obydwu uroczystości 
wsparli nas sponsorzy: Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach, BS w Dobczycach, GS w 
Dobczycach, Wawel SA, Piekarnia Dom Chle-
ba - Nowa Wieś, Apipol Brzączowice i rada 
Rodziców naszej szkoły. 
 A tego wszystkiego by nie było, gdyby 
nie panie: Ela, Renia, Ada, Marta i pan Sta-
szek. Wszystkim zaangażowanym w zawody 
jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia za rok. 

SP Brzączowice 

również zagrać w ping-ponga (opiekun To-
masz Wójtowicz). 
 Zwycięzcami turnieju zostali: I - Pa-
weł Gądek i Jakub Klecha (ZSO Myślenice); 
II - Rafał Zając i Jakub Burnos (Gimnazjum 

Dobczyce); III - Norbert 
Bodziony i Filip Garbień 
(ZSO Myślenice) 
 Jedna z inicjatorek i 
organizatorek, Ewa Miko-
łajczyk z zadowoleniem 
ocenia turniej  
- Cieszy ogromne zaintere-
sowanie konkursem. Do 
zmagań stanęło ponad 90. 
uczestników. Poziom zadań 
był odpowiedni dla każdej 
grupy wiekowej. Staraliśmy 
się, aby zapewnić naszym 
gościom sporo atrakcji. Po 
konkursie uczniowie wraz z 
opiekunami zostali zapro-
szeni na poczęstunek a 
potem na wycieczkę na 

Zamek. 
 Konkurs współorganizowały nauczy-
cielki Zespołu Szkół Joanna Dudzik i 
Agnieszka Stoch, natomiast przy poprawie 
prac dodatkowo pracowały Mariola Żelazna 
(ZS) i Marzena Mikołajczyk (Gimnazjum 
Dobczyce). 
 Zadania układali nauczyciele ZS i 
Gimnazjum a nagrody (m.in. MP4, gry lo-
giczne, mapy) ufundowało Starostwo Powia-
towe w Myślenicach. 

(bd) 

P rzyjechali do „Tischnera” z Myślenic, 
Raciechowic, Tokarni, Wiśniowej, Lipni-

ka… 92. uczniów z 7 gimnazjów i 5 szkół 
średnich. W Zespole Szkół w Dobczycach 
został zorganizowany I Powiatowy Konkurs 

Międzyprzedmiotowy dla uczniów powiatu 
myślenickiego. 
 Uczniowie rywalizowali w dwuosobo-
wych drużynach. Ich zadaniem było rozwią-
zanie zadań konkursowych z zakresu różnych 
przedmiotów, m.in.: języka polskiego, języka 
angielskiego, historii, geografii, biologii, ma-
tematyki itp. (dla każdego poziomu różne 
zadania). 
 Czekając na wyniki, uczestnicy pod 
opieką Jacka Mikołajczyka i Danuty Ścibor, 
zwiedzali Zamek Królewski, można było 

Rozwiązywali zadania i zwiedzali Dobczyce… 

Gastronom i biegaczka – Ewa Majer 

S towarzyszenie Sympatyków i Absolwen-
tów Zespołu Szkół w Dobczycach wraz z 

Dobczyckim Klubem Biegacza, zorganizowa-

ło spotkanie z ultramaratonistką – Ewą Majer, 
absolwentką Zespołu Szkół.  
 Ewa jest absolwentką Zespołu Szkół. 
Nauczyciele pamiętają biegaczkę jako wspa-
niałą recytatorkę i uczestniczkę biegów szta-
fetowych. Jednak, jak udowodniła Ewa, jej 
pasja do biegania nie zakończyła się wraz z 
otrzymaniem świadectwa ukończenia Liceum 
Gastronomicznego. Bieganiem zaczęła zaj-
mować się na poważnie już po zakończeniu 
nauki. Z początku były to biegi asfaltowe. Jej 
pierwszym osiągnięciem był udział w półma-
ratonie i – jak sama twierdzi – było to trudne 
doświadczenie. Myślała, że to jej pierwszy i 

ostatni raz – ale zdanie zmieniła już na mecie, 
gdy na jej szyi zawisł medal. Mimo tego 
pierwszego sukcesu jej pasją stały się ultra 

maratony - długodystansowe biegi gór-
skie. Wysoko je ceni nie tylko z powodu 
wspaniałych ludzi, jacy biorą udział w 
tych kilkudniowych biegach, ale rów-
nież z powodu tak prostych zalet jak 
czyste powietrze czy zapach lasu. Cie-
szą ją również wyzwania, jakim musi 
stawić czoło. Często start rozpoczyna 
się w nocy, gdy biegnie się przy świetle 
lampki czołowej. Trzeba uważać i na 
korzenie, i na błoto czy lód. Jej ostatni 
bieg w tej kategorii trwał 38 godzin, w 
czasie których pokonała 250 km.  
 Ewa Majer odpowiadała na wie-

le pytań osób zainteresowanych jej osiągnię-
ciami oraz po prostu biegami. Zachęcała do 
tej formy sportu nie tylko swoim przykładem, 
ale również przykładem swojej 7 letniej córki, 
która również bierze udział w biegach gór-
skich. Ewa to przykład człowieka, który reali-
zuje swe pasje i marzenia. Walczy o ich urze-
czywistnienie z tą samą zaciętością, z którą 
pokonywała ogromne dystanse. Chce wziąć 
udział w ultramaratonach organizowanych w 
Grecji i Hiszpanii, gdzie ma spore szanse na 
zwycięstwo. Trzymamy kciuki za Ewę. 

 
Wioletta Wyroba 
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Makaron domowy z pieczarkami 
 

Ciasto: 35 dkg mąki, jajka, woda, sól 
Nadzienie: 25 dkg. pieczarek,  

2 łyżki koncentratu pomidorowego,  
tłuszcz,  
10 dkg. sera żółtego,  
sól, pieprz,  
tymianek, estragon do smaku,  
tłuszcz, tarta bułka 

 

Zagnieść ciasto (twarde), podzielić na części, 
rozwałkować cienko, pozostawić do prze-
schnięcia. Potem posypać mąką, zawinąć w 
rulon, posiekać drobno, rozrzucić na stolnicy. 
Pieczarki opłukać, pokroić w plastry, usma-
żyć, następne wymieszać z koncentratem po-
midorowym i makaronem (ugotowanym) oraz 
przyprawami. 
Naczynie żaroodporne wysmarować tłusz-
czem i posypać bułką tartą. Włożyć do niego 
makaron, posypać startym serem i zapiec. 
Podawać z dowolną surówką, np. z selera. 
Porada: przetwory domowe wzmacniają serce 
i chronią oczy. Jedzmy więc ketchup, pomido-
rówkę i pijmy soki pomidorowe. 
 

W kwietniowym, świątecznym numerze Tapety, 
doszło do „zawirowania” wśród tekstów, które 
z regularnością nadsyła do nas Teściowa. Za-
miast wspaniałego, świątecznego przepisu na 
Paschę, okraszonego życzeniami zdrowych 
świąt, otrzymaliście Państwo po raz drugi, prze-
pis na Makaron z pomidorami. Naszą wspania-
łą Teściową przepraszamy za zamieszanie i 
przepraszamy Czytelników. A oto przepis na 
Paschę. 
 

Pascha Świąteczna 
2 l mleka,  
laska wanilii,  
0,5 l kwaśnej śmietany,  
kostka masła, ¾ szkl. cukru pudru,  
bakalie, 6 jajek 

 

Mleko zagotować z rozciętą laską wanilii. Do 
wrzącego mleka wlać jajka roztrzepane ze 
śmietaną. Gotować wolno, nie dopuszczając 
do przywierania do dna, dopóki nie oddzieli 
się ser od serwatki! Ostudzić, wyjąć wanilię. 
Do cedzaka włożyć podwójną warstwę gazy, 
odcedzić ser; najlepiej zostawić ser na cedza-
ku na całą noc a rano docisnąć.  
Serek powinien być sypki. Masło zmiksować 
z cukrem pudrem. Do makutry włożyć ser, 
stopniowo dodawać masło i ucierać aż po-
wstanie jednolity krem.  
Bakalie namoczyć, osuszyć, dodać do kremu. 
Miskę wyłożyć gazą, napełnić kremem, wsta-
wić do lodówki. Gdy stężeje, wyłożyć na ta-
lerz do góry dnem, zdjąć gazę i udekorować.  

Smacznego życzy Teściowa 
Porada, nie tylko świąteczna: w okresie świę-
towania, mniej jemy, więcej spacerujemy; 
unikniemy niestrawności.  

Cenne kropielniczki z kolekcji Sosenków na trzeciej  
Giełdzie Kolekcjonerów w Dobczycach 

Z przepisów Teściowej 

R óżnorodne, delikatne, czarujące – kolo-
rowe i pełne uroku. Kropielniczki z bo-

gatej kolekcji z „Domowych świętości” moż-
na było oglądać w czasie tegorocznej, trzeciej 
już Giełdy Kolekcjonerów, która odbyła się w 
RCOS w Dobczycach.  
 To tylko niewielki wycinek tej kolekcji, 

która jest imponująca i znana nie tylko w 
Polsce. 
 Kolekcja rodziny Sosenków składa się z 
wielu działów, z których największy obejmu-
je pocztówki, których jest ponad 700 tys., 
drugim największym jest dział zabytkowych 
zabawek – ponad 40 tys. Są one na bieżąco 
eksponowane w muzeach. W tym roku, na 
zakończenie Roku Powstania Styczniowego, 
rodzina Sosenków eksponowała w Senacie 
RP zbiory biżuterii żałobnej, biżuterii patrio-
tycznej. 
- Jeżeli mamy coś w domu, czego nasi przod-
kowie nie wyrzucili, czy zobaczymy, co jest u 
naszych znajomych, sąsiadów – mówił Marek 
Sosenko w trakcie swojego wykładu - to już 
może być początek naszej kolekcji. To często 
mogą być rzeczy niepotrzebne, przedmioty, 
które nie muszą być wartościowe, a okaże się, 
że mogą spełniać przede wszystkim tę rolę, 
która z jednej strony jest kulturotwórcza a z 
drugiej strony będzie ochroną dziedzictwa 
narodowego. 
 Marek Sosenko, który już dwadzieścia lat 
bez mała temu okrzyknięty został królem 
kolekcjonerów, zachęcał obecnych na Gieł-
dzie w Dobczycach kolekcjonerów do tego, 
aby dzielili się z nim swoimi pasjami, a on 

chętnie udzielał rad i podpowiedzi. 
 W trakcie imprezy rozlosowano nagrody 
– wśród kolekcjonerów i uczestników – m.in. 
25 monet okazjonalnych i jedną srebrną mo-
netę z husarzem, które ufundował Kazimierz 
Borkowski, szef opolskiego oddziału Związ-
ku Numizmatyków Polskich. Pan Krzysztof 

jest jednocześnie 
tym dobrym 
duchem dob-
czyckich spo-
tkań kolekcjone-
rów, który – jak 
mówi Elżbieta 
Kautsch, prezes 
Stowarzyszenia 
Ispina – zachę-
ca, podpowiada, 
dopinguje orga-
nizatorów do 
działań i do 
kolejnych od-
słon powiatowej 
Giełdy. 
 W tym roku 
w RCOS zapre-
zentowano 21 
kolekcji. Swoje 
zbiory pokazali: 
Józef Błachut, 
Filip Skuza, 

Tomasz Suś, Maciej Suś, Łukasz Krawczyk, 
Mirosław Stoch, Kazimierz Ławrynowicz, 
Jakub Zabdyr, Jacek Bassara, Antoni Gawor, 
Elżbieta Kautsch, Małgorzata i Zbigniew 
Rapaczowie, Maciej Zbrożek, Wiktor Zbro-
żek, Szymon Zbrożek, Krzysztof Sędzik, 
Andrzej Kanadysz, Krzysztof Borkowski, 
Andrzej Romański, Grażyna Trzeciak, Rafał 
Górnisiewicz, Adam Szczepkowicz, Barbara i 
Bogdan Onyszkiewiczowie, Zdzisław Cichoń, 
rodzina Sosenków. 
 Organizatorami Giełdy byli: Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych Ispina przy 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Myślenicach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Dobczycach, Miejską 
Biblioteką Publiczną w Dobczycach.  
 Sponsorami wydarzenia byli: Gminna 
Spółdzielnia „SCh” w Dobczycach, Piekar-
nia-Cukiernia „Złoty Kłos”, Firma Rogers, 
Rucola Caffe, Bank Spółdzielczy w Dobczy-
cach. 
 Organizatorzy składają podziękowania 
pracownikom ośrodka kultury za pomoc przy 
organizacji Giełdy oraz Pawłowi Piwowar-
czykowi za pomoc w instalacji kolekcji kro-
pielniczek z kolekcji rodziny Sosenków.  

(k) 



W  kwietniu Zespół Szkół w Dobczycach 
na kilka godzin przeniósł się do Nowej 

Zelandii, zwanej też Krajem Długiej Białej 

Chmury lub inaczej Aotearoa. Na ciekawy i 
godny uwagi projekt złożyły się m. in. plakaty, 
zawierające informacje nt. geografii, historii, 
literatury, architektury sztuki archipelagu No-
wej Zelandii oraz prezentacje w języku angiel-
skim, dotyczące geografii, historii i atrakcji 
turystycznych. Nie zabrakło muzyki: zaprezen-
tował się zespół Echo a także DJ Cudny (Kamil 
Cudek). Sztukę tradycyjnych tatuaży maory-
skich przedstawiły uczennice Technikum Usług 
Fryzjerskich. Kawiarenkę obsługiwali ucznio-
wie kl. 3TG pod kierunkiem nauczycielek pra-
cowni gastronomicznej, Joanny Brytan i Kata-
rzyny Mikos. Odbył się również pokaz frag-
mentów filmu „Anioł przy moim stole”, stano-
wiącego adaptację biografii nowozelandzkiej 
pisarki Janet Frame. 
 Koordynatorką projektu była anglistka 

Wioletta Perzanowska:  
– Dzień Nowej Zelandii współorganizowały 
anglistka Katarzyna Jąkała i polonistka Elżbie-
ta Kudlik. Dużej współpracy udzielili nauczy-
ciele języka angielskiego a geograf Jacek Mi-
kołajczyk przygotował prezentacje, dotyczące 
geografii Nowej Zelandii. Wielkie zaangażowa-
nie w realizację projektu jak zawsze wykazała 
również młodzież, głównie uczniowie klasy 
1L1: Aleksandra Dudzik, Maria Skałka, Piotr 
Ochender, Kacper Piwowarski, Bartek Kościel-
niak i Patryk Twardosz. 
 W czasie trwania imprezy rozdano 
nagrody w konkursie powiatowym z j. ang. na 
prezentację multimedialną pod hasłem 
„Wycieczka na Antypody”. Laureatką konkur-
su została Małgorzata Płachta, natomiast wy-
różnienie otrzymał Jakub Kobiałka - uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Myślenicach.  
 Wioletta Perzanowska, która jest także 
tłumaczką (m.in. przełożyła trzy nowozelandz-
kie sztuki, które znalazły się w antologii „Dwa 
oceany”), opowiada o swoich planach:  
- Chciałabym przeprowadzać co rok podobny 
konkurs kulturoznawczy, kierowany do gimna-
zjalistów, a dotyczący kraju anglojęzycznego. 
Natomiast organizowanie projektów typu Dzień 
Nowozelandzki, stanowi atrakcyjną lekcję, 
przybliżającą pewne istotne fakty, dotyczące 
geografii, kultury i obyczajowości danego pań-
stwa i pozwala w nietypowy, a zarazem poży-
teczny sposób przyswajać przez uczniów cieka-
we informacje. 

(bd) 

D o ochrony roślin przed szkodnikami i 
chorobami w ogródkach i działkach przy-

domowych można wykorzystać samodzielnie 
wykonane preparaty z roślin, które są po-
wszechnie spotykane i niejednokrotnie uważa-
ne za chwasty. Preparaty takie to: wyciągi, 
wywary, napary lub gnojówki z roślin. Uzyski-
wane są najczęściej ze świeżych lub suszonych 
części odpowiedniej rośliny. Preparaty takie 
stosujemy profilaktycznie lub kiedy choroba 
czy też szkodnik zaczyna się pojawiać na upra-
wianych roślinach. Podlewamy nimi lub opry-
skujemy rośliny 4-5 krotnie w okresach naj-
większego zagrożenia. Nie są one szkodliwe 
dla otoczenia, pod warunkiem nie stosowania 
ich w nadmiarze i w dużych stężeniach.  
 Wyciąg – zalanie roślin gorącą wodą i 
moczenie przez 1-2 doby. Do użycia od razu, 
aby nie dopuścić do fermentacji, gdyż preparat 
traci swoje właściwości. 
 Wywar – zalanie roślin zimną wodą i 
moczenie przez dobę. Następnie gotowanie 
przez pół godziny. Do użycia po ostygnięciu. 
 Napar – zalanie roślin wrzątkiem i 
trzymanie pod przykryciem pół godziny. Do 
użycia po przestygnięciu. 
 Gnojówka – zalanie roślin zimną wodą 
i pozostawienie na 2-6 tygodni. Rośliny wtedy 
przechodzą proces fermentacji tlenowej, więc 
należy je codziennie mieszać, aby zapewnić 
dostęp tlenu. Gnojówka nadaje się do użytku, 
gdy jest klarowna i zniknie z jej powierzchni 
piana. Mankamentem jest nieprzyjemny za-
pach. Można jej używać do 2 miesięcy po wy-
konaniu. 
 Rośliny stosowane do sporządzania 
preparatów mogą być w stanie świeżym lub 
suszonym. W drugim wypadku do sporządze-
nia preparatu używamy odpowiednio mniej 
surowca. Warto przy zbiorze świeżych roślin 
zebrać odpowiednio więcej surowca i ususzyć 
na zapas. Rośliny suszymy związane w pęczki i 
rozwieszone na sznurkach lub rozłożone np. na 
gazetach i umieszczone w przewiewnym miej-
scu i w cieniu. 
 Jednymi z najbardziej dających się we 
znaki spośród szkodników w ogrodach i ogród-
kach przydomowych są mszyce. Dlatego 
chciałbym dzisiaj skupić się na preparatach 
przeciw mszycom. Dzisiaj pierwsze z nich: 
Gnojówka 
skrzyp polny – 1 kg świeżych lub 200 g suszo-
nych roślin zalać 10 l wody i pozostawić na 5 
dni. Stosować jako oprysk w rozcieńczeniu 
1:50. 
pokrzywa zwyczajna – 1 kg świeżych lub 200g 
suszonych roślin zalać 10 l wody, pozostawić 
na 5-7 dni. Stosować jako oprysk w rozcieńcze-
niu 1:20.  
Wywar: 
pomidor – 1 kg świeżych pomidorów gotować 
w 10 litrach wody przez pół godziny. Stosować 
jako oprysk w rozcieńczeniu 1:3. 
krwawnik pospolity – 1 kg świeżych lub 100 g 
suszonych roślin zalać 10 litrami wody i odsta-
wić na dobę. Następnie gotować przez pół go-
dziny. Stosować jako oprysk bez rozcieńczania. 
czosnek – 200 g roztartego czosnku zalać 10 
litrami wody. Pozostawić na dobę i następnie 
gotować przez pół godziny. Stosować jako 
oprysk nie rozcieńczając. 

inż. Jacek Kozubek 
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„Tischner” w Kraju Długiej Białej Chmury Proekologiczne metody ochrony  
i nawożenia roślin, cz. III 

Grand Prix Dobczyc w szachach - ósmy turniej  

W  ostatni piątek kwietnia (25 kwietnia) 
w gimnazjum w Dobczycach zorgani-

zowano ósmy turniej z cyklu Grand Prix Dob-
czyc w szachach. Organizatorzy to Stowarzy-
szenie Integracji Rodziny „Więź” oraz 
Uczniowski Klub Sportowy „Elektron” Dob-
czyce. Do gry przystąpiło 35 osób w tym 11 
kobiet. Najstarszy uczestnik rozgrywek to pan 
Ludwik Dziewoński ur. w 1932 r. a najmłod-
si: Krzysztof Baran i Krystian Mika urodzeni 
w 2009 r. Rywalizowali mieszkańcy Janowic, 
Skrzynki, Niezdowa, Myślenic, Dobczyc, 
Stojowic, Dziekanowic, Koźmic Wielkich. 
 Grano systemem szwajcarskim, przy 
kojarzeniu komputerowym, na dystansie 5. 
rund, z tempem 15 minut na partię dla zawod-
nika. Sędziowali wolontariusze Józef Żak z 
Mszany Dolnej i Jerzy Cholewa z Koźmic 

Wielkich. 
Ósmy turniej wygrał Piotr Mika zdobywając 

4,5 pkt. Jest to jego szóste zwycięstwo z 
rzędu w tym cyklu rozgrywek. Kolejne 
miejsca zdobyli Elżbieta Duda, Tomasz 
Nawalany, Dorota Kozak, Adam Mazur-
kiewicz, Józef Polewka, Tomasz Szy-
bowski. Wszyscy zdobyli po 4 punkty a o 
zajętych miejscach decydowała punktacja 
pomocnicza. Upominki i dyplomy wrę-
czyli Bożena Piwowarska, prezes Stowa-
rzyszenia Integracji Rodziny „Więź” oraz 
Józef Żak. Słodycze ufundował Jerzy 
Cholewa.  
 Po ośmiu turniejach w poszcze-
gólnych grupach wiekowych liderują: 
Piotr Mika, Elżbieta Duda, Adrian Duda, 
Tomasz Szybowski, Izabela Mika, To-

masz Nawalany, Kuba Mistarz, Tomasz Ba-
jer.  
 Dotychczas w 8 turniejach zagrało 65 
osób. Ostatni turniej w tym cyklu Grand Prix 
Dobczyc w szachach odbył się w piątek 16 
maja.  
 Jednocześnie Stowarzyszenie Więź 
informuje, że istnieje możliwość zapisów do 
grup szkoleniowych przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjali-
stów. Zapisów dzieci chcących bezpłatnie 
poznać grę królewską można dokonywać od 
poniedziałku do piątku w świetlicy środowi-
skowej, działającej w Regionalnym Centrum 
Oświatowo – Sportowym w Dobczycach. 

 

Bożena Piwowarska 

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia WIĘŹ 

Fot. ze zbiorów ZS w Dobczycach 



W  marcu harcerze i zuchy z Dobczyc 
miały ręce pełne roboty. Wzięliśmy 

udział w „Bolku”, czyli harcerskim biegu 

sprawnościowym organizowanych przez Hu-
fiec Myślenice oraz w Święcie Patrona Cho-
rągwi Krakowskiej. 
 Piątkowe popołudnie był to czas pako-
wania i przygotowania do wyjazdu na biwak. 
Zabraliśmy głowy pełne wiedzy geograficznej 
i o naszym patronie hufca - Stefanie Mirow-
skim i wyruszyliśmy naprzeciw przygodzie. 
Rozpoczęliśmy noclegiem w Szkole w Bysi-
nie, a następnie udaliśmy się w kierunku pola-
ny „na Mikołaju”, wykonując różne zadania 

sprawdzające nasze umiejętności. Harcom i 
zabawom przy ognisku nie było końca. Nasze 
zapasy energetyczne jednak szybko się skoń-

czyły, dlatego po pysznej kiełbasce udali-
śmy się w stronę autobusu. 10 Myślenicka 
Gromada Zuchowa „Mini Kinderki” zaję-
ła 1 miejsce i uzyskała wiele nagród. Po-
mimo tego, że cały Dobczycki Szczep 
bardzo się starał, tylko zuchom udało się 
uzyskać nagrodę. 
 Nie minęło dużo czasu, a zuchy i 
harcerze znowu rozpoczęli przygotowania 
do kolejnego wyjazdu. Tym razem było to 
Święto Patrona Chorągwi Krakowskiej - 
Tadeusza Kościuszki. 23 marca po cen-
trum Krakowa rozbiegły się umunduro-

wane skrzaciki rozwiązując przeróżne zada-
nia. W tym dniu słoneczko się do nas pięknie 
uśmiechało. Ależ było cieplutko i przyjemnie. 
Niestety żadnej drużynie z Dobczyc nie udało 
się uzyskać zwycięstwa, ale konkurencja była 
w tym roku ogromna.  
 My się tym jednak wcale nie przejmu-
jemy. Za rok też się pokażemy i powalczymy! 
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj.  
 

sam. Magdalena Wojtan 
drużynowa 10 MGZ ,,Mini Kinderki” w Dobczycach 
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Marzec jak harcerz… czyli ciepły, wesoły, energiczny i szczęśliwy 

Jak grzyby po deszczu, tak zuchy po słońcu 

W ystarczyło kilka słabych promieni słoń-
ca, aby można było z daleka dostrzec 

nasze zuchy. Kwiecień i początek maja był 
dla dobczyckiej gromady bardzo wymagający, 
ale kto jak nie zuchy podołają tylu zadaniom?  

 P o m i m o 
egzaminów gimnazjalnych, zdawanych przez 
połowę kadry, gromada nie zdjęła nogi z ga-
zu. Zaraz po części humanistycznej (czyli w 
środę, 23 kwietnia) spotkaliśmy się w koście-
le, aby mszą uczcić patrona wszystkich harce-
rzy- św. Jerzego. Ale dla nas takie spotkanie 
to za mało. Dlatego następnego dnia spotkali-
śmy się na posesji Karola - chyba najbardziej 
wytrwałego dobczyckiego zucha. Tam wła-
śnie bawiliśmy się przy ognisku z kiełbaskami 
do samego wieczora. Ale i to niektórym nie 
wystarczyło. Dlatego w piątek wraz z zucha-
mi z Myślenic pojechaliśmy na Rajd szlakami 
Jana Pawła II. Dzielne i wytrwałe zuchy, po-
mimo niesprzyjającej pogody, wyszły na górę 

Niemcową (1001m n. p. m.) oraz poznały 
Beskid Sądecki.  
 Po tak intensywnym tygodniu nie 
odpuściliśmy i kolejne spotkanie odbyło się 2 
maja - w święto flagi. Poznaliśmy symbole 

narodowe oraz nauczyliśmy się, jak 
szanować nasze barwy. A 3 maja, tak 
jak co roku, wzięliśmy udział w uroczy-
stym przemarszu oraz mszy.  
 W tym miesiącu ciężko było 
znaleźć wolną chwilę, cały czas coś się 
działo. Szczególnie, że 11 maja nasze 
zuchy wzięły udział w hufcowym Festi-
walu Kultury Harcerskiej, gdzie zapre-
zentowały piosenkę oraz specjalnie 
przygotowaną scenkę.  
 A jakie plany na najbliższy 
czas? Pełno ich jest, pojawią się nawet 
liczne zmiany. A o tym już niebawem... 
 Z harcerskim pozdrowieniem 
czuwaj! 

 

sam. Magdalena Wojtan 
drużynowa 10 MGZ ,,Mini Kinderki” działającej  
w Dobczycach oraz członkini Zespołu do spraw 

Promocji Szczepu „Orle Gniazdo” 

Po prostu… 

…zabawa, służba, obowiązek. Poprostu.tv, 
czyli internetowa telewizja Chorągwi Kra-
kowskiej. 
 Wszystko zaczęło się we wrześniu 
2012 roku. To właśnie wtedy dwoje harcerzy 
z Nowej Huty rozpoczęli nowy projekt - tele-
wizję internetową, która każdego trzeciego 
dnia miesiąca pokazuje, co robili harcerze. 
 Ale co Dobczyce mają z tym wspólne-

go? Ku zdziwieniu bardzo dużo! A to wszyst-
ko dlatego, że w listopadzie 2013 roku zmie-
niła się ekipa. Głównym reżyserem, scenarzy-
stą i montażystą został druh Kamil, znany 
przez wszystkich zuchów i harcerzy, rozpo-
znawalny po wręcz przyrośniętym do rąk 
aparacie, drużynowy gromady zuchowej w 
Myślenicach. Druh Kamil pomimo wszelkich 
zdolności sam by sobie nie poradził. Dlate-
go ,,zatrudnił” prezenterów. A któż bardziej 
nadaje się przed ekran, jak nasza kochana 
druhna Ania, przyboczna w gromadzie zucho-
wej?  
 I tak właśnie, od tamtego czasu ekipa 
licząca sześć osób, podróżuje po całej Mało-
polsce, szukając najciekawszych harcerskich 
wydarzeń. Liczba wyświetleń i komentarzy 
mówi sama za siebie. Sława i rozpoznawal-
ność naszych gwiazd jest ogromna! Druhna 
Ania pięknie reprezentuje dobczyckie harcer-
stwo oraz jest najlepszą asystentką ,,szefa” na 
świecie, ale i zuchy mają tam swoje pięć mi-
nut. W najnowszych odcinkach możemy po-
dziwiać jak gromada z Dobczyc brała udział 
w Rajdzie szlakami Jana Pawła II, dowiedzieć 
się, który to zuch chce zostać harcerzem albo 
jak zuchy wykonują swoją wizytówkę,  
 Nie widzieliście jeszcze naszych 
„lokalnych celebrytów” w akcji!? Nie ma 
czasu do stracenia! Wystarczy znaleźć po 
prostu.tv na Facebooku lub Youtube: 
www.facebook.com/poprostu.tv?fref=ts; 
www.youtube.com/user/tvpoprostu 
 

sam. Magdalena Wojtan 
członkini Zespołu do spraw Promocji  

Szczepu „Orle Gniazdo” 

Fot. ze zbiorów drużyny 

Fot. ze zbiorów drużyny 

Tel. 501- 800 - 333 



W międzyczasie, 
efekty prac w/w 
grupy, zostały dwu-
krotnie skonsultowa-
ne z mieszkańcami 
gminy – w listopa-
dzie w trakcie im-
prezy „Zamieńmy 
się szafami” i w 
grudniu podczas 
Jarmarku Świątecznego. W konsultacjach 
wzięło udział niemal 100 osób. Także przełom 
roku 2013 i 2014 obfitował w wydarzenia 
projektowe – odbyło się 6 spotkań konsultacyj-
nych z mieszkańcami i przedstawicielami sa-
morządu oraz badania przeprowadzone wśród 
uczniów dobczyckiego gimnazjum, których 
wyniki przyczyniły się do wzbogacenia two-
rzonej Strategii w zakresie zagospodarowania 
wolnego czasu młodzieży. W badaniach tych 
wzięło udział aż 379. uczniów! 
 Dzięki wszystkim tym działaniom, zaan-
gażowaniu szerokiej grupy mieszkańców oraz 
rzetelnej pracy urzędników odpowiedzialnych 
za stworzenie dokumentu, na przełomie stycz-
nia i lutego 2014 r. powstała i została przyjęta 
nowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych i Integracji Społecznej dla gminy 
Dobczyce na lata 2014 – 2020 – skonsultowa-
na społecznie, obszerna i kompleksowa. Wiele 
postulatów mieszkańców znalazło w niej swoje 
miejsce! Zachęcamy do zapoznania się z tym 
dokumentem, który można znaleźć na stronie 
www.dobczyce .p l /BIP  w zak ładce 
„uchwały” (to uchwała z 26 lutego 2014). 
 
A co przed nami? 
 W lutym 2014 r. wystartował drugi duży 
etap projektowy, który zakończy się stworze-
niem Wieloletniego Programu Współpracy 
gminy z organizacjami pozarządowymi. Jak 
dowiedzieliśmy się od animatorki procesu 
konsultacji, Ewy Chromniak, poza merytoryką, 
czeka nas sporo atrakcji i interesujących dzia-
łań promocyjnych, m.in. Święto Organizacji 
Pozarządowych, na którym dobczyckie organi-
zacje pozarządowe będą promować swoje 
działania i zachęcać mieszkańców do współ-
pracy. Zapraszamy 25 maja! Poza tym, będzie 
trochę pracy z kamerą i nowości wydawni-
czych... ale o tym w następnym numerze. 

O d 1 lipca 2013 r. Fundacja Biuro Inicja-
tyw Społecznych z Krakowa wraz z 

Urzędem Miasta i Gminy Dobczyce realizują 
na terenie gminy projekt „Wzmocnienie me-
chanizmów konsultacji społecznych w gminie 
Dobczyce” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 W numerze 9. z września 2013r. pisali-
śmy o założeniach projektu, teraz pora na kilka 
słów podsumowania pierwszego etapu, który z 
sukcesem zakończyliśmy na przełomie stycz-
nia i lutego 2014 r.  
 Generalnym celem projektu jest wzmoc-
nienie procesu konsultacji społecznych 
dwóch dokumentów strategicznych tworzo-
nych przez gminę Dobczyce do końca czerwca 
2014 roku: 
• Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 
• Wieloletniego Programu Współpracy z 

NGO 
 Pierwsza duża część projektu dotyczyła 
ponownego opracowania Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych, która ostatecz-
nie została przyjęta w wersji rozszerzonej, jako 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych i Integracji Społecznej na lata 2014- 202-
0r.  
 Na kształt Strategii mieli wpływ nie tylko 
urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie doku-
mentów strategicznych, ale również przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych oraz w 
ogromnej mierze sami mieszkańcy.  
 
Kilka słów o tym, co się działo…  
 Działania projektowe rozpoczęły się w 
sierpniu 2013 r. Zgodnie z założeniami, pierw-
szy etap zakładał przeprowadzenie badań so-
cjologicznych mieszkańców (ankiety telefo-
niczne, spotkania fokusowe, wywiady indywi-
dualne). Na jego zakończenie powstał obszer-
ny raport zawierający diagnozę problemów 
społecznych w gminie Dobczyce. Kolejny etap 
zakładał szkolenia dla przedstawicieli jedno-
stek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych z zakresu podstaw prawnych, 
technik i narzędzi konsultacji społecznych. Po 
części edukacyjnej pora była przejść do prak-
tyki - powstała Grupa Robocza ds. Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
której zadaniem było opracowanie dokumentu. 

Sukcesy i wyzwania, czyli podsumowanie działań  
projektowych w gminie Dobczyce 
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S towarzyszenie Wspólnota Myślenice 
zaprasza do udziału w konkursie literac-

kim Fraszka-Igraszka, który organizowany 
jest w ramach Myślenickiego Festiwalu 
Fraszki.  Konkurs ma charakter otwarty. 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 
pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o 
dowolnej tematyce oraz dodatkowo (dla chęt-
nych) pracę złożoną z 3 fraszek związanych z 
Myślenicami (historią, kulturą lub symbolami 
miasta).  
 Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą 
być wcześniej publikowane, ani w czasopi-
smach i wydaniach książkowych, ani w for-
mach publikacji własnej (witryny interneto-
we, portale społecznościowe). Nie dotrzyma-
nie tego warunku grozi dyskwalifikacją 
uczestnika.  
 Prace należy przesyłać w trzech egzem-
plarzach maszynopisu na adres: Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. Adama Mickiewicza 
17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na koper-
cie: Fraszka  
 Każda praca powinna być opatrzona 
godłem, natomiast dane osobowe, adres pocz-
towy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych oraz oświadczenie o 
przekazaniu praw autorskich powinny się 
znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej 
do pracy i oznaczonej tym samym godłem. 
Prace, które nie spełnią warunków regulami-
nu, nie będą uwzględniane w konkursie.  
 Ostateczny termin nadsyłania prac do 
konkursu upływa 31 maja (decyduje data 
stempla pocztowego).  
 Uroczyste ogłoszenie wyników konkur-
su nastąpi podczas Myślenickiego Festiwalu 
Fraszki w dniach 28-29 sierpnia 2014r.  
 Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w festiwalu i po-
informowani o jego szczegółowym programie 
w lipcu.  
 Autorzy, których fraszki zostaną odczy-
tane podczas Fraszkowej Gali, będą mieli 
szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.  
 Wszelkie pytania związane z konkursem 
należy kierować należy na adres: 
acahn@wp.pl Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie: wiadomosci.ngo.pl/
wiadomosci/956719.html 
 Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konkursie. 

(k) 

Konkurs literacki  
Fraszka-Igraszka 



U pływa piąty miesiąc kolejnej edycji pro-
jektu integrującego seniorów z dziećmi i 

młodzieżą, który ruszył w styczniu 2014 roku. 
Codziennie, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 15 do 19 w sali 141 w RCOS 
spotykają się osoby starsze z dziećmi i mło-
dzieżą wypracowując więź międzypokolenio-
wą, poznając wzajemne potrzeby, co wpływa 
na kształtowanie pozytywnych wzorców 
wśród młodego pokolenia i aktywizację senio-
rów. Uczestnicy mają alternatywę na miłe 
spędzenie wolnego czasu. Poprzez udział w 
różnorodnych zajęciach rozwijają lub pogłę-
biają swe zainteresowania, młodsi uczą się 
zapominanych technik rękodzieła i metod 
plastycznych. Techniką orgiami wykonują 
różne przedmioty, zwierzęta i kwiaty. Przez 
okres wielkiego postu uczestnicy ozdabiali 
cekinami, wełną i sznurkiem ozdoby świątecz-
ne. Na niedzielę palmową wykonali dla siebie 
palmy, do których wcześniej przygotowali 
kwiaty z bibuły. Na kanwach, metodą krzyży-
kową i półkrzyżykową, haftują kwiaty i pejza-
że. Miłośnicy szydełka wykonują z kordonka 
kwiaty, które w przyszłości będą tworzyć 
kompozycje w wazonach. Warsztaty decoupa-
ge po raz kolejny pozwoliły na utrwalenie tej 
metody i wykonanie przedmiotów, które 
uczestnicy zabiorą po skończonym projekcie. 
W maju zaplanowane są warsztaty florystycz-
ne - wszyscy czekają z niecierpliwością. Czas 
budzenia się przyrody do życia wpłynie także 
na sadzenie kwiatów ozdobnych w naszych 
doniczkach parapetowych, gdzie seniorzy z 
wielką cierpliwością po raz drugi będą wska-
zywać na właściwe wykonanie pracy przez 
młode pokolenie i dopilnują właściwej pielę-
gnacji. 
 W ramach zajęć kulturowych uczestni-
cy mogą obejrzeć dobry film. Zakupione filmy 
z serii „Był sobie człowiek”, „Byli sobie od-
krywcy” oraz „Byli sobie wynalazcy” pozwa-
lają nie tylko dzieciom poznać budowę i funk-
cjonowanie organizmu człowieka, historię 
odkryć i ciekawych wynalazków. Przed nami 
kolejne filmy z tej serii i możliwości pozna-
wania świata. Chętni mogą dowiedzieć się o 
teatrze, kinie, historii Dobczyc i okolicy.  
Zajęcia sportowe cieszą się dużym zaintereso-
waniem, szczególnie dzieci, które swój nad-
miar energii zużywają w różnych rozgryw-
kach (piłka nożna, unihok, ping pong i in.). 
Kije nordic walking wykorzystywane są przez 
seniorów na spacerach prywatnie organizowa-
nych (kilku osobowe grupki uczestników). Na 
weekendy także seniorzy zabierają ze świetli-

cy prace z igłą, szydełkiem i inne.  
 Czwartek jest to dzień, na który wszy-
scy czekają z wielką niecierpliwością, ponie-
waż wtedy są zajęcia kulinarne. Przygotowa-
nie produktów, wykonanie z nich sałatek, 
kanapek, przystawek wydobywa z każdego 
wielki zapał, a potem radość z konsumowania 
przy wspólnym stole przynosi największy 
owoc integracji międzypokoleniowej. Dzięki 
zakupionej ostatnio gofrownicy spędziliśmy 
na świetlicy czas do 20.30, ponieważ młode 
żołądki nie mogły nasycić się goframi.  
 Poza powyższymi zajęciami jest udzie-
lana codzienna pomoc dzieciom w odrabia-
niu zadań domowych przez osoby starsze lub 
wolontariuszy. W wolnym czasie seniorzy z 
dziećmi grają w karty, szachy, warcaby, różne 
gry planszowe, rozwiązują ćwiczenia i zadania 
psycho-edukacyjne. Duży wkład wolontaryjny 
w pracę świetlicy mają panie: Irena Montico-
lo, która odpowiada za zajęcia kulturowe i 
dodatkowo udziela korepetycji z języka pol-
skiego, co zaowocowało lepszymi ocenami z 
tego przedmiotu i zdanie egzaminu poprawko-
wego w wakacje przez uczestnika; Janina 
Dulska - uczy matematyki, chemii, fizyki, a 
efektem jest, jak to powiedziała jedna z 
uczestniczek „ po raz pierwszy w mej edukacji 
nie mam zagrożenia z matematyki”; Małgosia 
Michalik jest doświadczonym pedagogiem 
wspierającym pracę z dziećmi; Kinga Pło-
skonka swoją pasję plastyczną przenosi na 
dekorację świetlicy, wnosząc nowe pomysły i 
zarażając nimi. Panie nie liczą poświęconego 
czasu, ilości spotkań, bo zawsze pojawiają się 
kiedy tylko jest potrzeba, za co wszyscy im 
dziękujemy. 
 Dużym zainteresowaniem cieszą się 
comiesięczne turnieje szachowe, które groma-
dzą około 40 pasjonatów królewskiej gry nie 
tylko z terenu naszej gminy, ale także powiatu 
wielickiego. Poprzez dużą rozpiętość wiekową 
uczestników (najmłodszy uczestnik liczy 4 
lata, zaś najstarszy 82) następuje nie tylko 
emocjonalna więź, ale również przeplatanie 
doświadczenia z młodzieńczym zapałem. Pa-
nowie Jerzy Cholewa i Józef Żak, przyjeżdża-
ją także wolontaryjnie w każdym miesiącu, by 
sędziować i sprawnie przeprowadzić turniej 
szachowy, za co również im dziękujemy. 
 W czerwcu zaplanowana jest cało-
dzienna wycieczka poza nasz powiat. W wa-
kacje przewidziane są wyjścia na basen i wy-
jazd na konie. 

Stowarzyszenie „Więź” 
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Stowarzyszenie Integracji Rodziny „Więź” łączy pokolenia 

Pierwszy Dobczycki Bieg Uliczny 

Z apraszamy do udziału w Pierwszym Dob-
czyckim Biegu Ulicznym, który odbędzie 

się 19 lipca. Starujemy z placu przy ul. Podgór-
skiej (okolice stadionu KS Raba) o godz. 16. 
Do pokonania – 10 km. To dwie pętle po 5 km, 
przy czym trasa w 98 proc. przebiega po po-
wierzchni asfaltowej.  
 Wydawania pakietów dla startujących – 
od godz. 12.30 do 15. 
 Wpisowe: do 16 czerwca – 45 zł; do 11 
lipca – 55 zł; w dniu zawodów – 65 zł. 
 Mieszkańcy gminy Dobczyce przez 

Stare, ale jare! Wystawa  
radioodbiorników w bibliotece  

Ś wiat zdominowały komputery i iPody, ale 
na szczęście radio przetrwało i wielu z nas 

nie wyobraża sobie życia bez niego. W środę 9 
kwietnia, rozpoczęła się w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Dobczycach przepiękna wystawa 
zabytkowych odbiorników z kolekcji dr. inż. 
Ryszarda Dulskiego. Pasjonat radioodbiorni-
ków, którego część kolekcji znalazła się m.in. 
w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w 
Niepołomicach, poprowadził z tej okazji spo-
tkanie: „Stare, ale jare. Wspominamy zabytko-
we odbiorniki”. W bardzo ciekawy sposób 
zaprezentował on dzieje radiotechniki i to, w 
jaki sposób radio wpływało na życie ludzi. 
 Opowiadał o czasach, w których radio-
odbiorniki były konfiskowane, ponieważ ich 
posiadanie było nielegalne, groziło karą śmier-
ci. Tak było w czasie wojny, tak było tuż po 
wojnie. 
- Mało kto wie, że Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, oprócz tego, że ogłosił manifest – 
opowiadał Ryszard Dulski – wydał także dekret 
o zakazie posiadania radioodbiorników na 
terenach nieokupowanych. Ich posiadanie gro-
ziło karą śmierci.  
 Opowiedział historię z Poznania, gdzie 
kobieta, która posiadała i używała radioodbior-
nika, została zadenuncjowana przez sąsiadów i 
skazano ją na karę śmieci – wyrok wydano w 
procesie przeprowadzonym w trybie doraźnym.  
 Po spotkaniu uczestnicy chętnie wy-
mienili wrażenia i opowieści związane z tymi 
trudnymi czasami, gdy radia słuchało się przy 
zasłoniętych oknach, z niepokojem. Ryszard 
Dulski opowiadał również o roli radioodbiorni-
ków podczas II wojny światowej i o narzędziu 
propagandy komunistycznej. Te historie warto 
przytoczyć młodym, którzy radio znają z zupeł-
nie innej perspektywy. 
 Wystawa potrwa do końca maja. Zapra-
szamy nauczycieli i uczniów oraz inne grupy 
zainteresowane krótką opowieścią i prezentacją 
przez autora wystawy. Dr inż. Ryszard Dulski 
w miarę swoich możliwości chętnie podzieli się 
historią „ożywionych” i reaktywowanych przez 
niego radioodbiorników, a robi to w sposób 
bardzo ciekawy i przekonujący. Zainteresowa-
nych takimi krótkimi prelekcjami i oglądnię-
ciem grupowym wystawy zapraszamy do kon-
taktu z biblioteką. Wszystkich zapraszamy do 
odwiedzenia biblioteki, by zobaczyć te małe 
cuda techniki. 

Paweł Piwowarczyk 

cały okres trwania zapisów – 25 zł. 
 Dekoracja zwycięzców odbędzie się o 
17.30. Tuż po dekoracji – oficjalne otwarcie 
obchodów Dni Dobczyc.  
 Więcej szczegółów na stronie organiza-
tora, Dobczyckiego Klubu Biegacza: 
www.dkb.org.pl oraz na www.facebook.com/
Dobczycki.Klub.Biegacza 
 Zapraszamy do udziału mniej i bardziej 
doświadczonych biegaczy. 

(k) 

Fot. Paweł Stożek 



nie na moje dorosłe życie. 
 Trzy lata po wstąpieniu Polski do Unii i 
otwarciu granic, wyjechałam z kraju w poszu-
kiwaniu pracy i lepszej przyszłości, tak samo 
jak 1,7 mln Polaków. Poszczęściło mi się, bo 
pracuję w swoim zawodzie – jestem księgo-
wą. Nie mogę narzekać na zarobki, jestem 
szanowana w firmie, która mnie zatrudnia, 
opanowałam język do perfekcji. Przywykłam 
do tego łatwiejszego, mniej stresującego ży-
cia. A jako rezydent z kraju Unii mam prawo 
do wszystkich świadczeń socjalnych, dostęp 
do lekarzy i edukacji, płacę podatki. A po 
przepracowaniu 10 lat nabędę także upraw-
nienie do otrzymania emerytury z tego kraju 
w przyszłości. I to właśnie Unia Europejska 
dała nam, emigrantom, prawo do bycia trakto-
wanymi na równi z innymi obywatelami da-
nego kraju i korzystania ze wszystkich przy-
sługujących im przywilejów. 
 I chociaż życie na obczyźnie nie jest 
„łatwym kawałkiem chleba”, to jednak często 
daje ludziom lepsze możliwości i perspekty-
wy. A my, Polacy, jesteśmy narodem, który 
emigrował, emigruje i nadal będzie to robił - i 
Unia bardzo nam to ułatwiła. 
 Czy wyjechałabym z kraju, gdyby Pol-
ska nie była członkiem Unii? Prawdopodob-
nie nie, bo już samo otrzymanie pozwolenia 
na pracę byłoby bardzo trudne, nie wspomi-
nając o znalezieniu legalnej pracy i załatwie-
niu wszystkich formalności związanych z 
codziennym życiem. Nie byłabym na tyle 
odważna, by stawić temu wszystkiemu czoła. 
A Unia Europejska bardzo to wszystko upro-
ściła. Wiem, że pewnego dnia wrócę do kraju, 
bo jednak serca nie da się oszukać - jestem z 
tych, dla których Rodzina jest najwyższą war-
tością. I mam szczerą nadzieję, że do tego 
czasu Unia Europejska pomoże Polsce w 
stworzeniu takich warunki do życia, aby lu-
dzie z emigracji mogli wrócić z nadzieją na 
lepsze, godne życie; tą samą, z którą kiedyś 
opuszczali nasz kraj. I tego sobie i Państwu 
życzę.  

Monika Brzezińska 

P olska obchodzi w tym roku 10-lecie przy-
stąpienia do Unii Europejskiej. I aż trud-

no uwierzyć, że upłynęła już dekada od tego, 
jakby nie patrzeć, historycznego wydarzenia. 
Takie okrągłe jubileusze zawsze skłaniają do 
refleksji, do spojrzenia w przeszłość i zasta-
nowienia się na tym, co się w naszym życiu 
zmieniło. Bo przecież nie da się ukryć faktu, 
że członkostwo w UE wpłynęło na życie Po-
laków. Zapewne będą wśród nas ludzie, któ-
rzy skorzystali z różnego rodzaju pomocy 
finansowej z funduszy unijnych i tym samym 
mogli rozpocząć własną działalność, doszko-
lić się w zawodzie czy też całkowicie zmienić 
swoje kwalifikacje. Ale będą również i tacy, 
którzy będą winić Unię za swoje finansowe 
czy zawodowe niepowodzenia, nietrafione 
inwestycje i złe decyzje. I obie grupy będą 
miały swoje racje i argumenty, z którymi nie 
da się polemizować. 
 Spoglądając jednak z własnej perspekty-
wy, mogę ocenić jak wejście do Unii zmieniło 
moje życie. Jak sobie tylko przypominam to 
chyba zawsze byłam „euro-entuzjastką”. Już 
w czasie nauki w szkole średniej, 5 lat przed 
przystąpieniem do Unii, działałam w Klubie 
Europejskim przy Zespole Szkół. W tamtych 
latach ten Klub dawał młodzieży ogromne 
możliwości. Zapraszani byliśmy na konferen-
cje, warsztaty, jeździliśmy na rozmaite szko-
lenia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mie-
liśmy możliwość zbudować naszą świado-
mość europejską na rzetelnej wiedzy. Dzięki 
temu Klubowi mogłam pojechać do Warsza-
wy na zaproszenie ówczesnej prezydentowej 
– Jolanty Kwaśniewskiej na konferencję zor-
ganizowaną z okazji 10-lecia przyjęcia przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych Konwencji o Prawach Dziecka – „O 
uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu”, gdzie 
gościły królowe i pierwsze damy z wszyst-
kich krajów członkowskich ONZ. I zapewne 
nigdy nie dostałabym takiej szansy, gdyby nie 
działalność w Klubie Europejskim. Myślę, że 
nie do końca jednak zdawałam sobie wtedy 
sprawę z tego, jak członkostwo w Unii wpły-

Moje 10 lat w Unii Europejskiej 
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P arafia p.w. św. Mikołaja z Sieprawia i 
Stowarzyszenie LGD Turystyczna Pod-

kowa ogłaszają konkurs fotograficzny, dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów z tere-
nu parafii św. Mikołaja i Turystycznej Podko-
wy.  
 Celem konkursu jest popularyzacja foto-
grafii wśród dzieci i młodzieży oraz przedsta-
wienie ich dotychczasowych osiągnięć. Po-
nadto konkurs fotograficzny podniesie świa-
domość i wiedzę na temat LEADERA, 
PROW, LGD oraz terenu działania LGD. 
Prace można nadsyłać do 20 czerwca.  
 Konkurs przeprowadzany jest w 3 gru-
pach wiekowych: I grupa: szkoła podstawo-
wa: kategoria: Piękno krajobrazu obszaru 
Lokalnej Grupy Działania, II grupa: gimna-
zjum; kategoria: Moja gmina, miejscowość, 
mój kawałek Europy, (kultura, zwyczaje, 
święta, obrzędy), III grupa: szkoły ponadgim-
nazjalne /studenci z terenu LGD); kategoria: 
Portret (wydarzenia, życie codzienne, ludzie, 
sport, środowisko). Każdy uczestnik może 
zgłosić tylko 1 pracę. 
 Uczestnicy konkursu zostaną powiado-
mieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia kon-
kursu oraz wręczenia nagród. 
 Szczegółowy regulamin dostępny jest na 
stronie: www.turystycznapodkowa.pl Przystę-
pując do konkursu uczestnik zapewnia, że: 
posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej 
pracy, nie narusza praw autorskich osób trze-
cich, nie narusza dóbr osobistych osób, które 
zostały na nich przedstawione oraz innych 
dóbr prawnie chronionych.  

(k) 

A by uczcić wydarzenia związane z kano-
nizacją bł. Jana Pawła II, Starostwo 

Powiatowe ogłasza Powiatowy Konkurs Pa-
pieski „Święci nie przemijają”. Celem Kon-
kursu jest kultywowanie pamięci o Ojcu 
Świętym oraz oddanie mu hołdu w aspekcie 
jego drogi do świętości. 
 Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych z 
powiatu myślenickiego i trwa od 22 kwietnia 
do 1 września, W ramach konkursu uczestni-
cy mają wykonać prace fotograficzne przed-
stawiające wydarzenia i miejsca związane z 
uroczystościami kanonizacji Ojca Świętego 
Jana Pawła II, odbywającymi się w kraju i 
zagranicą. Każdy uczestnik może przesłać na 
Konkurs jedno zdjęcie. Praca musi być wyko-
nana tylko przez jednego autora (praca zbio-
rowa nie będzie brana pod uwagę). 
 Informacji w sprawach związanych z 
konkursem udziela: Ryszard Grzesiak - głów-
ny specjalista, Wydział Promocji, Strategii i 
Funduszy Europejskich Starostwa Powiato-
wego w Myślenicach, tel. 12/372 76 55, e-
mail: r.grzesiak@myslenicki.pl 
 Regulamin konkursu i karty zgłoszenio-
w e ,  d o s t ę p n e  s ą  n a  s t r o n i e : 
www.myslenicki.pl 

(k) 

Powiatowy Konkurs Papieski 
„Święci nie przemijają” 

Szkolenia zakończone, szkolenia rozpoczęte 

O d 13 lutego do 6 maja trwał kurs kompu-
terowy zorganizowany przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Dobczycach. Ukoń-

czyło go w sumie osiem osób – głównie 
członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów z Dobczyc. Zajęcia przygotowała i 
prowadziła Małgorzata Chanek. Jeżeli zbierze 
się odpowiednia ilość osób (minimum 10) 

biblioteka będzie organizowała kolejny cykl.  
 Tymczasem ruszył nowy cykl spotkań 
edukacyjnych pt. „O finansach w bibliotece”.  

Projekt  realizowany jest z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu edu-
kacji ekonomicznej. Realizatorem projektu 
jest  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.  
 W ciągu pięciu tygodni bibliotekarka 
Dorota Mistarz i wolontariuszka Krystyna 
Zając przeprowadzą cykl spotkań edukacyj-
nych. Tematy spotkań: Jak racjonalnie go-
spodarować budżetem domowym? Bank 
przez Internet Lokaty, kredyty i karty – jak 
wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową? 
Ubezpieczenia. Bank centralny i inne ban-
ki. Wcześniej obie panie przeszły specjalne 

kilkudniowe szkolenie na bazie specjalnego 
programu przygotowanego przez specjali-
stów. 

Paweł Piwowarczyk 

Poznaj Turystyczną Podkowę  
– konkurs fotograficzny 



K ontynuując temat zaczęty w tamtym roku 
(Tapeta 5/2013), chciałbym skupić się na 

budkach lęgowych dla ptaków. 
 Już od dłuższego czasu można zaob-
serwować znaczny ubytek w populacji ptaków 
owadożernych, a zwłaszcza tych gatunków, 
które gnieżdżą się w dziuplach. Rzadziej za-
tem można zobaczyć takie ptaki jak: sikory, 
kowaliki, pełzacze, dzięcioły, muchołówki, 
dudki, kraski, jeżyki. Ptaki te, jako tępiciele 
owadów, a niektóre również ślimaków, oddają 
nieocenione usługi w walce ze szkodnikami 
roślin. Budki najlepiej jest wykonać z desek o 
grubości 2-3 cm (taka grubość zapewni więk-
szą trwałość budki), ale można też z płyt OSB. 
Wykonuje się również budki drążone w 
pniach. Dobrze wykonana budka powinna 
spełniać kilka warunków: 
• Odpowiednia średnica otworu dla danej 

grupy ptaków. 
• Odpowiednia odległość otworu od dna bud-

ki (trudniej drapieżnikom dostać się do jaj 
lub piskląt). 

• Przednia ścianka o odpowiedniej grubości i 
dodatkowo zaopatrzona w tzw. kominek 
(dodatkowa deseczka wokół otworu wloto-
wego, która utrudnia sięgnięcie łapą przez 
kunę lub kota do wnętrza budki). 

• Przy otworze nie umieszczać drążka, gdyż 
ptakom nie jest on potrzebny, a jedynie uła-
twia dostęp drapieżnikom do wnętrza budki. 

• Budka powinna być otwierana (najlepiej z 
przodu lub od góry), najlepiej na zakładkę i 
gwóźdź. 

• Daszek powinien być pochylony w stronę od 
pnia do otworu i powinien być wykonany z 
jednej deski. Budka powinna być szczelna. 

• Od wewnątrz deski nie powinny być heblo-

wane i dodatkowo można umieścić listewki 
(ułatwi to wydostanie się piskląt na ze-
wnątrz).  

 Rozwieszając budki należy zwrócić 
uwagę na kierunek, w którym zwrócony jest 
otwór wlotowy. Najlepiej, gdy jest to wschód 
do południowy wschód i w miejscu ocienio-
nym od godzin przedpołudniowych; w miej-
scu spokojnym i mało uczęszczanym przez 
ludzi. Nie powinno wieszać się budek na połu-
dnie (zbytnio się nagrzewają), północ (zbyt 
chłodno) i zachód (kierunek, z którego najczę-
ściej wieje wiatr). Budka powinna być lekko 
pochylona do przodu (zapobiega to zacinaniu 
deszczu do wnętrza budki i chroni częściowo 
przed wiatrem). Wysokość, na jakiej powinna 
być powieszona skrzynka to 3-4 m i nie po-
winna wystawać ponad koronę drzewa. Jeśli 
nie ma drzew to budki można zawiesić na 
ścianie budynku, na słupach, w żywopłotach, 
pamiętając o ich ocienieniu.  
 Budki można wieszać przez cały rok, 
ale najlepiej od jesieni do wczesnej wiosny. 
Stare budki należy co roku czyścić ze starych 
gniazd (zapobiega to rozprzestrzenianiu się 
chorób i pasożytów). Do nowych i wyczysz-
czonych budek dobrze jest wsypać 2cm su-
chych trocin, które zastąpią próchno zalegają-
ce w dziupli, gdyż niektóre ptaki nie wyściela-
ją dziupli (krętogłów, dzięcioł) i wtedy jaja 
będą składane na deskach budki i mogą ulec 
uszkodzeniu.  
 Podsumowując chciałbym zaznaczyć, 
że celowo użyłem terminu „budki lęgowe” 
zamiast bardziej poprawnego, jakim jest 
„skrzynki lęgowe”, ale z praktyki wiem, że ten 
pierwszy jest bardziej kojarzony przez laików 
z omawianym tematem. 

Jacek Kozubek 
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Ogrodnik Radzi 
Proekologiczne metody ochrony i nawożenia roślin cz. II 

Orliki Raby najlepsze w Podokręgu Myślenice 

S porym sukcesem drużyny Orlików Raby 
(rocznik 2003/2004) zakończył się piłkar-

ski turniej w Wiśniowej. Zawody rozgrywane 
na boisku typu Orlik, zgromadziły na starcie 

ścisłą czołówkę drużyn z naszego Podokręgu, 
jeśli chodzi o tą kategorię wiekową. I tak w 
imprezie uczestniczyli, oprócz Raby: Pci-
mianka Pcim, Dalin Myślenice, Orliki Myśle-
nice, Lubomir Wiśniowa oraz Grodzisko Ra-
ciechowice.  
 Wszystkie drużyny rozgrywały mecze 
między sobą i na koniec utworzona została 

tabela. W niej najlepsi okazali się młodzi 
piłkarze z Dobczyc, którzy 4 mecze rozstrzy-
gnęli na swoją korzyść, a przegrywając tylko 
w jednym. Drugie miejsce przypadło dla Pci-

mianki, zaś trzecie dla Orlików 
Myślenice. 
Okazały puchar z rąk działaczy 
miejscowego Lubomira odebrał 
kapitan drużyny Raby Kamil Ła-
dyga. 

(KS Raba) 
 
Wyniki meczów z udziałem Raby: 
Dalin Myślenice - Raba Dobczyce 
2:3 
Raba Dobczyce - Orliki Myślenice 
3:0 
Lubomir Wiśniowa - Raba Dobczy-
ce 0:2 
Grodzisko Raciechowice - Raba 

Dobczyce 2:1 
Raba Dobczyce - Pcimianka Pcim  1:0. 
Skład drużyny Raby: Kacper Kęsek - Kamil 
Ładyga, Paweł Laszczak, Szymon Kaletka, 
Karol Mistarz, Radosław Mistarz, Krystian 
Flak, Kornel Woźniak, Alan Boczoń, Bartosz 
Kica, Mateusz Dominik, Gaspar Ścibor -
 trener Dawid Suder. 

Ogrodnik radzi 
Zamiast trawnika 

P odczas aranżacji terenów zieleni, w tym 
również ogrodów przydomowych, warto 

wziąć pod uwagę zastąpienie części planowane-
go lub istniejącego trawnika (zwłaszcza w miej-
scach trudnych do pielęgnacji, zacienionych, 
pod drzewami, przy ścianach budynków, na 
skarpach, a nawet na dachach), roślinami two-
rzącymi zwarte runo lub łan. Rośliny takie zwa-
ne są roślinami okrywowymi lub zadarniający-
mi. Oprócz funkcji wynikającej z nazwy, po-
winny mieć również walory dekoracyjne takie 
jak np.: efektowne kwitnienie, tworzenie barw-
nych i trwałych liści, ale również powinny 
szybko się rozrastać i zwarcie okrywać glebę, 
być odporne na działanie szkodników, chorób i 
niskich temperatur. Nie powinny jednak stwa-
rzać konkurencji dla roślin sąsiadujących z nimi 
(drzew, krzewów i roślin tego samego gatunku).  
Zalety stosowania roślin okrywowych w zieleni 
miejskiej: 
• są odporniejsze od trawników na: okresową 

suszę, niekorzystne warunki siedliskowe, 
zanieczyszczenia; 

• są atrakcyjniejsze od trawników (bogactwo 
barw, pokrojów roślin, faktury liści); 

• z upływem czasu wymagają mniej zabiegów 
pielęgnacyjnych niż trawniki (obniża to kosz-
ty utrzymania terenów zieleni); 

• ograniczają erozję gleby na skarpach oraz 
ograniczają erozję gleb w mieście; 

• mają też znaczenie ekologiczne (schronienie 
dla małych zwierząt i owadów pożytecznych). 

 Wybór gatunków zależy m.in. od rodza-
ju i wilgotności gleby oraz nasłonecznienia. 
Mogą to być trawy ozdobne, byliny, paprocie, 
krzewinki i małe krzewy. 
Przykłady roślin okrywowych: 
1.Miejsca cieniste: barwinek pospolity (Vinca 
minor); bluszcz pospolity (Hedera helix); kon-
walia majowa (Convallaria majalis); runianka 
japońska (Pachysandra terminalis) odm. ‘Green 
Carpet’; trzmielina Fotrune’a (Euonymus fortu-
nei) odm. ‘Coloratus’. 
2.Miejsca półcieniste: dąbrówka rozłogowa 
(Ajuga reptans) odm. ‘Atropurpurea’; funkia 
ogrodowa (Hosta hybrida); paprocie; pier-
wiosnki (Primula); tawułka Arendsa (Astilbe 
arendsii), tawułka chińska (Astilbe chinensis); 
tawuły japońskie (Spiraea japonica); turzyce 
( C a r e x ) ;  śn i e g u l i c z k a  C h e n a u l t ’ a 
(Symphoricarpos x chenaultii) odm. ‘Hancock’. 
3.Miejsca nasłonecznione: irga płożąca 
(Cotoneaster horizontalis), irga szwedzka 
(Cotoneaster x suecicus) odm. ‘Coral Beauty’, 
‘Skogholm’; jałowce – niskie gatunki – j. płożą-
cy (Juniperus horizontalis), j. sabiński 
(J.sabina) odm. ‘Tamariscifolia’; kosodrzewina 
- karłowe odmiany (Pinus mugo) odm. ‘Mops’; 
lawenda (Lawendula); pięciornik krzewiasty 
(Potentilla fruticosa); róże okrywowe; tawuły 
japońskie (Spiraea japonica) odm. 
‘Goldmound’, ‘Golden Princess’, ‘Little Princ-
ess’. 
 Prace pielęgnacyjne będą polegać na: 
przekopaniu i dobrym odchwaszczeniu gleby 
przed posadzeniem roślin i odchwaszczaniu 
przez pierwsze 3 lata po posadzeniu, wyściółko-
waniu powierzchni wokół roślin oraz nawadnia-
niu. 
 Warto zatem wprowadzać takie rośliny, 
aby urozmaicić wygląd otaczającej nas zieleni.  

inż. Jacek Kozubek 

Fot. ze zbiorów KS Raba 



tań z lat poprzednich i wypoczywający tam 
plażowicze, rowerzyści, biegacze i wędkarze 
dzielą się z Przyjaciółmi Raby zadowoleniem z 
tego faktu. Jeden z napotkanych turystów po-
dzielił się nawet takim oto spostrzeżeniem: 

- Wie pan, ja od dwóch lat przyjeżdżam 
wypoczywać tylko tutaj nad Rabę, na tę 
plażę , bo to jedyne miejsce w rejonie Kra-
kowa, gdzie na górskiej rzece nie widzę 
wiszących na drzewach worków, a na ka-
mieniach nie muszę co przyjazd zbierać 
syfu. Super, że się nie poddaliście i macie 
sprzątanie regularnie! 
 Miło słyszeć takie słowa, liczymy, że 
zadowolonych z kontemplacji natury bez 
śmieci będzie przybywać, a odpadów uby-
wać. Dzika Raba to piękne miejsca i wszy-
scy powinni mieć możliwość wypoczywać 
nad jej brzegami w spokoju umysłu, który 
zapewni jedynie nieskażone środowisko. 
W akcji uczestniczyli: Piotr Augustynek, 

Paweł Augustynek Halny, Szymon Augusty-
nek, Antoni Augustynek, Andrzej Ciesielski, 
Marta Ciesielska, Adam Fronc, Maciej Iżewski, 
Wiktor Morajko, Andrzej Gołek, Jacek Pła-
checki, Jarosław Przytuła, Gabriel Pyka, Wik-
toria Pyka, Paweł Rycaj, Krzysztof Rycaj. 

Przyjaciele Raby 
 
Urząd Gminy serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy wzięli udział w akcji sprzątania doliny 
Raby. Mamy nadzieję, że efekty tych prac będą 
widoczne długo. Apelujemy do mieszkańców i 
turystów, by uszanowali wysiłek tych, którzy 
poświęcają swój wolny czas i wkładają dużo 
serca w to, by brzegi Raby, były czyste. Każdy 
rodzaj śmieci: stare lodówki, komputery, prze-
bite baseny (taki okaz także „udało” nam się 
niestety znaleźć nad Rabą) itd., można wy-
wieźć na oczyszczalnię ścieków w Dobczycach 
i bez żadnych kosztów tam zostawić! I na pew-
no będzie wygodniej, nie trzeba będzie prze-
dzierać się nocą przez krzaki i chaszcze, poko-
nywać trudności terenu lub „czaić się”, czy nikt 
nie widzi. Pod oczyszczalnię można podjechać 
kulturalnie  samochodem i to za dnia! Gruz 
może odebrać na Państwa prośbę firma zajmu-
jąca się wywozem tego typu odpadów (wykaz 
znajduje się na stronie internetowej urzędu: 
www.dobczyce.pl). Spróbuj zmienić swoje 
przyzwyczajenia! Prosimy, pomyśl zanim wy-
rzucisz śmieci w krzaki! 

P rzyjaciele Raby ponownie zadbali o naszą 
rzekę. W Niedzielę Palmową przeprowa-

dzili akcję sprzątania brzegów Raby. Kilkuna-
stoosobowa ekipa wędkarzy wraz z członkami 
rodzin, wyposażona w rękawice, worki i wode-

ry, a także samochód terenowy z przyczepą, 
wyzbierała odpady w rejonie starego i nowego 
mostu w Dobczycach, na plażach w Niezdowie, 
Winiarach i Kunicach, w okolicy ujścia potoku 
Krzyworzeka, a także w pobliżu starego młyna 
w Gdowie. Zebrano ok. 150 worków odpadów 
z czego 1/3 na terenie gminy Dobczyce, a 2/3 
na obszarze gminy Gdów. Oczywiście część 
śmieci znajdowało się również w wodzie, czyli 
na obszarze w zarządzie RZGW. 
 Najtrudniejszym miejscem do sprzątania 
okazały się brzegi w okolicy starego młyna w 
Gdowie. Znajdowało się tam mnóstwo części 
samochodowych, kabli, pieluch, szyb, luster i 
innych niebezpiecznych i szpecących krajobraz 
odpadów. Bardzo trudne były też rozlewiska 
powyżej nowego mostu w Dobczycach, z któ-
rych nie było możliwości wyłowienia zatopio-
nych worków. W pozostałych miejscach nie 
widać już na szczęście wielkogabarytowych 
śmieci. Głównie zalegały pozostawione po 
remontach pianki uszczelniające, a po libacjach 
- rozbite szklane butelki, puszki, opakowania 
po chipsach i styropiany z fast food’ów. Miej-
my nadzieję, że osoby, które pozostawiły te 
rzeczy nad wodą, czytają ten artykuł i zawsty-
dzą się swoim zachowaniem. 
 Z bardziej przyjemnych informacji warto 
wspomnieć o tym, że w rejonie Niezdowa i 
Winiar niewiele było roboty dla sprzątających. 
Na tym odcinku ewidentnie widać efekty sprzą-

150 worków śmieci zebranych w dolinie Raby - apel do mieszkańców 
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Z  przyrodą Turystycznej Podkowy za pan 
brat” – to tytuł konkursu plastycznego, 

który Stowarzyszenie Turystyczna Podkowa 
ogłosiło śród uczniów przedszkoli i szkół z 
terenu „Podkowy”.  
 Prace, które uczestnicy zgłaszali do kon-
kursu, miały być związane z obszarem Tury-
stycznej Podkowy - o tematyce ekologicznej. 
Miały promować zachowania proekologiczne i 
hasła ekologiczne. Były to plakaty, obrazy, 
rysunki itp. 
 Gmina Dobczyce ma w konkursie swoich 
laureatów. Wśród dzieci najmłodszych pierw-
sze miejsce zdobyła czteroletnia Weronika 
Kaja z Oddziału Przedszkolnego z Brzączowic.  
 W kat. klas I-III wyróżnienia przyznano 
Helenie Misiorek(6 lat) z SP z Dziekanowic 
oraz Milenie Przęczek z klasy III z SP w Brzą-
czowicach. 
 Wyróżnienie od firmy REBA otrzymał 
Bartłomiej Lenart z klasy III z SP w Brzączo-
wicach.  
 Wręczenie nagród w konkursie ekologicz-
nym odbędzie się podczas dobczyckich obcho-
dów Dnia Dziecka. Jednocześnie w trakcie 
imprezy przewidziane jest zakończenie konkur-
su na jak największą ilość zebranych zużytych 
baterii, na które Stowarzyszenie zaprasza ser-
decznie wszystkich uczestników, nauczycieli i 
uczniów. 
 Kto przyniesie najwięcej zużytych baterii 
wygra konkurs, a szkoła, z której będzie złożo-
nych najwięcej baterii wygra cenne nagrody.  

(k) 

Ekologiczny konkurs  
Turystycznej Podkowy  

– wręczenie nagród 1 czerwca 

Śmieci nad Rabą - jeszcze przed kwietniowym 
sprzątaniem 
Fot. Paweł Stożek 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działa-
jąc zgodnie z art.35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz.651 
z póź.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Dobczycach, Rynek 26, wywieszono infor-
mację; 
I. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości 
położonych w Dobczycach przy ul. Budowla-
nych, oznaczonych dz.nr 716/14, 716/15, 71-
6/16, 716/17, 716/18,  
II. o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomo-
ści : 1/ położonej w Dobczycach, oznaczonej 
dz.nr 2729, 2/ położonej w Stadnikach, ozna-
czonej dz.nr : 374/15, 353/1. 
Informacja zamieszczona jest również na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce - www.dobczyce.pl i BIP-e. 




