


i wiele innych wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych, społecz-
nych dedykowanych mieszkań-
com.  Nigdy nie odmawiała 
pomocy. 
  Łączę się w żalu z ro-
dziną zmarłej Marii i w modli-
twie za spokój Jej duszy i skła-
dam wyrazy najgłębszego sza-
cunku, wdzięczności i podzię-
kowania w imieniu własnym, 
Rady Miejskiej oraz całej gmi-
ny.  
  Pani Maria była kwinte-
sencją kobiecości, biznesmena, 
społecznika, szefa, przyjaciela. 
Dobczyce bez Niej nie będą już 
tymi samymi Dobczyca-
mi.  Będzie nam Jej brakowało, 
ale pozostanie w naszej zbioro-
wej pamięci jako wzór obywa-
telki miasta, które stało się 
dzięki Niej lepsze. 
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W spaniały człowiek, z dużą 
empatią, niezwykłym 

poczuciem humoru. Kobieta z 
setkami pomysłów i wielką chę-
cią działania – zarówno, jako 
przedsiębiorca, jak i społecznik. 
Osoba, której odejście pozosta-
wiło pustkę w sercach wszyst-
kich, którzy Ją znali. Maria Bro-
żek zmarła 19 kwietnia. Odeszła 
od nas osoba, która umiejętność 
dawania i dzielenia się z innymi 
opanowała do perfekcji. Kobie-
ta, dla której nie było rzeczy 
niemożliwych. Umiała się odna-
leźć w każdej sytuacji i była 
wzorem i inspiracją dla wielu 
osób. Nie przez przypadek to 
właśnie Pani Marii przyznano 
tytuł Kobiety Dobczyc 2015 – 
została jego pierwszą laureatką. 
 Była kochaną i kochają-
cą córką, żoną, matką, siostrą      
i babcią. Ta więź rodzinna, która 
właściwa jest dla rodziny Palon-
ków i Brożków, tak bardzo        
w Niej właśnie znajdowała od-
zwierciedlenie. Jeszcze niedaw-
no żartowała, jeszcze niedawno 
wspominała, jeszcze niedawno 
widzieliśmy Ją z tym Jej nieod-
łącznym uśmiechem na twarzy. 
 Tak trudno jest pisać      
o Pani Marii: „była”. Tak trudno 
jest się pogodzić z wyrokami, na 
które nie mamy wpływu.  
 „Dołączyła do ukocha-
nego brata, aby napełniać niebo 
chlebem...” – można przeczytać 
na stronie Piekarni „Złoty Kłos”, 
której była współzałożycielką. 

Taką dobrocią i miłością, jak 
dobry jest chleb, była Pani    
Maria przez całe swoje życie.  
 Pani Mario - jest taka 
piękna, rosyjska piosenka;         
o odchodzeniu, o pogodzeniu: 
„kiedy odejdę, nie zadrżą góry,   
i rzeka nie zawróci, i nie ucichną 

rozmowy, i nie roztopią się 
chmury…” Ale wbrew temu, 
wraz z Pani odejściem zatrzymał 
się i świat, i czas wielu ludziom.  
 Będzie nam Pani bardzo 
brakowało.                      

 
      (Red.) 

„Dołączyła do brata, aby niebo wypełnić chlebem” 

 Z ogromnym smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci 
świętej pamięci Marii i z niedo-
wierzaniem, bo – choć przecież 
wiedzieliśmy o zmaganiu się     
z chorobą – to  Jej niezwykła 
witalność i radość życia, upew-
niały wszystkich, że te zmaga-
nia wygra. 
 Była nieprzeciętną oso-
bowością, kobietą z taką chary-
zmą, która przyciągała do Niej 
wszystkich potrzebujących po-
zytywnej energii. Jej dynamika 
i otwartość serca emanowały na 
miasto, na wsie, na ludzi czy-
niąc nas pogodniejszymi, bar-
dziej zaradnymi, mądrzejszymi. 
Nigdy się nie oszczędzała          
i rozdawała tą swoją życiową 
energię i mądrość  każdemu, 
kogo napotkała na swojej dro-
dze.  
  Jako obywatelka nasze-
go miasta wyróżniała się nie-
przeciętnym zaangażowaniem 

w życie społeczne i kulturalne, 
łącząc swoją działalność zawo-
dową      i biznesową  z działal-
nością na rzecz innych, dzieląc 
się swoją pasją a także swoim 
osobistym majątkiem.   
 Była inicjatorką, założy-
cielką i wieloletnim prezesem 
Izby Gospodarczej Dorzecza 
Raby, najważniejszej instytucji 
życia gospodarczego i społecz-
nego nie tylko w skali gminy. 
Nadawała jej ton i styl działania 
oparty o fundamentalne zasady 
etyki biznesu.  
  Była reprezentantem 
gminy w Stowarzyszeniu Lo-
kalnej  Grupy Dzia łania 
„Turystyczna Podkowa”, łączy-
ła wysiłki samorządów naszego 
powiatu z aktywnością miesz-
kańców oraz inwestycjami 
przedsiębiorców. 
  Przez lata współpraco-
waliśmy z Panią Marią przygo-
towując święta naszego miasta 
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Pierwszy Dzień Wody pełen atrakcji 

K ipiące ciecze, ogień na dłoni, przebity 
worek pełen wody, z którego nie wypły-

wa ciecz, filtrowanie wody, granie na szklan-
kach i wiele innych eksperymentów mogli 
dziś doświadczyć uczestnicy pierwszego Dnia 

Wody, który odbywał się w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym im. Burmi-
strza Marcina Pawlaka w Dobczycach. Sto-
iska z doświadczeniami przygotowali: pra-
cownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji z Krakowa, studenci 
Politechniki Krakowskiej i francuskiej Agro 
Paris Tech, nauczyciele i uczniowie Gimna-
zjum w Dobczycach. 
 To jednak nie wszystkie atrakcje, ja-
kie czekały na uczestników imprezy. Mło-
dzież z Gimnazjum i Zespołu Szkół w Dob-
czycach mogła również wysłuchać ciekawych 
wykładów dotyczących gospodarowania rze-
ką („Tarliska Górnej Raby”- Józef Jeleński), 
wędkarstwa („Dobre praktyki dla rzek gór-
skich i podgórskich stosowane w świecie oraz 
tradycje wędkarskie” – Paweł Augustynek-
Halny), czy zasobów wodnych Karpat (na 
przykładzie Tatr i Podhala – dr hab. Mirosław 
Żelazny). 
 Francuscy studenci, wraz z wykła-
dowcami, przygotowali film o życiu Bedu-
inów w Maroko. 
 Dla dzieci szkół podstawowych panie 
z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie przygotowały lekcje edukacyjne 

na temat zasobów wodnych świata i znacze-
nia wody w przyrodzie i życiu człowieka. 
Dzieci mogły dowiedzieć się i zobaczyć m.in. 
jaki procent wody słodkiej i słonej jest na 
naszej kuli ziemskiej. Zajęcia były prowadzo-

ne interaktywnie i 
były dla nich nie-
zwykle ciekawe. 
Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Dobczy-
cach miała również 
swój „wodny” wy-
stęp. Mogliśmy usły-
szeć utwór Haendla, 
„Hej bystra woda” i 
„Idzie dysc”. Sekcja 
rytmiczna szkoły 
zaprezentowała dy-
namiczny i niezwy-
kle żywiołowy wy-
stęp, nagrodzony 
gromkimi brawami. 
 Po tak wielu 
atrakcjach dzieci 

mogły odpocząć w mini kinie przygotowa-
nym przez pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach. Mogły tam rów-
nież posłuchać historii związanych z wodą 
m.in. „Przygody kropli wody” Marii Terli-
kowskiej. 
 Najmłodszych bawiła maskotka Kro-
pelka rozdająca słodycze. Można było rów-
nież zrobić sobie zdjęcie w wodnej scenerii. 
Dla dorosłych przygotowana została gra stra-
tegiczna, polegająca na zarządzaniu zasobami 
wodnymi. 
 Dzięki uprzejmości RZGW prawie 
setka dzieci mogła zobaczyć, na co dzień 
niedostępny, obiekt elektrowni wodnej i zapo-
ry.  
 W ramach Dnia Wody wędkarze z ZO 
PZW Kraków i koledzy z Koła PZW Myśle-
nice prowadzili akcję zarybiania rzeki. 
- Woda jest czymś ważnym w życiu człowieka 
– mówił w rozmowie z Myślenice iTV bur-
mistrz Paweł Machnicki, inicjator święta wo-
dy – w życiu społecznym, gospodarczym. Dla-
tego uznaliśmy, że warto jest taką akcję edu-
kacyjną, szkoleniową, naukową dla dzieci, 
młodzieży i dla dorosłych zorganizować. Mam 
nadzieję, że ta impreza stanie się tradycją.  

 Istotne dla burmi-
strza Machnickiego jest to, 
że w happeningu uczestni-
czyło bardzo dużo najmłod-
szych mieszkańców miasta. 
- Każdą edukację należy 
zaczynać od najmłodszych, 
bo pewne nawyki, pewne 
zwyczaje, również wiedza – 
się utrwalają. Później prze-
kładają się na dorosłe życie, 
na postawę w dorosłym 
życiu – dodał burmistrz.  
 Organizatorem im-
prezy był Urząd Gminy         
i Miasta Dobczyce wraz       
z Politechniką Krakowską     
i Agro Paris Tech z Francji. 

 

Biuro Promocji UGiM 

U rząd Gminy i Miasta Dobczyce – Ewi-
dencja Ludności, uprzejmie informuje, 

iż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia          
6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2010r., Nr 167, poz. 1131 z późn. 
zm.) dowód osobisty wydany osobie,        
która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 
okres 10 lat od daty wydania dowodu        
osobistego.  
 W związku z powyższym przypomi-
namy o konieczności wyrobienia nowego 
dowodu osobistego osobom, którym kończy 
się termin ważności. Z wnioskiem o wymia-
nę dowodu osobistego należy wystąpić co 
najmniej 30 dni przed upływem terminu 
ważności.  
 Dowód osobisty jest dokumentem 
stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo 
polskie osoby na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz innych państw członkow-
skich Unii Europejskiej, państw Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego nienależących 
do Unii Europejskiej oraz państw niebędą-
cych stronami umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, których obywatele mogą 
korzystać ze swobody przepływu osób na 
podstawie umów zawartych przez te państwa 
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi oraz na podstawie jedno-
stronnych decyzji innych państw, uznających 
ten dokument za wystarczający do przekra-
czania ich granic. Dowód osobisty uprawnia 
do przekraczania granic w/w państw.  
 Dlatego też, posługiwanie się nieważ-
nym dowodem osobistym może powodować 
negatywne konsekwencje dla jego posiada-
cza, np. przy przekraczaniu granic lub doko-
nywaniu czynności prawnych na podstawie 
tego dokumentu. 
 Nadmieniamy również, iż wniosek     
o wydanie dowodu osobistego składa się 
w organie dowolnej gminy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z zaznaczeniem, iż 
odbiór tegoż dowodu musi nastąpić w orga-
nie gminy, w którym został złożony wnio-
sek. 

(USC) 

Informacja w sprawie  
dowodów osobistych 

B iuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce serdecznie zaprasza na 

czwartą już edycję plenerowej imprezy 
„Wypas w Dobczycach”, połączoną z Paradą 
Najpiękniejszych Kóz, która odbędzie się      
28 maja (sobota) o godzinie 16 w Dobczy-
cach. Już dziś wiemy, że ulicami miasta,     
na czele z Orkiestrą Dętą „Dobczyce”, przej-
dzie siedem wspaniałych kóz. 
 W imprezie weźmie też udział, będą-
ca w tym czasie z wizytą w Dobczycach, 
delegacja z miasta partnerskiego Versmold 
(Niemcy).  Jak to bywa w zwyczaju podczas 
Wypasu w Dobczycach na uczestników      
oraz mieszkańców czekać będą liczne atrak-
cje oraz niespodzianki. Serdecznie zaprasza-
my! 

(ugim) 

IV Wypas w Dobczycach 
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M ultimedialną prezentacją projektów 
zakończyły się dwutygodniowe prakty-

ki studentów Wydziału Inżynierii i Gospodar-

ki Wodnej Politechniki Krakowskiej i Agro 
Paris Tech w Montpellier we Francji. Prakty-
ki, które jak co roku, odbywały się w Dobczy-
cach, dotyczyły zagadnień związanych z go-
spodarką wodną w naszej gminie.  
 Studenci pracowali w trzech grupach. 
Pierwsza zajmowała się analizą możliwości 
wykorzystywania oczyszczonej wody, druga 
zagospodarowaniem turystycznym Jeziora 
Dobczyckiego i jego otoczenia, trzecia nato-
miast zorganizowała, wspólnie z Biurem Pro-
mocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, 
„Dzień Wody”. 
 Współpraca pomiędzy samorządem 
dobczyckim a uczelniami z Polski i Francji 
trwa już 12 lat. Rokrocznie jest ona źródłem 
wiedzy, popartej profesjonalnymi koncepcja-
mi i twórczymi pomysłami, które niejedno-
krotnie były bazą do projektów tworzonych w 
Dobczycach. Również w tym roku studenci 
poddali pod rozwagę interesujące rozwiązania 
i pomysły.   
 Pierwsza grupa zaproponowała kilka 
ciekawych rozwiązań wykorzystania oczysz-
czonej w oczyszczalni wody, m.in. do nawad-
niania boisk sportowych, fontann miejskich, 
stworzenia zbiorników przeciwpożarowych, 
nawadniania upraw rolnych nieprzeznaczo-

nych do spożycia. Studenci cały czas podkre-
ślali istotę zmian klimatycznych, których 
konsekwencją będą coraz częściej powtarza-

jące się okresy 
suszy.   
 Grupa 
zajmująca się 
zagadnieniami 
związanymi z 
moż l iwością 
zagospodaro-
wania Jeziora 
Dobczyckiego 
i jego otocze-
nia, wskazy-
wała przykła-
dy akwenów, 
które mimo 
swojej podsta-
wowej funkcji 
jaką jest do-
s t a r c z e n i e 
wody pitnej, 
spełniają rów-

nież role atrakcji turystycznej i rekreacyjnej. 
Studenci zaproponowali trzy najbardziej 
atrakcyjne aktywności zarówno wokół zbior-
nika – parki linowe, jak i na jego tafli – kąpie-
lisko i barka, na której odbywałyby się dodat-
kowe atrakcje tj. seanse kinowe, przedstawie-
nia teatralne czy koncerty.  
 „Dzień Wody”, który odbył się           
7 kwietnia, okazał się wielkim sukcesem.     
Do organizatorów przyłączyło się wiele    
placówek i instytucji m.in. MPWiK w Krako-
wie, RZGW w Krakowie, Sekcja Przyjaciół 
Raby, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Gimnazjum w Dobczycach     
i wiele innych. W pokazach, warsztatach        
i wykładach wzięło udział ponad 1000 osób.  
 Na pożegnanie, dla uczestników     
spotkania podsumowującego, zatańczyły    
pary z Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce.   
Tancerze nauczyli również francuskich stu-
dentów kilku podstawowych kroków krako-
wiaka. 
 W spotkaniu podsumowującym dwu-
tygodniowe praktyki, uczestniczyli burmistrz 
Paweł Machnicki i wiceburmistrz Halina 
Adamska-Jędrzejczyk. 

 

Sabina Cygan 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działa-
jąc zgodnie z art.35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz.1774 z póź.zm.) informuje, że na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Dobczycach, Rynek 26, wywieszono infor-
mację o przeznaczeniu do sprzedaży : 
1/ niezabudowanej nieruchomości położonej 
w Dobczycach przy ul. Przemysłowej, ozna-
czonej działkami nr: 1286/21, 1286/23, 1341, 
1343/3 , 
2/ zabudowanej nieruchomości położonej      
w Brzączowicach, oznaczonej jako działka    
nr 548. 
Informacja zamieszczona jest również na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce - www.dobczyce.pl i BIP-e. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
Miasta Dobczyce 

 Ze względu na dużą ilość wniosków 
(obejmujących 189 działek) oraz uwag 
(obejmujących 155 działek) złożonych przez 
właścicieli gruntów, projekt planu był już 
trzykrotnie wykładany do publicznego wglą-
du. Odbyły się również trzy dyskusje publicz-
ne nad przyjętymi rozwiązaniami.  
 Rada Miejska stwierdziła konieczność 
wprowadzenia zmian do projektu planu, po-
przez uwzględnienie części uwag nieuwzględ-
nionych przez burmistrza. 

 Z korektami, jakie zostaną wprowa-
dzone do projektu planu w wyniku powyż-
szych rozstrzygnięć Rady Miejskiej, będzie 
można się zapoznać na kolejnym, IV wyłoże-
niu projektu planu do publicznego wglądu.  
 O terminie wyłożenia Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Dobczyce informować będzie w 
przewidzianej ustawowo formie. Ponowne 
głosowanie nad uchwałą jest przewidywane 
za około 3 - 4 miesiące. 

(ugim) 

Kolejne udane projekty studentów z Politechniki  
Krakowskiej i Agro Paris Tech w Montpellier  

Fot. Sabina Cygan 

Nieruchomość w Dobczycach, ul. Przemysłowa 

Nieruchomość w Brzączowicach 

G mina Dobczyce przekazała plac budowy 
na ostatnią cześć robót wykończenio-

wych budynku Klubu Sportowego RABA     
w Dobczycach.  
 Wykonawca, „WI-BA” Tadeusz    
Baran, Roman Wierciak s.c. z Myślenic,   
wyłoniony został w postępowaniu przetargo-
wym, a umowa na wykonanie robót została 
podpisana 14 kwietnia. Prace potrwają do 30 
czerwca. 
 Wartość robót oszacowana została na 
kwotę 109 037,05 zł brutto. 

(ugim) 

Gmina Dobczyce zleciła ostatnie 
prace w budynku KS „Raba” 

Fot. Włodzimierz Juszczak 
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 Burmistrz Paweł Machnicki wziął 
udział w uroczystej gali rozdania znaczącej    
w Polsce i Europie Nagrody Polonicus 2016    
w Aachen, przyznawanej przez Europejski 
Instytut Kultury i Mediów POLONICUS VoG. 
W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się 
Thorsten Klute - Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych 
Nadrenii Północnej-Westfalii. Został on nagro-
dzony za szczególne zaangażowanie i działal-
ność na rzecz budowania dialogu polsko-
niemieckiego. 
 Przyznanie prestiżowej nagrody Polo-
nicus 2016 jest także ogromnym zaszczytem 
dla naszej gminy i jej mieszkańców, Thorsten 
Klute jest bowiem Honorowym Obywatelem 
Miasta Dobczyce. 
 Nagrodę Polonicus 2016 otrzymali 
także: profesor Leszek Balcerowicz, muzyk 
Czesław Mozil, niemiecko-polskie Stowarzy-
szenie Kulturalne POLONICA e.V. z Kolonii. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Gala rozdania nagród  
POLONICUS 

 Prace nad Strategię Rozwoju Gminy 
Dobczyce na lata 2016-2022 dobiegają końca. 
Część diagnostyczna strategii została przed-
stawiona w lutym 2016 r. i stanowiła podsta-
wę prac na warsztatach strategicznych,          
w których aktywny udział wzięły organizacje 
pozarządowe i mieszkańcy gminy. Wynikiem 
prac było zdefiniowanie mocnych i słabych 
stron gminy oraz zewnętrznych szans i zagro-
żeń. Przygotowane materiały stanowiły     
podstawę do dalszych analiz SWOT i TOWS  

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy 
Dobczyce na lata 2016-2022 

Fot. ze zbiorów urzędu 

Wniosek pt.: „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” doty-
czący rozbudowy oczyszczalni ścieków prze-
szedł pozytywnie pierwszą ocenę i ma szansę 
na otrzymanie dofinansowania. Rozbudowa 
oczyszczalni jest konieczna w związku ze 
zwiększoną ilością odprowadzanych ścieków.  

Jest szansa na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków 

Skansen w Dobczycach przed szansą na  
pozyskanie pieniędzy 

 Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Paweł Machnicki uczestniczył 22 kwietnia 
2016 r. w kolejnym spotkaniu partnerów pro-
jektu SKANSENOVA w Zakopanem, pod-
czas którego podpisano umowę między lide-
rem projektu - Muzeum Okręgowym w No-
wym Sączu a 7 partnerami: Gminą Dobczyce, 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum 
– Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej, Skansenem w Sidzinie – Muzeum 
Kultury Ludowej i Małopolskim Instytutem 
Kultury. Instytucją wspierającą projekt jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego. 
 Projekt SKANSENOVA  to  systemo-
wa opieka nad dziedzictwem zgromadzonym 
w małopolskich muzeach na wolnym powie-
trzu. Priorytetowym celem projektu jest  za-
chowanie zabytków architektury drewnianej 
(w  tym sakralnej) poprzez zapewnienie 
ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpie-
czenie przed pożarem i klęskami  żywiołowy-
mi oraz lepsza promocja oferty i szersze udo-
stępnienie dla zwiedzających. 
- Skansen i Muzeum PTTK w Dobczycach jest 
ważnym elementem oferty turystycznej gminy 
Dobczyce – mówi burmistrz Paweł Machnicki 
- dlatego Gmina postanowiła zainwestować,  

uczestniczyć w projekcie i ubiegać się o dofi-
nansowanie z Programu Ochrony Infrastruk-
tury i Środowiska na lata 2014-2020. 
 Wartość projektu Skansenova wynosi 
13.695 639 zł w tym koszty kwalifikowane 
10 607 164 zł. Na przygotowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej oraz prace kon-
serwatorskie i towarzyszące realizowanemu 
projektowi Gmina Dobczyce zaplanowała 
kwotę 1.052.880 zł. Wnioski będą składane 
jeszcze w drugim kwartale tego roku przez 
Lidera projektu - Muzeum Okręgowe w No-
wym Sączu, które  będzie się starało pozyskać 
finansowanie projektu ze środków POIŚ. 
 Jeśli wniosek będzie rozpatrzony po-
zytywnie w tym roku jeszcze Gmina Dobczy-
ce będzie mogła przystąpić do prac projekto-
wych, a w latach 2017-2018 przewidziane są 
prace w skansenie. Obejmą one m.in. wymia-
nę pokryć dachowych, konserwację i zabez-
pieczenie obiektów, zabytków ruchomych, 
prace remontowo-budowlane, zakup wyposa-
żenia, wykonanie monitoringu i systemu an-
tywłamaniowego, umocnienie i zabezpiecze-
nie skarpy i remont oświetlenia. Koordynato-
rami projektu są: Marek Mitko i Leszek Piwo-
warczyk z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce, a koordynatorem finanso-
wym Kazimiera Mosiężna – Główna Księgo-
wa UGIM Dobczyce. 

(Magdalena Gaweł) 

Burmistrz Paweł Machnicki wręcza list gratu-
lacyjny Sekretarzowi Stanu Thorstenowi Klute.  

przeprowadzonych przez zespół zadaniowy     
i ekspertów. 
 Efektem pracy zespołu, którego lide-
rem był burmistrz Paweł Machnicki, jest sfor-
mułowanie propozycji celów strategicznych i 
operacyjnych, które poddajemy obecnie kon-
sultacjom. Są one dostępne na stronie Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce www.dobczyce.pl. 
 Prosimy o przesyłanie uwag do 12 
maja 2016 r. na adres mmitko@dobczyce.pl. 
                                                               (ugim) 
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M łodzi czarodzieje gitary – ogólnopolski 
konkurs, który po raz czwarty został 

zorganizowany przez dobczycką Szkołę Mu-
zyczną, wyłonił najzdolniejszych uczniów 

gitarzystów, którzy do Dobczyc przyjechali z 
całej Polski. 

Konkurs odbywał się od 16 do 18 
marca. Skierowany jest do uczniów szkół 
publicznych I stopnia i szkół niepublicznych, 
które realizują program publicznych szkół 
muzycznych I stopnia oraz dla uczniów I i II 
klasy – szkoły muzycznej II stopnia.  

W tym roku do konkursu przystąpiło 
106. uczniów z 59 szkół muzycznych z całej 
Polski. Uczestników oceniało jury w składzie: 
prof. Piotr Zaleski – przewodniczący, prof. 
Wanda Palacz, Tatiana Stachak.  

Laureaci konkursu wystąpili w 
kwietniu w Domu Matejki w Krakowie. Nie-
wielki salon, w którym niegdyś koncertował 
Franciszek Matejko (ojciec Jana), w którym 
uczył muzyki - nie tylko swoje dzieci i gro-
madził rodzinę we wspólnym muzykowaniu, 
wypełniony był podczas koncertu laureatów 
po brzegi.  

Konkurs, który zorganizowała Szko-
ła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, objęli 
patronatem honorowym: Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, wojewoda 

małopolski Józef Pilch, mar-
szałek Województwa Małopol-
skiego Jacek Krupa, starosta 
Józef Tomal, Rada Miasta 
Dobczyce, burmistrz Gminy i 
Miasta Dobczyce Paweł Mach-
nicki. Impreza została wpisana 
w kalendarz imprez CEA. 
 Partnerami projektu 
byli: Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce, Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dobczycach, Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kamerali-
stów, Muzeum Narodowe w 

Krakowie. Sponsorzy: Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Piekar-
nia „Złoty Kłos”, Izba Gospodarcza Dorzecza 
Raby, Bank Zachodni WBK, Firma Jubilerska 
„WENC”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Turystyczna Podkowa, Wydawnic-
two Euterpe, Interton Classic, Hotel Kaszte-
lan, Rucola Caffe, Grapho Usługi Poligraficz-
ne, QBK Records. Patronat medialny: Telewi-
zja Powiatowa Myślenice iTV, miesięcznik 
Sedno, miesięcznik Tapeta. 

(Red.) 
 
Laureaci konkursu: 
Kategoria I 
Arcymistrz - Mikołaj Skórka- ZSM im. I.J. 
Paderewskiego w Tarnowie  
I - Julita Jarząbek- SM I st. w Dobczycach; 
Jan Szełęga- SM I st. w Wieliczce 
II - Martyna Greń- OSM I i II st. im. F. Cho-

pina w Bytomiu; Emilia Luberda- 
PSM I i II stopnia im. F. Chopina w 
Nowym Targu - Filia Rabka-Zdój  
III - Kamila Łabędź- SM I stopnia w 
Kalwarii Zebrzydowskiej; Natalia 
Patyk- Jasnogórska OPSM I stopnia 
w Częstochowie; Aleksander Pin-
kowski- ZSM im. F. Rybickiego w 
Tychach  
Wyróżnienie I stopnia: 
Bartłomiej Dziura- SM I st. w Dob-
czycach 
Kategoria II 
I - Emilia Haberla- OSM I i II st. im. 

F. Chopina w Bytomiu; Jeremi Sawaszkie-
wicz-Ziomka- ZSM im. M. Spisaka w Dąbro-
wie Górniczej 
II - Tymon Gawłowski- PSM I i II stopnia im. 
W. Kossakowej w Sanoku  
III - Aleksander Anioł- ZPSM im. St. Mo-
niuszki w  Bielsku-Białej; Filip Szczepkow-
ski- SM I i II stopnia w Suwałkach  

Kategoria III 
I - Zuzanna Bonarska- PSM I stopnia           
w Augustowie 
II - Julia Kosek- PSM I i II stopnia w Wado-
wicach; Amelia Loch- SM I stopnia w Niedź-
wiedziu  
III - Jakub Zawodny- PSM I i II stopnia      
im. G. Fitelberga  w Chorzowie; Kamil Anioł- 
ZPSM im. St. Moniuszki w  Bielsku-Białej 
Kategoria IV 
I - Eryk Jaworski - PSM II stopnia im.         
W. Żeleńskiego w Krakowie; Marta Papierz - 
POSM II stopnia im. F. Chopina w Krakowie  
II - Marcin Głodziak - PSM I i II stopnia im. 
F. Chopina w Nowym Targu 
III - Marcin Kranz - PSM II stopnia im.       
W. Żeleńskiego w Krakowie 
Kategoria V 
I - Felice Guitar Quartet- SM II stopnia     
Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu 
II - Angelo Duo- ZPSM im. St. Moniuszki     
w Bielsku-Białej 
 Nagroda specjalna za najlepsze wyko-
nanie utworu obowiązkowego Tatiany       
Stachak ze zbioru „Zaproszenie do walca”      
- Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka 

Zaczarowany świat gitary 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. ze zbiorów SM Dobczyce 

Fot. Paweł Stożek 



R ealizacja programu przebiega prawidło-
wo, w pierwszych dniach kwietnia było 

bardzo duże zainteresowanie programem,         
i wtedy też wpłynęło najwięcej wniosków. 
Według wstępnych analiz opartych na danych 
z Referatu Ewidencji Ludności UGiM oraz 
danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, do programu będzie kwalifikować 
się około 1100 rodzin. Liczba ta może ulec 
zmianie, ponieważ są to dane wynikające        
z miejsca zameldowania, natomiast wnioski     
o świadczenie mogą składać również osoby 
zamieszkujące na terenie gminy, a nie posiada-
jące meldunku. Do 19 kwietnia wpłynęły 854 
wnioski. 
 Wnioski przyjmowane w formie papie-
rowej są na bieżąco analizowane pod wzglę-
dem poprawności wypełnienia przez przyjmu-
jących pracowników. Pracownicy pomagają    
w również wypełnieniu wniosku. We wnio-
skach elektronicznych zdarzają się błędy, doty-

S towarzyszenie Wspierania Kultury 
„Charstek” oraz Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecz-
nie zapraszają dzieci, młodzież oraz uczestni-
ków warsztatów terapii zajęciowej z powiatu 
myślenickiego, a także uczestników IV Ogól-
nopolskiego Turnieju Tańców Polskich 
„Dobczyce 2016”, do udziału w III Otwartym 
Powiatowym Konkursie Plastycznym „Folklor 
w Duszy Gra” – Polska Wycinanka Ludowa.  
 Celem konkursu jest wzbudzenie zain-
teresowania folklorem regionu, poprzez uka-
zanie jego piękna za pośrednictwem sztuk 
plastycznych, rozwijanie kreatywności, eks-
presji oraz wrażliwości artystycznej dzieci, 
młodzieży i uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, ukazanie bogactwa wzorów i ele-
mentów w polskich wycinankach ludowych, 
propagowanie tradycyjnych technik plastycz-
nych, prezentacja artystycznej twórczości 
dzieci, młodzieży oraz uczestników warszta-
tów terapii zajęciowej. 
 Prace konkursowe – wycinanki ludo-
we naklejone na kartce z bloku technicznego 
A4 lub A3, opatrzone metryczką oraz oświad-
czenie uczestnika należy przesłać do 31 maja 
na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury    
i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43 32-410 
Dobczyce z dopiskiem „Folklor w Duszy Gra” 
 Szczegółowe informacje, regulamin 
konkursu, oświadczenia oraz metryczki,    
dostępne są na stronie internetowej:  
www. mgokis.dobczyce.pl 
 

(mgokis) 
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Konkurs Plastyczny „Folklor w Duszy 
Gra” – Polska Wycinanka Ludowa 

czą one składu rodziny, określenia liczby dzie-
ci uprawnionych do świadczenia, a także za-
wierają niepełne dane dot. wnioskodawcy. 
Realizacją Programu na terenie gminy Dob-
czyce zajmuje się MGOPS. Wnioski przyjmują 
cztery osoby, dwie oddelegowane z działu 
świadczeń rodzinnych i dwie osoby zatrudnio-
ne do realizacji zadania. Zostały przygotowane 
dwa pomieszczenia, które odpowiednio wypo-
sażono, aby móc zapewnić sprawną obsługę 
klientów. 
 Pierwsze świadczenia zostały wypłaco-
ne 18 kwietnia, kolejne będą wypłacane sukce-
sywnie, w miarę możliwości, gdyż należy pa-
miętać, że po przyjęciu wniosku trzeba go 
wprowadzić do programu, zweryfikować dane 
zawarte we wniosku oraz wydać decyzję. Usta-
wa daje nam na to trzy miesiące, robimy jed-
nak wszystko, aby rodziny otrzymały świad-
czenia w terminie wcześniejszym. 

Jolanta Mazurkiewicz 

Martynka Rozwadowska z wyróżnieniem  
w konkursie „Rodzina Tralalińskich” 

M artynka Rozwadowska z grupy Słoneczek z Przedszkola     
Samorządowego nr 3 w Dobczycach, której wychowawczy-

niami są Urszula Krawczyk i Anna Adamik, zdobyła wyróżnienie      
w organizowanym w Krakowie konkursie piosenek „Rodzina        
Tralalińskich”.  
 Jest to ogromny sukces, zważywszy na to, że w konkursie 
wzięło udział 354. wykonawców z 24 przedszkoli i oddziałów     
przedszkolnych z Krakowa i okolic. Serdecznie gratulujemy! 
 Zdjęcia oraz wyniki konkursu na stronie MDK w Krakowie 
www.mdkgal.edu.pl 

(Red.) 

Program Rodzina 500+ w gminie Dobczyce 

O rkiestra Dęta z Dobczyc 
tradycyjnie, od 1 maja, za-

prasza na niezwykłe majówki, 
które rozlegać się będą z wieży 
strażnicy w Rynku. Majówki od-
bywać się będą po każdej mszy 
św. o godz. 18.  
 Zapraszamy Państwa do 
zatrzymania się w majowe       
wieczory przy strażnicy i wysłu-
chania majówek, które unoszą   
się nad naszym miastem.  

(Red.) 

Fot. z archiwum  
Orkiestry Dętej Dobczyce 



wspaniałości i dobroci – bo wiele z fantów, 
które pojawiły się na stoiskach, zostały przy-
gotowane specjalnie na tę okazję.                  
A można było wybierać w książkach, płytach, 
gadżetach, kosmetykach, rękodziele. Pod 
hasłem „Aby Ania była zdrowa, ta cegiełka 
jest smakowa” przygotowano stoisko ze słod-

kościami – a na nim ciasta i ciasteczka, 
które piekli m.in. uczniowie Zespołu Szkół 
w Dobczycach, którego Ania jest absol-
wentką oraz jej przyjaciele. Nauczyciele     
i uczniowie z ZS przygotowali także swoje 
stoisko dla Ani – w tym m.in. stoisko fry-
zjerskie, gdzie małe i duże damy chętnie 
poddawały się zabiegom fryzjerskim. 
 Nie zabrakło malowania twarzy      
i zajęć plastycznych dla dzieci. Do akcji 
włączyła się także kawiarnia Rucola Caffe, 
która przekazała część niedzielnego do-
chodu na rzecz Ani. 
 Kiermasz, który zorganizowali 

przede wszystkim przyjaciele i znajomi Ani, 
ale też mieszkańcy Dobczyc pozwolił zebrać 
9017,75 zł. Razem z pieniędzmi z piątkowego 
koncertu daje to kwotę 12567,75 zł.  
 Sukces finansowy jest ważny, w przy-
padku Ani kluczowy dla jej dalszego leczenia, 
ale nie można oprzeć się wrażeniu, że to co 
dzieje się w ostatnim czasie ma dużo większy 
i ważniejszy wymiar. Pomoc, która płynie      
z każdej strony jest tak ogromnie budująca      
i wzruszająca. Zarówno te małe gesty, jak       
i duże, tak liczna obecność mieszkańców na 
koncertach, ilość artystów tworzących ten 
wspaniały spektakl, świadczy o tym, że jeste-
śmy mocni razem. I wierzymy, że tę moc 
przekazujemy wspólnie Ani, która nie podda 

się chorobie. 
 W niedzielę, 24 kwietnia, 
odbył się maraton zumby, z które-
go dochód przeznaczony zostanie 
oczywiście na leczenie Ani.  
 A to nie koniec Maratonu 
serc. O kolejnych inicjatywach 
będziemy informować na bieżąco. 
Kto chce śledzić wszystkie wyda-
rzenia związane z pomocą i z le-
czeniem Ani, może zajrzeć na fan-
pagea – Wspieramy leczenie Ani. 

 
(Red.) 

Fot. Paweł Stożek 

I  o tej sile cały czas przekonuje się Ania 
Mickiewicz. Od chwili, gdy mieszkańcy 

dowiedzieli się, że ta młoda, pełna wiary         
i chęci życia, dziewczyna potrzebuje pomocy, 
aby wygrać z chorobą, otwierają swoje serca    
i zgłaszają chęć pomocy.  
 W połowie kwietnia ruszył wielki 

Maraton Serc – rozpoczęła go Orkiestra Dęta 
z Dobczyc, która w niedzielę, 10 kwietnia, 
grała przy dobczyckim kościele. Odzew 
mieszkańców był ogromny – zaskoczył sa-
mych organizatorów, którzy w zbiórce zebrali 
19 835,85 zł i 51 euro. 
 Tydzień później, w RCOS zorganizo-
wano koncert i kiermasz dla Ani. Zagrały 
zespół Echo i Hatbreakers (piątek, 15 kwiet-
nia) oraz wystąpiły dziewczęta z Zespołu 
Tanecznego Intox, z Sekcji Wokalnej MGO-
KiS Dobczyce, Zespół Pieśni i Tańca Dob-
czyce, Kapela ZPiT Dobczyce, Piotr Skóra, 
Szkoła Muzyczna z Dobczyc oraz zespół 
Disarray Theory.  
 Koncertom towarzyszył kiermasz 
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Ogromna jest siła lokalnej społeczności Płomień Jedności  
na Wzgórzu Zamkowym 

N a Wzgórzu Zamkowym, zapłonął      
Płomień Jedności z Janem Pawłem II.    

To spotkanie modlitewne od trzech lat organi-
zowane jest w Niedzielę Miłosierdzia, a jest 

kontynuacją płomienia, który zapłonął na 
Wzgórzu 10 lat temu – w pierwszą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. 
 Organizatorami tego wydarzenia są 
PTTK Dobczyce, przy współpracy z ośrod-
kiem kultury, orkiestrą dętą z Dobczyc, Stowa-
rzyszeniem KAT Dobczyce. 
 W tym roku, obecnym na spotkaniu 
mieszkańcom, ksiądz proboszcz Kazimierz 
Turakiewicz, udzielił błogosławieństwa reli-
kwiami św. Faustyny Kowalskiej.  
 Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyli 
muzycy z orkiestry dętej: Józef Maniecki, 
Dariusz Baran, Jakub Ścibor i Aleksander 
Baran. 
 Podziękowania dla Józefa Orzechow-
skiego za przygotowanie ognia oraz dla Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, za udostępnienie 
nagłośnienia. 

(k) 

Fot. Paweł Popielak 

Agencja Artystyczna „Joanna” zaprasza na 
występ kabaretu „Smile”, pt. „To ci tłuma-
czę!”. Kabaret wystąpi 23 czerwca w Regio-
nalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w 
Dobczycach. Start o godz. 20:30. 
 Bilety w cenie 60 zł do nabycia w 
MGOKiS w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 
pokój 143, tel. 12 27 16 757 lub kom. 533 
990 660. Zarezerwowane bilety należy ode-
brać do 7 dni. 
 Zamówienia zbiorowe można składać 
także pod numerem tel. 41 361-80-47: Agen-
cja Artystyczna „Joanna”, www.ajoanna.com 

 



sce! To pierwsze międzynarodowe osiągnięcie 
tej grupy. 
- Poziom, który zaprezentowały zespoły na 
konkursie „Dancerose 2016” był bardzo wyso-
ki . Śmiało można powiedzieć, że słowackie 
formacje hip-hop’owe zdominowały scenę. 

Poziom trudności kroków, 
synchrony, stroje oraz elemen-
ty akrobatyczne były idealnie 
dopracowane, nawet przez 
najmłodsze dzieci. W każdej 
grupie było powyżej 20 osób. 
Nie liczyłyśmy na nic, dla nas 
dużym sukcesem był już sam 
występ na tamtejszej scenie. 
Kiedy nas wyczytano z opóź-
nieniem zareagowałyśmy, bo 
nie dowierzałyśmy! – powie-
działa Karolina Moskal-Flaga. 
- Kiedy mamy do czynienia z 
grupą „Jamaica Wave” odno-
simy wrażenie, że to spokojne, 

skromne i ułożone młode osoby – i tak też jest, 
ale na scenie są pewne siebie, emanuje z nich 
energia i pasja. Taniec jest w nich, taniec jest 
ich życiem” – kontynuuje. 
- Taniec ukształtował nasze osobowości, towa-
rzyszył nam od najmłodszych lat. „Jamaice 
Wave” zawdzięczam pewność siebie, kondycję, 
szeroko pojęty rozwój i niezapomniane chwile 
– dodaje jedna z tancerek, Dominika.  
- Takie konkursy wzbudzają w nas chęć samo-
doskonalenia, już mamy pomysły na kolejne 
choreografie, kolejne taneczne projekty. Uczy-
my się też współpracy z innymi tancerzami i 
nawiązujemy taneczne kontakty”– mówi Wio-
la, tancerka grupy. 
 O tym, jaki jest ich taniec najlepiej 
przekonać się osobiście. „Jamaica Wave” to 
profesjonalistki pod każdym względem. Teraz 
pozostaje czekać na kolejne wielkie sukcesy 
grupy. Obserwując pomysły pani choreograf 
oraz zapał do pracy i talent tancerek, jesteśmy 
pewni, że nastąpią one niebawem. 

(mgokis) 

G rupa „Jamaica Wave” udowodniła, że 
ciężką pracą i pasją można zdobywać 

sukcesy nie tylko w województwie, w kraju, 
ale także na arenie międzynarodowej. W sobo-
tę, 16 kwietnia, dziewczęta zdobyły III miejsce 
w konkursie Dancerose 2016, który odbył się 

w Rużomberoku (Słowacja).  
 „Jamaica Wave” to grupa taneczna 
działająca zaledwie 4 lata, a kojarzona – z 
technikami street dance’owymi. W jej skład 
wchodzi 10 utalentowanych dziewczyn, który-
mi dowodzi znana choreografka Karolina Mo-
skal-Flaga, właścicielka Studia Tańca „R”. 
Dziewczęta początkowo działały pod egidą 
Studia Tańca „R”, a dziś godnie reprezentują 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dobczycach. Na swoim koncie mają sukcesy 
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ale o 
sukcesach o randze międzynarodowej nawet 
im się nie śniło… 
 Na pomysł, by spróbować swoich sił 
na Słowacji wpadła instruktorka, Karolina 
Moskal-Flaga. Do tak odważnej decyzji przy-
czynił się także doping ze strony dyrektora 
Andrzeja Topy i Doroty Płonki – mamy dwóch 
tancerek z tej grupy. W Rużomberoku stanęły 
do walki w kategorii hip-hop powyżej lat 16. I 
udało się, „Jamaica Wave” stanęła na między-
narodowym podium zdobywając trzecie miej-
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Międzynarodowy sukces dobczyckiej grupy tanecznej „Jamaica Wave” 

P roducenci rolni do 25 czerwca mogą skła-
dać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o 

przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany. 
 Wsparcie jest udzielane do powierzch-
ni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, 
zakupionym i wysianym/wysadzonym w okre-
sie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.  
 Dopłatami objęte są następujące gatun-
ki roślin: zboża - pszenica zwyczajna, pszenica 
twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub 
mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies; 
rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny 
lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka 
siewna; ziemniak; mieszanki zbożowe i pa-
stewne sporządzone z ww. roślin objętych 
systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka. 
 O wsparcie mogą ubiegać się także 
producenci rolni, których uprawy zostały 
zniszczone w wyniku działania niskich tempe-
ratur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest za-
kupienie i zużycie do siewu lub sadzenia mate-
riału siewnego, a także dołączenie dokumen-
tów potwierdzających zakup materiału siewne-
go i wystąpienie szkody w uprawach. 
 O terminie złożenia wysłanego wnio-
sku decyduje data stempla pocztowego. Wnio-
ski na bieżąco są weryfikowane pod względem 
formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną 
określone po upłynięciu terminu ich składania, 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w 
terminie do 30 września. Natomiast środki 
finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 
dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, 
najpóźniej do końca 2016 r. 
 Niezbędne dokumenty znajdują się na 
stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce 
materiał siewny - http://www.arr.gov.pl/
wsparcie-rynkowe/material-siewny. 

W  Stadnikach odbyło się wręczenie na-
gród w konkursie fotograficznym 

„Zima”, który zorganizowany został przez 
Przystanek Zabawa. Wręczenie nagród połą-
czone było z wieczorkiem poetyckim Jadwigi 
Maliny.  
 Wieczór ten był inny od poprzednich, 
ponieważ wprowadzona została rozmowa z 
autorką. Poetka opowiadała o swoim dzieciń-
stwie, swoim miejscu na ziemi, a także o swo-
ich inspiracjach. Rozmowę poprowadził Kazi-
mierz Budyn. Oprawę muzyczną zapewniła 
nam niezwykła solistka Kinga Sędzik.  
 W konkursie fotograficznym, w kat. 
do 18 lat, zwyciężyła Karolina Gawin, II miej-
sce - Janusz Kasprzyk, III – Wiktor Wołek. 
Wyróżnienia: Wiktoria Gawin i Tomasz Ka-
lemba. 
 W kat. dorosłych zwyciężył Marek 
Szafraniec, II miejsce – Katarzyna Dominik, 
III – Małgorzata Kominiak.  
 Organizatorzy dziękują Starostwu 
Powiatowemu, firmie FOTOCOLOR oraz 
Stowarzyszeniu Słowaków w Polsce a także 
prywatnym sponsorom za ufundowanie na-
gród. 

(Red.) 

Roztańczony Harry Potter na dobczyckiej scenie 

K olejne udane przedstawienie muzyczne, 
które przygotowało Studio Tańca R, 

mogli obejrzeć mieszkańcy Dobczyc. Na 
scenie auli widowiskowej RCOS wystąpiło 
120 osób. Kolory, dynamiczny taniec, cudow-
ne dzieci i wspaniała młodzież – zawładnęli 
sercami publiczności. 
 Prace nad spektaklem „Harry Potter i 

kamień filozoficzny”, którego 
reżyserem jest Karolina Mo-
skal-Flaga, założycielka          
i właścicielka Studia Tańca 
„R”, trwały pół roku. Układy 
choreograficzne do spektaklu 
opracowały, obok pani Karoli-
ny, Natalia Ferlak i Magdale-
na Światłoń. 
 W spektakl zaangażo-
wane były wszystkie grupy 
taneczne, które prowadzone są 
przez Studio Tańca R, a dub-
bingi nagrał Piotr Skóra.  
 W roli Harrego Pottera 
wystąpiła Ola Łabędzka, zaś 

jego głos dubbingowała Oliwia Biela. 
 To już trzeci muzyczny spektakl au-
torstwa Studia Tańca R - widzowie mogli 
wcześniej poznać roztańczoną historię „Alicji 
w Krainie czarów” i „Wyspy skarbów”.  

 
(k) 

Fot. Jerzy Kopta 

Konkurs fotograficzny Zima – wyniki 

Trwa składanie wniosków  
o dopłaty do materiału siewnego 

Fot. Dominik Mrugała 
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C iekawą inicjatywą wykazała się Rada 
Rodziców działająca przy Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Dobczycach. Zapropono-
wała organizację spotkań integrujących trzy 
grupy: rodziców, uczniów oraz nauczycieli. 
Spotkania te polegają na wspólnych działa-

niach artystycznych, zwłaszcza tych, które 
zaliczyć można do rękodzieła artystycznego. 
 Przed świętami Bożego Narodzenia 
wykonywane były ozdoby świąteczne, np. 
bombki choinkowe ozdabiane koronką, tech-
niką decoupage’u, cekinami, sznurkiem oraz 
tradycyjnie malowane. Efekty tej pracy moż-
na było zobaczyć oraz zakupić na Kiermaszu 
Świątecznym w Dobczycach. Cały dochód ze 

sprzedaży został przeznaczony na rzecz szko-
ły. 
 Ponieważ spotkania te spodobały się 
uczestnikom, postanowiono pomysł ten kon-
tynuować. Efektem następnego spotkania 
była wspólnie stworzona palma wielkanocna. 

Przez wiele godzin rodzice, 
uczniowie i nauczyciele razem 
tworzyli z bibuły elementy palmy 
wielkanocnej. Praca to żmudna     
i wymagająca cierpliwości, ale był 
efekt i ogromna radość. Ucznio-
wie zaprezentowali palmę wielka-
nocną w konkursie parafialnym, 
zdobywając nagrodę książkową. 
 Najważniejsze jest jednak to, 
iż wspólne działanie łączy rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli,          
a wszystko to w miłej atmosferze 
twórczego spotkania, podczas 
którego można również spokojnie 

porozmawiać, a nawet rozwiązać ewentualne 
problemy. Uczniowie uczą się tradycji swoich 
dziadków, a także poznają współczesne tech-
niki zdobnicze i doskonalą manualnie. Wspól-
ne spotkania to wymiana doświadczeń oraz 
efektywne, a zarazem miłe spędzenie wolne-
go czasu. 

 

Gimnazjum w Dobczycach 

Wspólne spotkania w Gimnazjum 

W  auli widowiskowej RCOS odbyło się 
spotkanie autorskie z pisarzem Arka-

diuszem Niemirskim, jednym z kontynuato-
rów przygód bohatera powieści „Pan Samo-
chodzik i…” pisanych przez Zbigniewa Nie-
nackiego. 

 Na spotkaniu zetknęliśmy się nie tylko   
z twórczością autora, ale także poznaliśmy 
jego barwną przeszłość. Arkadiusz Niemirski 
pisał skecze satyryczne, współtworzył kaba-
ret, współpracował z Trzecim Programem 
Polskiego Radia, a także występował w tele-
wizji. Przez kilka lat studiował weterynarię, 
ostatecznie obronił tytuł magistra zootechniki. 
Otworzył przewód doktorski z dziedziny eko-
logii, jednak zrezygnował z dalszej kariery 
naukowej, aby rozpocząć swoją twórczość 
literacką. Do 2006 roku stworzył 16 tomów 
popularnej serii „Pan Samochodzik i…”, dzi-
siaj wydaje oryginalne powieści dla młodzie-
ży i dorosłych, są to  m.in. ”Testament Biblio-
fila”, „Tajemnica Fabritiusa”, czy „Pojedynek 
detektywów”. 
 Autor, z dużą dozą humoru, wprowadził 
uczestników spotkania w świat powieści de-
tektywistycznej. Przedstawił najważniejsze 
postaci tego gatunku, mówił o ich pierwowzo-
rach, a także o autorach klasycznych powieści 
kryminalnych. Wystąpieniu towarzyszyła 
prezentacja multimedialna, której zadaniem 
było wytworzyć odpowiednią atmosferę. 
Organizatorami spotkania były dobczyckie 
biblioteki: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy 
Bergelówny. Na widowni zasiedli przede 
wszystkim uczniowie szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. 

(JSz) 

Spotkanie z Arkadiuszem 
Niemirskim 

P od takim hasłem realizowany jest w 
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi pro-

jekt, w ramach którego uczniowie uczą się 
m.in. zasad właściwego odżywiania, aktyw-
nych sposobów spędzania wolnego czasu.  

 Uczestnicy przygotowują zdrowe posił-
ki, biorą udział w konkursach literackich, 
rysunkowych. Stan środowiska naturalnego 
również wpływa na nasze zdrowie. Zapropo-
nowali więc mieszkańcom okolicznych miej-
scowości zbiórkę makulatury i zużytych 
sprzętów elektrycznych i elektronicznych.  
 Do szkolnego projektu włączyło się 
kilka firm Hurtownia Albert z Nowego Brze-
ska, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Dobczycach, In-Tel z Dobczyc, 
Piekarnia Dąbie, Piekarnia Dom Chleba z 
Nowej Wsi, Ekoelektro z Sieprawia. Dużą 
pomocą służy szkole Maria Chorobik - sołtys 
z Nowej Wsi. 
 Na 4 czerwca szkoła planuje zorganizo-
wanie festynu rodzinnego, podczas którego 

Czas na zdrowie 
podsumują działania. 
Masz makulaturę i zużyty sprzęt elektrycz-
ny: Małe urządzenia (czajniki, radia, telefony 
komórkowe, baterie) można przynosić do 10 
maja do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, 

do Piekarni Dom Chleba lub do 
Pani Sołtys Nowej Wsi. Zaś 
odbiór dużych urządzeń (pralki, 
lodówki, itp.) można zgłaszać 
pod numer 12/2711103  w godz. 
8 - 12 Należy podać co i skąd 
jest do odebrania, nazwisko, 
miejsce, numer telefonu kontak-
towego. Osoba zainteresowana 
będzie poinformowana o termi-
nie odbioru urządzenia. 
 

Uczniowie  
koła  

przyrodniczo-
matematycznego  

z opiekunem SP w Nowej Wsi 

Fot. ze zbiorów Gimnazjum 
Fot. ze zbiorów Biblioteki 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Głosuj codziennie na siłownię  
w Rudniku 

R udnik przeszedł pomyślnie weryfikację 
w projekcie „Nestle porusza Polskę”, 

jako miejsce, w którym może powstać siłow-
nia zewnętrzna, sfinansowana przez Nestle       
i został zakwalifikowany do kolejnego etapu - 
głosowania. 
Nestlé wybuduje siłownie w tych lokaliza-
cjach, które zdobędą najwięcej głosów. Dlate-
go głosujcie proszę codziennie na stronie 
www.nestleporusza.pl/glosowanie/Rudnik.  
Tylko dzięki Wam może się udać. Szczęściu 
trzeba pomóc! Zachęcajcie do głosowania! 
Akcja potrwa do 6 lipca. 

(Red.) 

Sukcesy dobczyckich  
wokalistów 

S ekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce 
uczestniczyła w Przeglądzie Artystycz-

nym Młodzieży, który odbył się w marcu       
w CK-art. w Gdowie. Maja Kowalska zajęła 
III miejsce w kategorii soliści oraz II miejsce 
– wraz z Dominikiem Zającem, w kategorii 
duety.  
 Wyróżnienia zdobyli Gabrysia Szyszka     
i Angelika Pudlik. 

(Red.) 



żaka, dwórkę, praczkę, czy sławnych rycerzy.  
 Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątko-
we berła, nagrody książkowe i dyplomy. 
Słodki poczęstunek ufundowała dla wszyst-
kich uczestników Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Dobczycach, za 

co gorąco dziękujemy. A oto wyniki 
Turnieju.  

SP Kornatka 
Konkurs wiedzy  
Kategoria klas I – III  
I - Drużyna ze SP w Dziekanowicach  
II – Drużyny I i II ze SP w Dobczt-
cach 
III - Drużyna  ze SP w Kornatce 
Kategoria klas IV – VI  
I - Drużyna ze SP w Stadnikach  
II - Drużyna ze SP w Nowej Wsi  
III - Drużyna ze SP w Kornatce 
 
Turniej średniowieczny  
Kategoria klas I – III  

I - Drużyna ze SP w Stadnikach  
II - Drużyna I ze SP w Dobczycach 
III – Drużyna ze SP w Nowej Wsi  
Kategoria klas IV – VI  
I - Drużyna ze SP w Nowej Wsi 
II - Drużyna ze SP w Brzączowicach  
III – Drużyna I ze SP w Dobczycach 
 
Średniowieczny pokaz mody  
Kategoria klas I – III  
I miejsce – Wiktoria Świercz SP Brzączowice  
Kategoria klas IV– VI  
I miejsce – Szymon Leśniak SP Kornatka 

W  połowie marca w Szkole Podstawowej 
w Kornatce odbył się już po raz dwu-

nasty Gminny Turniej Średniowieczny o Ber-
ło św. Jadwigi. Konkurs objął honorowym 
patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce.  

 W turnieju rywalizowało 14 drużyn w 
dwóch kategoriach wiekowych ze szkół pod-
stawowych. W zmaganiach, drużyny mogły 
spróbować swych sił w łowieniu ryb, pisaniu 
gęsim piórem, czy zapalaniu świec. Aby jed-
nak nie tylko sprawdzić zręczność naszych 
zawodników, zostali oni również poddani 
sprawdzianowi wiedzy na temat postaci św. 
Jadwigi i średniowiecznej historii Polski.  
 Jak co roku wszyscy uczestnicy mogli 
zaprezentować stroje z tamtej epoki. Można 
było spotkać nie tylko św. Jadwigę, czy Wła-
dysława Jagiełłę, ale również krakowskiego 

Turniej Średniowieczny o berło św. Jadwigi 
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W  środę, 30 marca w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej mieliśmy zaszczyt go-

ścić Annę Dulską, która poprowadziła autor-
skie spotkanie - slajdowisko pt. „Kuba Fidela, 
czyli 55 rok rewolucji”.  
 Pani Anna pochodzi z Krakowa, ukoń-
czyła Historię na Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie oraz Marketing i Zarzą-
dzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Obecnie, od około ośmiu lat mieszka w Hisz-
panii, gdzie pisze doktorat.  
 Odwiedziła między innymi: Japonię, 
Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Włochy, Francję 
czy Niemcy. Planuje wybrać się także na 
Islandię.  
 Podczas spotkania Anna Dulska opowia-
dała o swoim trzytygodniowym pobycie na 
Kubie. Goście, którzy tego dnia przybyli do 
naszej biblioteki mieli okazję uczestniczyć    
w ponad godzinnej opowieści, przyozdobio-
nej ogromną ilością ciekawych fotografii. Nie 
zabrakło dociekliwych pytań, na które autorka 
spotkania bardzo chętnie odpowiadała. 
 Dowiedzieliśmy się, że podczas podróży 
na Kubę trzeba być bardzo ostrożnym - o ile 
w kwestii bezpieczeństwa raczej nic nam nie 
grozi to łatwo naciąć się na wysokie opłaty, 
zupełnie nieprzystające do tych, które obo-
wiązują kubańczyków. Pani Anna opowiada-
ła, że w jednej z restauracji znajomi zapłacili 
za taki sam obiad prawie dziesięciokrotnie 
większą sumę niż towarzysząca im para ku-
bańczyków… W kraju obowiązują dwie 
osobne waluty: dla obcokrajowców oraz roda-
ków. Istnieją także odmienne kolorem reje-
stracje samochodowe przydzielane zwykłym 
obywatelom, wojskowym i turystom. 
 W marcowy wieczór poczuliśmy zapach 
kubańskich cygar i rumu. Zobaczyliśmy wiele 
intersujących miejsc, mogliśmy z „bliska” 
przyglądać się życiu codziennemu kubańczy-
ków, ich zwyczajom uwiecznionym na foto-
grafiach. Przekonaliśmy się także jak bardzo 
skomplikowana jest sytuacja polityczna        
w tym kraju. 
 Pani Annie oraz przybyłym na wydarze-
nie serdecznie dziękujemy. 

(JSz) 

Artystyczne sukcesy młodzieży Gimnazjum w Dobczycach 

S iódmy Przegląd Artystyczny Młodzieży 
CK-art. w Gdowie, który swoim zasię-

giem obejmuje powiat wielicki oraz wszyst-
kie powiaty ościenne, zaowocował nagrodami 

dla naszej młodzieży.  
 Statuetkę za całokształt w dziedzinie 
plastycznej zdobył Filip Skuza uczeń klasy 
3d, również jemu przypadło pierwsze miejsce 
w dziedzinie rysunku oraz drugie w dziedzi-
nie malarstwa. Grzegorz Wylegała (klasa 3d) 
uzyskał drugie miejsce w dziedzinie fotogra-
fii, a Gabriela Kasza (klasa 1a) wyróżnienie    
w dziedzinie rękodzieła. Wszyscy są ucznia-
mi Lucyny Sławińskiej-Targosz.  
 W kategorii taniec, trzecie miejsce zdo-
był zespół Gim-Dance w składzie: Dominika 
Płoskonka 3e, Klaudia Sukta 3e, Magdalena 

Włodarczyk 3e, Laura Burek 2b, Gabriela 
Kral 2f, Ewa Miętus 2f, Izabela Mika 1a, 
Nikola Michalak 1b, Aneta Leśniak 1d, Emi-
lia Dobosz 1d. Natomiast wyróżnienie otrzy-

mał duet Agnieszka Ptak 3a, 
Karolina Świebocka 3d. Opieku-
nem młodzieży jest Lucyna Si-
kora. 
 Także Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny „Świat wokół 
mnie” pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Cen-
trum Edukacji Artystycznej, 
przeprowadzony przez Liceum 
Plastyczne im. Jana Matejki      
w Nowym Wiśniczu, okazał się 
szczęśliwy dla naszej młodzieży. 
Na konkurs nadesłano 478 prac 
z 74 szkół i placówek z całej 

Polski. Laureatką konkursu została Zuzanna 
Idzi z klasy 3a, zdobywając Grand Prix za 
cykl fotografii reportażowych, wykonanych 
podczas pobytu w Mostarze. Również ona 
uzyskała pierwszą nagrodę w dziedzinie foto-
grafii. Wyróżnienie w dziedzinie malarstwa 
zdobyła Weronika Wiekierak z klasy 3a. 
Uczennice prowadzi Lucyna Sławińska-
Targosz. W tym samym konkursie w dziedzi-
nie fotografii drugie miejsce uzyskała uczen-
nica Elżbiety Klimek-Piwowarczyk – Wero-
nika Grosicka z klasy 2f. 

 

Gimnazjum w Dobczycach 

Fot. ze zbiorów SP Kornatka 

Zespół Gim-Dance 
Fot. ze zbiorów Gimnazjum 

Kuba Fidela czyli 55. rok rewolucji 
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Z przepisów Teściowej 

O ddział PTTK 
Ziemi Gnieź-

nieńskiej ustanowił 
Odznakę Jubileuszo-
wą „1050 Rocznica 
Chrztu Polski”. Jej 
celem jest popularyza-
cja historii regionu 
oraz miejsc związa-
nych z Chrztem Pol-
ski. 
Odznaka jest jedno-
stopniowa i można ją zdobywać do 31. grud-
nia. 
 Warunkiem zdobycia odznaki jest zwie-
dzenie trzech dowolnie wybranych obiektów: 
Katedra Gnieźnieńska, Katedra Poznańska, 
wyspa Ostrów Lednicki, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, Muzeum Archi-
diecezjalne w Poznaniu. 
 Odznakę zdobywa się uczestnicząc w 
wycieczkach indywidualnych lub zbioro-
wych. Można ją zdobywać równolegle z inny-
mi odznakami turystycznymi i krajoznawczy-
mi. 
 Podstawą weryfikacji odznaki jest kroni-
ka prowadzona wyłącznie przez zdobywają-
cego, potwierdzenie zwiedzanych obiektów: 
pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnio-
nych: przewodnika, przodownika lub kierow-
nika wycieczki szkolnej. 
 Odznakę przyznaje Kapituła powołana 
przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gnieź-
nieńskiej w Gnieźnie (ul. Tadeusza Kościusz-
ki 7, 62-200 Gniezno; e-mail: biu-
ro@gniezno.pttk.pl). 
 Opłata za odznakę wynosi 10 zł. Turyści 
spoza Gniezna ubiegający się o przyznanie 
odznaki przysyłając kronikę wycieczek bez-
pośrednio na adres Oddziału załączają znacz-
ki pocztowe na przesyłkę zwrotną.  
 Regulamin odznaki znajduje się na stro-
nie: gniezno.pttk.pl 

(Red.) 

S tarostwo Powiatowe w Myślenicach, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Ispina”, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury          
i Sportu w Dobczycach serdecznie zapraszają 
na V Regionalną Giełdę Kolekcjonerów, któ-
ra odbędzie się 15 maja w RCOS w Dobczy-
cach (godz.11:00-16:00). 
 Wszystkich kolekcjonerów serdecznie 
zachęcamy do wystawienia zbiorów i podzie-
lenia się swoją pasją ze zwiedzającymi. Zgło-
szenia do udziału w imprezie będą przyjmo-
wane do 9 maja w MGOKiS w Dobczycach 
(ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12/271 
67 57 lub 533 990 660, e-mail: biu-
ro@mgokis.dobczyce.pl). 
 Przy zgłoszeniu należy podać imię          
i nazwisko, nazwę kolekcji, telefon kontakto-
wy, szacunkową powierzchnię stoiska oraz 
zapotrzebowanie na stoły i krzesła.  

(mgokis) 

Rumsztyk tradycyjny 
 

0,5 kg wołowiny bez kości,  
tłuszcz, mąka razowa,  
sól, pieprz do smaku 

 
Wymyte mięso wyżyłować, pokroić w plastry 
(ok. 2 cm), rozbić tłuczkiem zwilżonym wo-
dą. 
Uformować ręką i nożem owalne rumsztyki, 
posypać przyprawami i mąką. Smażyć na 
silnie rozgrzanym tłuszczu z obu stron po      
4 min. podawać z ziemniaczkami opiekanymi 
brukselką lub ogórkiem kiszonym. 

 

Smacznego życzy Teściowa 
 
Porada: Idzie wiosna, duże zmiany w pogo-
dzie, łatwo o przeziębienie, uważajmy na 
siebie, poczekajmy jeszcze chwilę i nie 
„rozbierajmy się” za szybko. Wieczorem 
herbatka z imbirem pomoże na pewno 

 

Cudownej wiosny także w sercu  
życzy Teściowa 

V Regionalna Giełda  
Kolekcjonerów 1 maja – Dobczycka Liga Biegowa o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; start    
– stadion KS Raba 
3 maja – otwarcie sezonu turystycznego        
w Dobczycach, zamek w Dobczycach. Wcze-
śniej – uroczystości w Rynku w związku        
z obchodami rocznicy Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Informacje na stronach urzędu       
i ośrodka kultury oraz na plakatach 
7 maja – hotel Dwór Sieraków, koncert forte-
pianowy Miguela Lecueder z Urugwaju         
– godz. 18 
13-14 maja – wojewódzki finał XXIX Mało-
polskiego Festiwalu Form Muzycznych          
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016” – 
RCOS Dobczyce 
15 maja – V Regionalna Giełda Kolekcjone-
rów – RCOS Dobczyce, godz. 11-16 
20 maja - Turniej III cyklu Grand Prix Dob-
czyc w szachach 
21 maja – I Otwarty Turniej Wiosny w gim-
nastyce artystycznej 
22-23 maja – Święto Radości, RCOS Dob-
czyce 
28 maja – IV Wypas Dobczyce i Parada Kóz 
28 maja – ekstremalny bieg Legion Run        
w Dobczycach, start teren pod koroną zapory   

 Szczegółowe informacje dotyczące    
poszczególnych wydarzeń, aktualizowane 
będą na stronach www.dobczyce.pl, 
www.mgokis.dobczyce.pl oraz na stronach 
organizatorów 

(Red.) 

„… Ale to już było i nie wróci  
więcej…” Absurdy PRL-u (42) 

Kącik Poetycki 

Piotr Oprzędek 
Spacer po Dobczycach 
 
idziesz Wawelską 
zanurzony w czekoladową radość 
tańczącą w kwiecistej sukience 
skręcasz w Jagiellońską 
by posłuchać szelestu pszenicznych łanów 
zaczarowanych 
w pachnący bochen chleba 
dochodzisz do Rynku 
stąpając po szeleście bruku 
oddychającego porannym deszczem 
mijasz kościół 
gdzie nieustannie czuwa 
Wspomożycielka Wiernych 
obok znudzona czekaniem remiza 
przeciera błyszczące okna 
wpatrzone w przechodniów pejzaże 
dla których Dobczyce to miasto 
gdzie spełniają się najskrytsze z marzeń 

marzec 2016 r. 

Odznaka Jubileuszowa „1050 

Z ksiąg skarg i zażaleń 
Skarga z roku 1982: Miałam do pani ekspe-
dientki gorącą prośbę, aby sprzedała mi pacz-
kę smalcu. Odmówiła kategorycznie. Zga-
dzam się, że miała rację, gdyż ja nie posiadam 
uprawnień kombatanckich, ale dlaczego 
wchodzili ludzie i dostawali bez sprawdzenia 
legitymacji po parę kilogramów wędliny.       
- H. M. 
Wyjaśnienie kierowniczki: Sklep jest wyty-
powany do sprzedaży dla osób chorych, więc 
nie sprzedałam smalcu osobie zdrowej. Nato-
miast nie sprawdzam legitymacji osobom, 
które przychodzą tu od zawsze. 
 
Skarga z roku 1983: Na wystawie sklepowej 
jest wózek i to nie jeden. Sprzedawcy twier-
dzą, ze ów towar nie jest na sprzedaż. - Marek 
K. 
Wyjaśnienie kierowniczki: Wózki są wypo-
sażeniem wystawy i mają napis „ekspozycja 
stała”. 
 

Kalendarium maj 



nie), Zofia Łabędź (PS przy ZPO w Wiśnio-
wej); III ex aequo: Hubert Stalmach (NP 
„Smykolandia” w Osieczanach), Łucja 
Szczepańska z (PS przy ZSO w Drogini), 
Gabriela Zięba (NP „Eureka” w Myśleni-
cach) 
Wyróżnienia otrzymali: Maria Kuchnia 
(ZPO w Węglówce), Julia Chmielik (PS 
przy ZPO w Krzczonowie), Martyna Gubała 
(NP „Ekoludek” w Myślenicach), Natalia 

Bartel (NP „Chatka Puchatka” w Myśleni-
cach), Mateusz Masłowski (PS w Skomielnej 
Białej), Karolina Półtorak (Przedszkole 
Gminy Siepraw w Zakliczynie), Maja Pitala 
(OP przy SP w Krzyszkowicach), Maja Cy-
bula (PS nr 5 w Myślenicach). 
 Dzięki sponsorom, zarówno dzieci, jak    
i towarzyszące im osoby, mogły liczyć na 
poczęstunek. Wszyscy laureaci i uczestniczą-
cy w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane również przez sponsorów. Byli 
nimi: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 
Agnieszka i Marek Koszutowie, Ewa i Rafał 
Szymoniakowie, Gminna Spółdzielnia 
”Samopomoc Chłopska” w Dobczycach, Biu-
ro rachunkowe „Factura” w Myślenicach, 
Hurtownia „Jan” w Dobczycach, Piekarnia 
„Dom Chleba” w Nowej Wsi, Urząd Miasta    
i Gminy w Dobczycach. 
 Występy dzieci, obok ich opiekunów      
i rodziców, oglądali także wiceburmistrz   
Halina Adamska-Jędrzejczyk i wicestarosta 
Tomasz Suś. 

 
(J.D.S.; k) 

D zieci z przedszkoli z całego powiatu 
uczestniczyły w kolejnym konkursie 

recytatorskim, jaki organizowany jest przez 
Przedszkole Samorządowe nr 3 z Dobczyc. 
Mali recytatorzy zmagali się z „krainą kolo-
rów” w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym w Dobczycach. 
 Konkurs odbył się po raz siódmy. Jego 
pomysłodawcą i głównym organiztorem jest 
Jadwiga Daniek-Salawa – nauczycielka dob-

czyckiej „Trójki”. W konkursowe szranki 
stawały dzieci pięcio- i sześcioletnie – w su-
mie 27. uczestników, którzy do naszego mia-
sta przyjechali ze swoimi opiekunami.  
 Tegoroczny konkurs odbywał się pod 
hasłem „W krainie kolorów”. Dzieci recyto-
wały wybrany przez siebie wiersz wspomaga-
jąc sie rekwizytami, stosowną mimiką, odpo-
wiednią modulacją głosu, a czasami nawet 
uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zapre-
zentowały dzieci był bardzo wyrównany.     
W przerwie, kiedy obradowała komisja kon-
kursowa, dzieci uczestniczyły w bardzo cie-
kawym spotkaniu autorskim z Beatą Koło-
dziej, która zapewniła im wyśmienitą zabawę 
w układanie wierszowanych zagadek i osobi-
stą recytację fragmentów własnych utworów 
połączoną z pokazem multimedialnym. Były 
nagrody i wiele śmiechu. 
 Komisja konkursowa w składzie: Teresa 
Kowalczyk, Iwona Szybowska, Piotr Przę-
czek wyłoniła następujących laureatów: 
I ex aequo: Jan Rozwadowski (OP w Nowej 
Wsi), Maciej Wania (PS nr 3 w Dobczycach),  
II ex aequo: Gabriela Żurek (PS w Tenczy-
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W iosna w bibliotece to jaśniejsza prze-
strzeń i powód do uśmiechu – słońce 

zagląda do nas coraz częściej, sprzyjając 
lepszemu samopoczuciu. Mimo, że pogoda 
zachęca do przebywania na zewnątrz, czytel-
ników nie brakuje. Być może dlatego, że 
odświeżyliśmy półki z nowościami? A może 
to przez Misia Tulisia, który w ramach żar-
tów „prima aprilisowych” postanowił z da-

chu Biblioteki nawoływać okolicznych 
mieszkańców do odwiedzin? 
 Ostatnio z wizytą wpadła do nas grupa 
„Zielona” z Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Dobczycach. Najmłodsi spędzili u nas 
czas bardzo ciekawie i kreatywnie. Oprócz 
mini-zwiedzania, dzieci skorzystały z multi-
medialnych zajęć z tabletem, a także spotka-
ły… Misia Tulisia!  
 Wizytę zaliczyła także klasa I „d”         
z Dobczyc. Poza tym, nasza biblioteka wzię-
ła aktywny udział w „Dniu wody”. W mini-
kinie wyświetlaliśmy i czytaliśmy książecz-
kę Marii Terlikowskiej „Przygody kropli 
wody”. Włączyliśmy się także w akcję 
„Autyzm. Poznaj zanim ocenisz” organizując 
w bibliotece kącik z książkami i materiałami 
dotyczącymi autyzmu.  
 Dla Was zmieniliśmy także godziny 
otwarcia biblioteki. W poniedziałki, środy      
i piątki pracujemy od 11 do 19. We wtorki     
i czwartki od 9 do 16. W soboty – od 8 do 
13. Serdecznie zapraszamy do biblioteki. 

(JSz) 

„W krainie kolorów” – powiatowy konkurs recytatorski. 

Eliminacje powiatowe Talentów Małopolski za nami 

P od koniec marca w Dobczycach odbyły 
się eliminacje Festiwalu Form Muzycz-

nych i Tanecznych Talenty Małopolski. 
 W kategorii: formy muzyczne, przed 
jury w składzie: Joanna Ślusarczyk, Katarzy-
na Skawińska, Wojciech Wachułka, wystąpiło 
105. uczestników w trzech kategoriach wie-
kowych: 18 solistów, 3 duety i 6 zespołów. 
 Do finału wojewódzkiego nominowano: 
Zespół Instrumentalny Bonjour, Karol Żaba, 
Joanna Stoch z Sieprawia, Gabriela Murzyn, 
Emilia Małż, Agnieszka Wójcik z Sekcji Wo-
kalnej MGOKiS w Dobczycach, Zespół   

Disarray Theory z Czechówki, Honorata Bur-
tan z Tenczyna, Martyna Raczek z Krzyszko-
wic. Wyróżnienia otrzymali: duet Maja Ko-
walska   i Dominik Zając, Julita Jarząbek, 
Zuzanna Węglarz – Sekcja Wokalna MGO-
KiS w Dobczycach, Zespół Gaudeamus ze 
Skomielnej Białej, Izabela Pietrzak z Pcimia, 
Zespół Adagio z Lubnia, Sylwia Duda z Dob-
czyc, Nina Mikołajczyk z Myślenic. 
 W kategorii tanecznej sceną zawładnęła 
energia oraz pasja do sportu, sztuki i tańca. 
Udział wzięło 78. uczestników: 7 zespołów,   
1 duet oraz 1 solista. 

Z życia biblioteki 

Fot. Magda Gaweł 

Fot. ze zbiorów Bblioteki 

 Jury w składzie: Adrian Kulik, Katarzy-
na Skawińska, Wojciech Wachułka nomino-
wało do finału wojewódzkiego w kategorii 
tanecznej: zespół Jamaica Wave z MGOKiS    
w Dobczycach. Ponadto wyróżnieni zostali: 
Koło Taneczne SP Brzączowice, Zespół Amt  
Group z Trąbek, Zespół Jump z Lubnia,     
Zespół Retro-grupa tańca współczesnego        
z Sułkowicach. 
 Finał wojewódzki Talentów Małopolski 
2016 odbędzie się w Dobczycach 13 i 14   
maja. 

(mgokis) 
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Wędkarstwo - nie tyko dla wtajemniczonych 

K oło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„RABA” działa już 25 lat, a nazwa na-

szego Koła zmieniała się, by ostatecznie przy-
jąć dzisiejsze brzmienie, związane nie z na-
zwą miejscowości, a z nazwą rzeki. 

 Pragniemy zaprosić wszystkich Czy-
telników do współpracy, zabawy i miłego 
spędzania czasu w naszej wspólnocie.  
 Postanowiliśmy być Kołem otwartym 
dla każdego, kto zaakceptuje nasze działania i 
będzie nas wspierać w ich realizacji.  
Nasze Koło wędkarskie ma swoją siedzibę 
nieopodal przepięknej rzeki Raby, w miejsco-
wości Gdów. Siedziba została przez nas wyre-
montowana i w tym roku zamierzamy, po 
pierwszych wiosennych zawodach, dokonać 
jej otwarcia dla naszych członków. Jest to 
wolnostojący budynek typu chata góralska, 
przekazany przez gminę Gdów i wyremonto-
wany naszymi siłami z dobrodziejstwem dar-
czyńców. 
 Koło posiada dwa przepiękne łowiska 
specjalne. Jedno z nich znajduje się w Gdo-
wie przy ulicy Cegielnianej, ma powierzchnię 
ponad 1,4 ha ( tzw. Cegielnia Gdów). Jego 
głębokość jest zróżnicowana i wynosi od 3 do 
5 metrów. Drugie łowisko zajmuje po-
wierzchnię ponad 6 ha i znajduje się w Nie-
znanowicach. Łowiska są systematycznie 

przez nas zarybiane rybami rodzimego gatun-
ku.  
 Na naszym profilu na Facebooku mo-
żecie znaleźć zdjęcia satelitarne oraz galerię 
zdjęć z zawodów. Staramy się dokumentować 

fotograficznie działalność 
naszego Koła, bo mamy się 
czym poszczycić. 
Organizujemy wiele węd-
karskich imprez przeznaczo-
nych dla osób w różnym 
wieku.  Dla dzieci organizu-
jemy Dzień Dziecka z wie-
loma atrakcjami i prowadzi-
my szkółkę wędkarską. Dla 
młodzieży urządzamy zawo-
dy ligowe - w tym roku 
mamy zamiar sponsorować 
jednego z naszych młodzi-

ków, jeżeli zgodzi się na udział w lidze. Dla 
starszych organizujemy szereg zawodów 
Grand Prix Koła oraz ligę. Wszystkie zawody 
kończą się poczęstunkiem oraz nagrodami.  
 Wspólnie z Przyjaciółmi „Raby” urzą-
dzamy zawody na rzece Rabie. Współpracuje-
my z włodarzami z Gdowa i okolicznych 
miejscowości. W tym roku mamy także za-
miar, we współpracy z dyrektorami szkół, 
zorganizować pierwsze zawody międzyszkol-
ne w wędkowaniu. Jak widać, każdy może     
u nas się realizować w swojej pasji, jaką jest 
wędkarstwo.  
 Polecamy wszystkim nasze strony 
internetowe: www.pzwdobczyce.ocom.pl oraz 
profil na Facebooku : Pzw Koło Raba - gdzie 
znajdziecie więcej informacji na nasz temat, 
terminarz zawodów i imprez przez nas orga-
nizowanych oraz wiele zdjęć na których 
uwieczniono naszą działalność. 
 Pozdrawiamy, zapraszamy i życzymy 
przysłowiowego połamania kija. 

 
Koło PZW Raba 

Z namy wyniki eliminacji gminnych Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 
4 kwietnia. 
 W turnieju rywalizowało 16. młodych 
strażaków z siedmiu jednostek OSP z gminy 
Dobczyce, w których odbyły się wcześniej eli-
minacje stopnia podstawowego. 
 W pierwszej grupie wiekowej (szkoły 
podstawowe) zwyciężczynią została Alicja 
Kołdras z OSP w Kornatce, drugie miejsce zajął 
Dariusz Kochan z OSP w Stojowicach, a trzecie 
Mikołaj Żądło z OSP w Brzączowicach. Na 
kolejnych miejscach uplasowali się: Maria Ci-
ślik (OSP w Rudniku), Krystian Musiał (OSP   
w Sierakowie), Sebastian Knapik (OSP w Brzą-
czowicach), Monika Węglarz (OSP w Dzieka-
nowicach), Grzegorz Wylegała (OSP w Stojo-
wicach). 
 W drugiej  grupie  wiekowej 
(gimnazjum) pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Kowalik, drugie Kamila Sikora – obie z OSP   
w Stojowicach a trzecie Dominik Nowak (OSP 
w Brzezowej). Kolejne miejsca zajęli: Hubert 
Paluch (OSP w Kornatce), Krzysztof Wylegała 
(OSP w Stojowicach). 
 W trzeciej grupie wiekowej (szkoły 
ponadgimnazjalne średnie) pierwsze miejsce 
zajął Mateusz Dudzik z OSP w Kornatce, dru-
gie Tomasz Sikora (OSP w Stojowicach),           
a trzecie Aleksandra Dudzik (OSP w Kornatce). 
 Nad całością turnieju czuwał Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego związku 
OSP RP w Dobczycach Andrzej Panuś. Nagro-
dy ufundował Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. 

 

(MaG) 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

M askotka Klubu Sportowego Raba zawi-
tała do najmłodszych w Przedszkolu 

Samorządowym nr 1 w Dobczycach. 

 Rabuś, wraz z zawodnikiem pierwszej 
drużyny, Rafałem Zborowskim oraz kierow-
nikiem drużyny, Bartłomiejem Polończykiem, 
zjawili się w dobczyckim przedszkolu tuż 
przed godz. 9. Wizyty w poszczególnych 
oddziałach przebiegły w bardzo miłej i sym-
patycznej atmosferze. Dzieci miały okazję 

pograć trochę w piłkę z Rabusiem, a także 
wziąć udział w konkursach, w których do 
wygrania były gadżety klubowe. Jak się oka-

zało, wśród najmłodszych nie brakuje 
fanów, a nawet fanek piłki kopanej, któ-
rzy z wielką pasją opowiadali o swoich 
kibicowskich doświadczeniach. 
 Oprócz klubowych gadżetów, 
każde z dzieci otrzymało bilet VIP na 
niedzielne spotkanie drużyny seniorów   
w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej, w 
którym Raba zmierzyła się z Pcimianką 
Pcim. Nie mogło się też obejść bez kla-
sycznych „piątek” z Rabusiem, a także 
wspólnych, pamiątkowych fotek.  
 W salach przedszkolnych Rabuś 
spotkał również kilku znajomych ze 
Szkółki Piłkarskiej naszego klubu, którzy 

z uśmiechami na ustach przywitali swoją 
maskotkę. 
 Na koniec serdeczne podziękowania 
dla całej Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za 
bardzo miłe i sympatyczne przyjęcie. 
 

www.rabadobczyce.futbolowo.pl 

Rabuś gościł u dobczyckich przedszkolaków 

Fot. ze zbiorów Koła 

Fot. ze zbiorów KS Raba 

W ydział Edukacji, Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Myślenicach infor-

muje, że jak co roku przyznawane są nagrody za 
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-
wym oraz nagrody w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry. 
 Nagroda w dziedzinie sportu może być 
przyznana związanym z Ziemią Myślenicką: 
zawodnikom, trenerom zasłużonym w osiąganiu 
wyników sportowych, o których mowa  w usta-
wie o sporcie.  
 Nagroda w dziedzinie kultury może być 
przyznana: twórcom, artystom, zespołom, orga-
nizatorom i promotorom działalności kultural-
nej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, 
prowadzącym działalność kulturalną. 
 Wnioski powinny zawierać: dane kan-
dydata – nazwisko i imię (nazwa), adres, infor-
macje o osiągnięciach, za które nagroda ma być 
przyznana, dane wnioskodawcy – nazwisko       
i imię (nazwa), adres, informacje kontaktowe: 
numer telefonu lub adres e-mail.  
 Należy uzasadnić całokształt działalno-
ści kandydata lub podmiotu i przedstawić jego 
osiągnięcia. Można również załączyć dodatko-
wą dokumentację. 
Wnioski, wraz z załącznikami należy kierować 
do 20. maja, na adres: Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach; ul. M. Reja 13, 32 - 400 My-
ślenice 
 O terminowości złożenia wniosku decy-
duje data wpływu dokumentów na dziennik 
podawczy, a nie data stempla pocztowego. 

 

(WEKiS) 



A leksandra Wójtowicz (na zdjęciu - druga 
z lewej) z klasy 1a, po wygranej w za-

wodach pływackich, w stylu klasycznym, na 
szczeblu powiatowym, awansowała do zawo-
dów wojewódzkich. Zawody odbyły się 14 
marca w Suchej Beskidzkiej. Ola pokonała 50 
metrów w czasie 39,9 sekund, co w rezultacie 
dało jej czwartą lokatę.  
 Cieszymy się niezmiernie z sukcesu 
Oli i mamy nadzieję, że za rok lub dwa lata 
Ola stanie na podium biorąc pod uwagę fakt, 
że w tym roku do trzeciego miejsca brakło jej 
zaledwie 2 setne sekundy. Jeszcze raz gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów pływac-
kich. 

Ze sportowym pozdrowieniem  
Agata Materna 
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jowy, a zawodnicy mogą sprawdzić się          
w różnorodnych konkurencjach (kozłowanie   
i toczenie piłki przez bramki, bieg przez płot-
ki, przeciąganie liny itp.). Wydarzeniu towa-
rzyszy iście olimpijska oprawa, flagę olimpij-
ską wnoszą specjalnie zaproszeni goście       
(w czasie Gminnej Olimpiady Sportowej –    
w pierwszym dniu - piłkarze „Wisły”, w dru-
gim dniu gimnastyczka, v-ce mistrzyni Polski 
w układach zbiorowych – Tatiana Krupo-
wicz), a po zakończeniu zmagań miejsce ma 
uroczystą dekorację.  
 Nie ma tu przegranych, każdy zawod-
nik uhonorowany zostaje medalem, a dla 
zwycięskich drużyn przewidziane są puchary. 
Nagrody dla zawodników w drugim dniu 
wręczała wiceburmistrz Halina Adamska-
Jędrzejczyk. 

T rzecia Powiatowa Olimpiada Sportowa, 
zorganizowana w Szkole Podstawowej    

w Brzączowicach, przyniosła wiele wrażeń     
i emocji, nie tylko uczestnikom zmagań, ale 
również ich kibicom. Drugi dzień olimpiady, 
tym razie na poziomie powiatowym, okazał 
się ponownie szczęśliwym dla zawodników 
ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, 
którzy dzień wcześniej byli najlepsi w zawo-
dach gminnych.  
 W powiatowych zmaganiach Brzączo-
wice wygrały z siedmioma pozostałymi dru-
żynami reprezentującymi kolejno: SP Stadni-
ki (2. miejsce), SP Krzczonów (3. miejsce), 
Zakliczyn (4. miejsce), SP Tenczyn (5. miej-
sce), SP Gruszów (6. miejsce), SP nr 3 Stróża 
(7. miejsce)  oraz SP Lipnik (8. miejsce). 
 Olimpiada ma charakter ogólnorozwo-

Brzączowice najlepsze w powiecie 

W iktor Salawa, 
uczeń Szkoły 

Podstawowej w 
B r z ą c z o w i c a c h , 
zdobył pierwsze 
miejsce w IV Ogól-
nopolskim Turnieju 
S z a c h o w y m 
„Królewska gra        
i ja”, który odbył się 
w Andrychowie  
 Wiktor, któ-

ry jest zawodnikiem MKS MOS Wieliczka, 
uzyskał 6 pkt. na 7 możliwych, pokonując 30 
przeciwników. 

(Red.) 

Sukces sportowy - czwarte  
miejsce w województwie 

O kolejnych sukcesach Nikoli, Kai oraz Bongo 

P onad rok temu informowaliśmy Państwa 
o osiągnięciach wspaniałej pary z Nowej 

Wsi – Nikoli Nowickiej, uczennicy II klasy 
gimnazjum oraz jej kuca o imieniu Kaja.       

Z wielką radością donosimy, że rok 2015 
również zakończył się wieloma sukcesami dla 
młodej amazonki.  
 Warto zacząć od tego, że gimnazjalist-
ka zaczęła starty także na drugim koniu o 
imieniu Bongo. Zawodniczka często stawała 
na podium po udanych konkursach skoko-
wych, a niejednokrotnie były to pierwsze 
miejsca. Wysokość przeszkód, które pokony-

wała w poszczególnych zawodach, sięgała 
100 cm. Poza tym brała udział w wielu waż-
nych konkursach w środowisku jeździeckim, 
gdzie udało jej się wywalczyć m.in.: II miej-
sce w Pucharze Małopolski w skokach przez 
przeszkody, V miejsce na Mistrzostwach 
Małopolski, IX miejsce w Eliminacjach do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
 Nikola również z przytupem zaczęła 
rok 2016, gdyż podczas pierwszych zawo-
dów w lutym zajęła III miejsce na Ogólno-
polskich Halowych Zawodach Dzieci i Mło-
dzieży. Warto podkreślić, że w konkursach 
finałowych wysokość przeszkód wynosiła 
105 cm. 
Celem zawodniczki z Nowej Wsi na obecny 
sezon są starty już nie tylko w regionalnych 

zawodach jeździeckich, ale także w ogólno-
polskich oraz zdanie egzaminu licencyjnego, 
dzięki któremu uzyska III klasę sportową i 
będzie mogła brać udział w coraz wyższych 
konkursach. 
 Utalentowanej zawodniczce oraz 
wspaniałym koniom z Nowej Wsi gratuluje-
my oraz życzymy kolejnych sukcesów! 

M.K. 

Fot. Joanna Talaga 

Wiktor Salawa – kolejny sukces 
młodego szachisty 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

 Warto też zaznaczyć, że sam pomysł 
zorganizowania tego typu zawodów sporto-
wych narodził się w Szkole Podstawowej      
w Brzączowicach 12 lat temu, a jego pomy-
słodawcami byli nauczyciele: Elżbieta      
Maniecka, Marta Blamowska-Kaja, Renata 
Lenart, Adrianna Krawczyk oraz Stanisław 
Maniecki. Od trzech lat olimpiada organizo-
wana jest również na szczeblu powiatowym, 
każdorazowo z dużym zaangażowaniem          
i pomocą dyrektor Grażyny Kwiecińskiej oraz 
całego grona   pedagogicznego. 
 Rywalizacja była niezwykle zacięta,    
a radość wygranej drużyny nie do opisania. 

Joanna Talaga 



Trwa budowa zakładu Wawel S.A. 

K orzystna aura sprawiła, że bez zakłóceń 
przebiega budowa nowego zakładu   

Wawel S.A. 
 Jak wcześniej informowaliśmy,         
w grudniu 2015 r ruszyła budowa nowocze-
snej fabryki, zlokalizowanej nieopo-
dal pracującej już dziesięć lat fabryki czekola-
dy znanej krakowskiej firmy. 
 Obecny nowy zakład to w pełni samo-
dzielna fabryka o powierzchni ok 18 000 m 
kw. Mieścić będzie halę produkcyjną, maga-

zyny wyrobów rolkowe i tradycyjne , silosy 
na surowce. 
 Zaprojektowano również układ insta-
lacji solarnej na cele technologiczne i socjal-
ne. Otoczenie zakładu wypełni zieleń oraz 
parkingi. 
 Obecnie trwa montaż konstrukcji pre-
fabrykowanej oraz ścian. Rozpoczyna się 
instalacja kanalizacji podposadzkowej. 
 Całość prac prowadzi firma Łęgprzem 
z Krakowa wg projektu biura architektonicz-
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nego MS z Gliwic. 
 W ten sposób spółka akcyjna         
WAWEL znacząco zwiększy swój potencjał 
produkcyjny. 
 Nie trzeba nikogo przekonywać          
o znaczeniu tych inwestycji dla mieszkańców  
i regionu. 

Wojciech Winkel 
Dyrektor Produkcji 

Członek Zarządu WAWEL SA 

Fot. ze zbiorów firmy Wawel 


