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T uż po świętach, 19 kwietnia 
w Kawiarence Rewitaliza-

cyjnej odbyło się spotkanie, na 
które zaproszeni zostali poten-
cjalni partnerzy do wspólnej  

z gminą realizacji projektu  
pn. „Przebudowa budynku 
„Chirany” na potrzeby Centrum 
Usług Społecznych i Centrum 
Wspierania Aktywności Obywa-
telskiej”. Projekt zakłada moder-
nizację budynku z wykorzysta-
niem dotacji w ramach rewitali-
zacji, ale kluczowym tematem 
jest to, na jakie cele społeczne 
budynek zostanie przeznaczony 
w przyszłości. 
 Jak we wstępie zaznaczył 
burmistrz Paweł Machnicki, 
celem działalności centrum bę-
dzie wypełnienie luk, co do za-

kresu dostępnych usług społecz-
nych, które między innymi zdefi-
niowane zostały w Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecz-
nych. Jedną z nich jest kwestia 

pomocy osobom opiekującym się 
seniorami i bezpośredniego ich 
wsparcia, a także kwestia opieki 
nad małymi dziećmi do lat 3. 
Projekt utworzenia Centrum 
Usług Społecznych i Centrum 
Wspierania Aktywności Obywa-
telskiej w budynku przy ul. Ja-
giellońskiej pozwoli także na 
zagospodarowanie tego zabytko-
wego obiektu po opuszczeniu go 
przez uczniów, co związane jest 
ze skutkami wprowadzanej wła-
śnie reformy systemu oświaty. 
 Jak podkreślił burmistrz, 
parafrazując komentarze w  

mediach, nie cho-
dzi o zatrudnienie 
„kolejnych urzęd-
ników od szczęśli-
wości”, ale o zna-
lezienie partnerów 
w organizacjach 
pozarządowych, 
którzy swoją wie-
dzą, umiejętno-
ściami i pasją po-
mogą stworzyć  
i prowadzić ważne 

społecznie działania, a z drugiej 
strony odnosić z tej działalności 
korzyści. Celem jest utworzenie 
obiektu wypełnionego społecz-
nymi usługami i inicjatywami, 
który żyłby autentycznym  
życiem, opierając się na zasadzie 
coś od siebie daję, coś otrzymuję. 
Marek Mitko, specjalista od po-
szukiwania dotacji na realizacje 
projektów wskazał, że będzie 
możliwe uzyskanie dotacji  
na działalność centrów. Pierw-
szym krokiem jest wspólne opra-
cowanie wizji takiego centrum, 
zakresu i sposobu jego funkcjo-
nowania. Koncepcja ta będzie 
podstawą do przygotowania 
wniosków o dotacje na utworze-
nie i wyposażenie a następnie 
działalność. Partnerzy mieliby 
być również odpowiedzialni za 
prowadzenie tego centrum, peł-
nienie roli inicjatorów i koordy-
natorów działań tam prowadzo-
nych. 
 Dyskusja była niezwykle 
ożywiona i owocna, padły  
też deklaracje uczestnictwa  
w projekcie. Burmistrz poprosił  
o sformułowanie na piśmie,  
w jaki sposób i w jakim zakresie  
poszczególne osoby, organizacje 
lub ich grupy mogą się włączyć 
w partnerstwo.  
 Wszystkich zaintereso-
wanych informujemy również, iż 
ruszył otwarty nabór na partnera 
projektu. Zachęcamy do odwie-
dzenia zakładki Rewitalizacja 
Dobczyc na www.dobczyce.pl 
Tam również znaleźć można 
informacje na temat koncepcji 
Centrum Usług Społecznych  
i Centrum Wsparcia Aktywności 
Obywatelskiej. 

 (ugim) 

Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej 

 Po przeprowadzonej 
procedurze przetargowej 12. 
kwietnia została podpisana umo-
wa z wykonawcą na wykonanie 
robót budowlanych związanych  
z budową parkingu na 75 miejsc 

pos t ojow ych 
wraz kanaliza-
cją deszczową 
przy u l ic y 
Szkolnej w 
Dobczycach . 
W yk o n a w c a 
robót budowla-
nych to Firma 
„ S A M B U D ” 
Józefa Paryla. 

 Kwota za wykonanie 
robót to: 285 213,32 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia 
robót to 14. lipca. 

 
Fot. Włodzimierz Juszczak 

Ruszają zapisy  do Ligi Tenisa  Ziemnego D obczycki Klub Tenisowy 
TOP SPIN zaprasza 

wszystkich tenisistów do trzeciej 
edycji Dobczyckiej Amatorskiej 
Ligi Tenisowej. Liga realizowa-
na jest w ramach zadania pu-
blicznego pt. „Organizacja zajęć 
tenisa ziemnego, turniejów tenisa 
ziemnego, amatorskiej ligi  
tenisowej” współfinansowanego 
ze środków Gminy Dobczyce. 
 Zapisy do 15 maja.  
Więcej informacji na fanpage’u 
Top Spinu, na Facebook. 

(Top Spin) 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 

Parking przy ul Szkolnej 
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IV Powiatowe Mistrzostwa Robotów P o raz czwarty w ogóle, a po raz drugi w 
Dobczycach odbyły się Powiatowe Mi-

strzostwa Robotów. Do konkurencji na ringach 
przystąpiły 22. drużyny z: Tokarni, Pcimia, 
Wiśniowej, Sieprawia, Dobczyc, Kobielnika. 
Zmaganiom przyglądali się sędziowie – ucznio-

wie Zespołu Szkół w Dobczycach, a sędzią 
głównym był Andrzej Stawowy. W tym roku 
na podium stanęły drużyna Pcimia i dwie dru-
żyny z Dobczyc.  
 W holu dobczyckiego gimnazjum, 
gdzie odbywały się zawody, królowały w tym 
roku bordowe koszulki. Jedną z nich założył 
także burmistrz Paweł Machnicki, który objął 
zawody honorowym patronatem.  
- Cieszę się, że tak liczne grono uczestników do 
nas przybyło i wierzę, że będzie to fascynująca 
przygoda – powiedział burmistrz Machnicki. – 
To, co zdążyłem tutaj zobaczyć, potwierdza, że 
żyjemy w czasach przełomowych, jeśli chodzi  
o kwestie technologiczne. Cieszę się, że te tech-
nologie będziemy mogli w swoim życiu wyko-
rzystywać. A przed nami jest przyszłość, bo są 
tutaj dzieci i młodzi ludzie, którzy będą wyko-
rzystywać te zdobycze, aby ułatwiały życie. 
 Burmistrz zaznaczył, że ma nadzieję, iż 
ta technologia, która dla najmłodszych uczest-
ników zaczyna się od robotów i walk na rin-
gach, będzie dzisiaj dobrą zabawą, a w przy-
szłości jej zdobycze będą służyć dobru i nie 
będą wykorzystywane przeciwko człowiekowi.  
Zmagania na czterech ringach budziły wiele 
emocji, wśród zawodników, kibiców a przede 

wszystkim wśród rodziców. Ostatecznie  
w finale znalazły się drużyny z Pcimia i z Dob-
czyc. Na podium, na najwyższym miejscu,  
w tym roku stanęła drużyna z Pcimia 
(Składak), na drugim miejscu – drużyna z Dob-
czyc z robotem o nazwie Santrobot, na trzecim 

– również drużyna gospoda-
rzy, twórcy Imprezowego 
Pikaczu. Na czwartym miej-
scu turniej zakończył robot 
Pikaczu z Pcimia.  
 Zawodnicy, których 
roboty odpadały na poszcze-
gólnych etapach eliminacji, 
nie mieli powodów do narze-
kania. Dla nich, dla ich opie-
kunów oraz wszystkich, któ-
rzy przyjechali do Dobczyc 
na to „robotyczne” święto, 
przygotowane zostały atrak-
cje. 
 Jedną z nich na pew-
no był Festiwal Mechatroniki, 

przygotowany przez nauczycieli i uczniów z 
Zespołu Szkół z Dobczyc (technikum mecha-
troniczne). Na stoiskach można było zobaczyć 
m.in. słynną już w całym kraju rękę, sterowaną 
elektronicznie, kopiującą ruchy prawdziwej 
dłoni.  
- Urządzenie realizuje wszystkie nasze założe-
nia – mówił Maciej Machnicki, nauczyciel 
systemów mechatronicznych w ZS. - „Ręka” 
działa na zasadzie odwzorowania ruchu praw-
dziwej dłoni, wyposażonej w rękawiczkę steru-
jącą ze specjalistycznymi czujnikami ugięcia 
oraz przyspieszenia. Całością steruje mikropro-
cesor, który odbiera sygnały analogowe z ręka-
wiczki, a następnie przekształca je na postać 
cyfrową.  
 Autorami układów napędowych, elek-
troniki sterującej, rękawiczki oraz programu są 
Sebastian Ulman i Mateusz Knapik, uczniowie 
klasy 2T2 (technik mechatronik). Konstrukcję 
mechaniczną ręki podarował uczniom dr 
Krzysztof Grandys, który wydrukował ją na 
drukarce 3D, a projekt dofinansowała Rada 
Rodziców.  
 Na stoiskach Zespołu Szkół można 
było także przyjrzeć się pracy drukarek 3D, a 
uczniowie chętnie udzielali odpowiedzi na 

pytania.  
 Dużą atrakcją dla odwiedzających była 
prezentacja modelu łazika marsjańskiego, któ-
rego autorem jest Maciej Machnicki. Pan Ma-
ciej opowiedział o samym modelu, a także o 
historii misji na Marsa. Z podobną uwagą spo-
tkała się prezentacja drona. 
 Podobnie, jak cztery lata temu, w Dob-
czycach zagościła strefa dawnych komputerów, 
które na festiwal przywiozła Fundacja Daw-
nych Komputerów i Gier. Dla wielu osób była 
to sentymentalna podróż w czasie. W strefie 
retro komputerów pojawiły się takie klasyki jak 
Atari 2600, Commodore 64, Amiga 500, NES 
czy Nintendo Gamecube. Fani starych gier 
mogli zaznać prawdziwej rozrywki, grając na 
takich grach jak: Pac-Man, Super Mario Bros, 
Donkey Kong i wielu innych. A i dla najmłod-
szych uczestników była to nie lada gratka.  
 Organizatorami imprezy było Stowa-
rzyszenie KAT Dobczyce przy współpracy  
z Zespołem Szkół w Dobczycach. Imprezę 
poprowadzili Justyna Dudzik i Mariusz Grzy-
bek (KAT Dobczyce). 
 Impreza dofinansowana została z bu-
dżetu Gminy i Miasta Dobczyce w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz 
kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym. 
 Organizację Mistrzostw wsparli nasi 
przyjaciele i sponsorzy: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dobczycach, firma Fotocolor, 
firma Marbud, Turystyczna Podkowa, firma 
Rogers, firma Intel, firma Elkal, Piekarnia Cu-
kiernia Złoty Kłos, Biuro Rachunkowe Amade-
usz, firma Sigma Elektro, Firma Es-System, 
Rucola Cafe, MGOKiS Dobczyce. 
 Serdeczne podziękowania dla naszych 
wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół z tech-
nikum mechatronicznego i z liceum ratowni-
czego. 
 Patronat medialny nad imprezą objęły: 
Myślenice iTV, miesięcznik Sedno, miesięcz-
nik Tapeta, portal internetowy miasto-info oraz 
Dobczycki Portal Informacyjny  
 Na przyszłorocznej, jubileuszowe  
Powiatowe Mistrzostwa Robotów zapraszamy 
do Wiśniowej. 

(KAT Dobczyce) 
Informacje o rozstrzygniętych przetargach rok 2017 

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Brzączowicach  Została podpisana umowa z wykonaw-

cą – firma „Elektrolim” Krzysztof Fumdament, 
na wykonanie wewnętrznej wentylacji mecha-
nicznej sali gimnastycznej. Kwota za wykona-
nie wentylacji mechanicznej to: 114 390 brutto. 
Planowany termin zakończenia robót – 30. 
czerwca 2017. 
 
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
gminnej Rudnik - Winiary – dokumentacja 

techniczna  Podpisano umowę z wykonawcą prac 
projektowych: „Elektric – Control” Piotr Piwo-
woński, na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż drogi gminnej Rudnik – Winiary. 
Kwota za wykonanie dokumentacji:17 613,60 
zł. Planowany termin zakończenia prac projek-
towych – 30. lipca 2017. 

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 
gminnej Sieraków Granica – Cegielnia  Po przeprowadzonej procedurze prze-

targowej została podpisana umowa z wyko-
nawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Usługowym „Elmarc” z Nowego Sącza, na 
wykonanie robót związanych z budową oświe-
tlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Siera-
ków Granica – Cegielnia. Kwota za wykonanie 
robót: 39 114 zł w tym: budżet Gminy - 5548 zł 
i Gminy Fundusz Sołecki wsi Sieraków – 33 
566 zł. Planowany termin zakończenia prac – 
30. października. 
 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej (k/młyna) w Niezdowie  Podpisana została umowa z wykonaw-

cą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
Usługowym „Elmarc” z Nowego Sącza, na 
wykonanie robót związanych z budową oświe-
tlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  

(k/młyna) w Niezdowie. Koszt robót to 22 017 
zł w tym: budżet Gminy –7316 zł i Gminy 
Fundusz Sołecki wsi Niezdów – 14 701 zł. 
Planowany termin zakończenia prac – 30. paź-
dziernika 2017. 
 
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

gminnej, przysiółek Wiatrowice  Podpisano umowę z wykonawcą - PHU 
Pumar Marcin Puch, Paweł Sobczak S.C.  
z Koźmic Wielkich, na wykonanie robót zwią-
zanych z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż 
drogi gminnej przysiółek Wiatrowice w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj”. Kwota za wykona-
nie robót: 30 135 zł w tym: budżet Gminy –
3690 zł i Gminy Fundusz Sołecki wsi Stojowi-
ce – 26 445 zł. Planowany termin zakończenia 
prac projektowych i wykonania oświetlenia – 
30. października 2017. 

 
Referat inwestycji UGiM Dobczyce 

Fot. Paweł Stożek 
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3  kwietnia ruszyła czwarta edycja konkursu 
FIO Małopolska Lokalnie, w którym 

można starać się o 5 tys. zł na realizację spo-
łecznych planów i marzeń na terenie woj. 
małopolskiego. 
 Generator wniosków znajdą Państwo 
na stronie: www.malopolskalokalnie.pl  
 FIO Małopolska Lokalnie jest progra-
mem wsparcia skierowanym do młodych 
organizacji pozarządowych, grup nieformal-

nych i grup samopo-
mocowych działają-
cych na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Powstał z inicjatywy 
czterech organizacji pozarządowych: Fundacji 
Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia 
Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, 
Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babio-
górskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. 

(ugim) 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działając 
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 poz.2147 z póź.zm.) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 
26, wywieszono informację o przeznaczeniu 
do wydzierżawienia części nieruchomości 
położonej w Dobczycach, oznaczonej jako 
działka nr 1585/3. 
Informacja zamieszczona jest również na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce – www.dobczyce.pl i BIP-e. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Ruszyła IV Edycja FIO Małopolska Lokalnie 

P rojekt „Aktywni  
i potrzebni - Ra-

zem” wszedł w fazę 
realizacji. 22. uczest-
ników rozpoczęło 
zajęcia od podpisania 
kontraktów socjal-
nych. W ramach pro-
jektu opracowana 
zostanie ścieżka reintegracji, która powstanie 
na podstawie diagnozy indywidualnych po-
trzeb rozeznanych przez pracowników socjal-
nych i doradcę zawodowego. Uczestnik pro-
jektu otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą 
kompleksowo na zidentyfikowane potrzeby, 
związaną z aktywizacją społeczną i zawodową 
oraz pomoc finansową. 
 Grupa będzie brała udział w treningu 
kompetencji i umiejętności społecznych oraz  
w szkoleniu komputerowym. W kolejnym 
etapie planuje się zorganizować kursy prawa 
jazdy lub kursy zawodowe. Kilku uczestników 
projektu będzie realizować staże zawodowe. 
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 
2017 r. 
 Projekt jest realizowany od 2016 do 
2018 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobczycach w ramach 9 Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Dzia-
łania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkurso-
we wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
(mgops) 

Ponad 560 kg żywności podczas Wielkanocnej Zbiórki W  Wielkanocnej 
Zbiórce Żyw-

ności, przeprowadzo-
ne w marcowo-
kwietniowy weekend, 
dzięki Państwa po-
mocy, udało się ze-
brać 567,58 kg żyw-
ności. Zostanie ona 

przekazana 50. rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji, osobom chorym i samotnym. 
Bardzo dziękujemy. 
 Serdeczne podziękowania kierujemy 

także do wolontariuszy z Zespołu Szkół w 
Dobczycach, „Klubu Ośmiu” i „Wolontariatu” 
z Gimnazjum w Dobczycach, za nieocenioną 
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
zbiórki.  
 Przypomnijmy: akcja prowadzona była 
w sklepach: Supermarket „Jan”- ul. Mostowa, 
Podgórska, Witosa, w sieci sklepów 
„Delikatesy Centrum”- ul. Marwin, Rynek, 
Brzączowice oraz w supermarkecie 
„Biedronka”. 

Dyrektor i pracownicy  
MGOPS w Dobczycach 

Ponad 1,5 mln zł dla Gminy Dobczyce na realizację projektu  wspierającego edukację O d 1 września tego roku gmina Dobczyce 
realizować będzie projekt edukacyjny, 

na który uzyskała dofinansowanie w ramach 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne. Projekt ten 
gmina będzie realizować jako jedna z pięciu.  
 W Dobczycach odbyło się spotkanie 
robocze lidera oraz partnerów projektu, gmi-
nami: Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, 
Lubień i Niedźwiedź. Liderem projektu  
będzie „Systema” Sp. z o.o. 
 Wniosek z Gminy Dobczyce uzyskał 
197,5 pkt. i uplasował się na 15. miejscu listy 
rankingowej spośród 86 projektów ocenio-
nych pozytywnie. Środki pozyskane na reali-
zacje tego projektu przez Gminę Dobczyce to 
1 680 556 zł. 
 Projekt będzie realizowany w następu-

jących obszarach: rozwijanie u uczniów  
i słuchaczy szkół i placówek kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy  
w zakresie przedmiotów przyrodniczych  
i matematyki oraz kompetencji informatycz-
nych; rozwój kompetencji i umiejętności  
zawodowych nauczycieli w zakresie  
wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz 
technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych, nauczania w obszarze przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz pracy  
metodą eksperymentu; wyrównywanie  
dysproporcji edukacyjnych uczniów w  
zakresie kompetencji kluczowych niezbęd-
nych na rynku pracy oraz właściwych postaw/
umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc  
stypendialną. 

 
(ugim) 

Ruszył projekt „Aktywni  i potrzebni – Razem” 
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Pocztowych Oddział w Myślenicach Sekcja 
Dobczyce wystąpił z wnioskiem o umożliwie-
nie dalszej dzierżawy nieruchomości na okres 
10 lat pod cele statutowe stowarzyszenia. W 
związku z ograniczeniami, wynikającymi z 
rozporządzenia Ministra Środowiska, wyko-
rzystanie tego terenu pod inną działalność, 
obecnie nie jest możliwe. 
 w sprawie przyznania dotacji z bu-
dżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożar-nej w Brzączowicach. W budżecie przezna-
czono 230 tys. zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego dla OSP Brzączowi-
ce. Wcześniej zebranie wiejskie zadecydowa-
ło o wydatkowaniu na ten cel tegorocznego 
funduszu sołeckiego, czyli 33 566 zł, a jed-
nostka OSP deklaruje 10 000 ze swoich środ-
ków. Obecnie używany samochód IVECO 
jest mocno wyeksploatowany i zdarza się, że 
zawodzi podczas akcji. Proponując Radzie 
dokonanie zmiany budżetu na ten cel bur-
mistrz Paweł Machnicki podkreślał, że wspar-
cie jednostek OSP przekłada się bezpośrednio 
na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy, a zakup samochodu używane-
go, ale w doskonałym stanie technicznym i z 
dobrym wyposażeniem jest racjonalny. Przy-
pomniał, że w latach 2015 i 2016 dla jedno-
stek w Bieńkowicach, Rudniku i Skrzynce 
zakupiono takie samochody. W budżecie 
znalazły się także środki na remont dachu 
szkoły w Nowej Wsi, przeniesienie zabytko-
wej kapliczki stojącej przy rondzie w Dzieka-
nowicach, modernizację wentylacji sali gim-
nastycznej w Brzączowicach oraz piec gazo-
wy w budynku starej biblioteki. 

 
(ugim) 

P odczas ostatniej, marcowej sesji Rada 
Miejska podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Ustalony został plan sieci 
szkół podstawowych na terenie Gminy oraz 
granice obwodów odpowiadające tym pla-
cówkom na okres od 1 września 2017 roku do 
31 sierpnia 2019 roku oraz na okres od 1 
września 2019 roku. W uchwale zawarte zo-
stały również warunki przekształcenia do-
tychczasowego gimnazjum w ośmioletnią 
szkołę podstawową, która rozpocznie działal-
ność 1 września 2017 roku i w roku szkolnym 
2017/2018 rozpocznie kształcenie w klasie I, 
IV i VIII. Szczegółowe informacje można 
uzyskać na www.dobczyce.pl w zakładce 
„Reforma oświaty w gminie Dobczyce”. 
 w sprawie wynagrodzenia Burmi-strza Gminy i Miasta Dobczyce. Wynagro-
dzenie brutto wzrosło kolejno dla poszczegól-
nych składników: wynagrodzenie zasadnicze, 
z 5900 zł do 6.000 zł, dodatek funkcyjny z 
1900 zł do 2 100 zł, dodatek specjalny z 3120 
zł do 3 225 zł, dodatek za wysługę lat (20%) z 
1180 zł do 1 200,00 zł. Zmiana wynikała z 
dostosowania wynagrodzenia do zapisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 
marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1786) dla wójtów, burmistrzów. 
 w sprawie odstąpienia od obowiąz-
ku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Dob-czycach (teren po zlikwidowanym wysypisku 
śmieci). W związku z upływem terminu dzier-
żawy Polski Związek Hodowców Gołębi 

XXXVII sesja Rady Miejskiej – uchwały 

W  Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego wręczono 

symboliczne czeki w ramach przyznanych w 
tym roku dotacji w konkursie „Ochrona za-
bytków Małopolski 2017”. Wśród obiektów, 
które otrzymały dotację znalazły się również 

nasze perełki, dobczycki zamek oraz kościół 
św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny  

w Dziekanowicach. 
 PTTK odział w Dobczy-
cach otrzymał dotację w wysoko-
ści 15 000 zł na częściową odbu-
dowę skrzydła wschodniego obok 
bramy wjazdowej na zamek  
w zakresie pomieszczenia piwnicy 
– etap III. 
 Z kolei parafia Dziekano-
wicach otrzymała 25 000 zł na 
prace konserwatorskie przy drew-
nianym stropie i ścianach zakrystii 
kościoła. 

Promesę na rozbudowę zamku odebrała pod-
czas piątkowej uroczystości Maria Topa - 
członek zarządu i kierownik biura PTTK. 

(ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

M ałopolski Urząd Wojewódzki wyróżnił 
trzy gminy z województwa małopol-

skiego za profesjonalną i rzetelną pracę przy 
realizacji programu rządowego 500+. W tym 
gronie znalazła się gmina Dobczyce. Wdro-
żenie samego programu, a później jego reali-
zacja, wymagały dużego zaangażowania 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
 W ramach programu 500+, na podsta-
wie 1420. złożonych wniosków, wypłacono 
1242. rodzinom świadczenia o łącznej kwo-
cie 8 690 631,38 zł (stan na koniec 2016r.). 
Pomocą zostało objętych 1976 dzieci. 
 Przypominamy, że wnioski o ustale-
nie prawa do świadczenia Rodzina 500+ na 
kolejny okres zasiłkowy, trwający od 
1.10.2017r. do 30.09.2018r. należy składać 
od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wychowawcze na 
kolejny okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata tego świadczenia przysługująca za 
październik danego roku następuje do 31 
października danego roku. 
 W przypadku złożenia wniosku  
w okresie od 1 września do 31 października 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata świadczenia 
przysługującego za październik następuje do 
dnia 30 listopada tego roku.  
 Od 1.10.2017r. do 30.09.2018r. bę-
dzie uwzględniany dochód rodziny z 2016r. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego można składać w budynku, 
w którym znajduje się Wydział Zamiejscowy 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
w Myślenicach, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. E-wniosek  
o świadczenie wychowawcze będzie  
można złożyć za pomocą portalu  
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP 
oraz bankowości elektronicznej. 
 Liczba złożonych wniosków w spra-
wie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego (program Rodzina 500+): na dzień 
31.12.2016: 1420 wniosków; na dzień  
31.03.2017: 1490 wniosków (narastająco  
w okresie zasiłkowym 2016/2017). 
 Liczba rodzin pobierających świad-
czenie wychowawcze (program Rodzina 
500+): na dzień 31.12.2016 1242 rodzin;  
na dzień 31.03.2017 1265 rodziny 
(narastająco w okresie zasiłkowym 2016/-
2017). 
 Liczba dzieci na które wypłacane jest 
świadczenie wychowawcze (program Rodzi-
na 500+): na dzień 31.12.2016 1976 dzieci; 
na dzień 31.03.2017 2032 dzieci (narastająco 
w okresie zasiłkowym 2016/2017). 
 W I kwartale 2017r. ogólna kwota 
wypłaconych świadczeń wyniosła: 2 990 
959,05 zł. 

(ugim) 

Zamek w Dobczycach oraz kościół w Dziekanowicach  z dotacjami na rozbudowę i konserwację 

MGOPS Dobczyce  wyróżniony za realizację  programu 500+ 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

Z apowiadane w poprzednim wydaniu  
Tapety Święto ulicy Profesorskiej, na 

które zaprasza Stowarzyszenie Ispina  
Dobczyce wraz z Urzędem Gminy i Miasta 
Dobczyce, z powodu pogody, zostało przenie-
sione na 6 maja (sobota). 

 Zapraszamy Państwa na piknik, który 
rozpocznie się o godz. 16 – przy ul. Długosza 
i Piłsudskiego. W programie: kiermasz roślin, 
wyprzedaż garażowa, zabawy dla dzieci. 

 
(Red.) 
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W  sali gimnastycznej TKKF w Dobczy-
cach rozegrano ósmy turniej z cyklu IV 

Grand Prix Dobczyc w Szachach. Turniej  
zorganizowało Stowarzyszenie Integracji Ro-
dziny „Więź” w Dobczycach, UKS „Elektron” 
Dobczyce i Sekcja Szachowa Dominik Ogni-
ska TKKF w Dobczycach. Do gry przystąpiło 
50 osób z: Myślenic, Rudnika, Koźmic Wiel-
kich, Janowic, Trzemeśni, Bochni, Podstolic, 
Brzezowej, Dobczyc, Skrzynki, Dziekanowic, 
Drogini, Niezdowa, Bęczarki.  
 W ósmym turnieju zagrało 17 kobiet. 
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim 
przy kojarzeniu komputerowym. Ilość rund 5. 
Tempo gry 11 minut na partię dla zawodnika. 
Sędziowali Józef Żak i Jerzy Cholewa.  
 Turniej wygrał Florian Wrona. Kolejne 
miejsca zajęli: Andrzej Jaśkowiec, Hubert 

Kolejna wygrana Floriana Wrony 
Szlósarczyk, Tomasz Nawalany, Mateusz 
Wełna, Elżbieta Duda, Maksymilian Nowa-
kowski. 
 W grupach wiekowych najwięcej 
punktów zdobyli Elżbieta Duda, Andrzej  
Jaśkowiec, Aleksandra Paryła, Wojciech Za-
las, Natalia Górnisiewicz, Florian Wrona, 
Maksymilian Nowakowski, Laura Denys, 
Lena Kołodziej, Jakub Jamka. Wszyscy grają-
cy otrzymali dyplomy, które wręczył kierow-
nik sekcji szachowej „Dominik”, Krzysztof 
Filutowski.  
Po ośmiu turniejach w grupie seniorek i senio-
rów przewodzi Elżbieta Duda, wyprzedzając 
Józefa Żuławińskiego i Marcina Manieckiego, 
Jarosława Wronę i Mateusza Wełnę. Wśród 
gimnazjalistów lideruje Jakub Bajer. Drugi jest 
Wojciech Zalas, a trzecia Aleksandra Paryła. 

W ędrujące rodzynki i woda, dziurawa 
butelka i ogień na otwartej dłoni... Pod 

tymi tajemniczymi nazwami kryją się jedne  
z wielu doświadczeń prezentowanych podczas 
II Dnia Wody w Dobczycach. 
 A czy zastanawialiście się, co by było, 

gdyby deszcz nie padał? Albo do czego lu-
dziom, zwierzętom i roślinom potrzebna jest 
woda? Tego można było się dowiedzieć, 
uczestnicząc w niezwykle ciekawych warszta-
tach przygotowanych przez pracowników  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie. 
 Na zaproszenie burmistrza Pawła 
Machnickiego, który jest inicjatorem wydarze-
nia, w organizację imprezy włączyło się wiele 
instytucji. Dzięki temu mogliśmy podziwiać 
doświadczenia przeprowadzane przez profesjo-
nalnych chemików, pracujących na co dzień  
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów  

i Kanalizacji w Krakowie, studentów Politech-
niki Krakowskiej, ale też dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych w Dobczycach i Kornat-
ce, gimnazjum i zespołu szkół, którzy praco-
wali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. 
Dla najmłodszych uczestników doświadczenia 

przygotowały również panie z Przed-
szkola Samorządowego nr 3. 
- Bardzo cieszy mnie fakt, że dziś nie 
jesteście tylko obserwatorami, tak jak 
było to w roku poprzednim. Dziś sta-
nęliście po drugiej stronie stołu, pre-
zentując naprawdę ciekawe doświad-
czenia – zwrócił się do młodych che-
mików burmistrz Paweł Machnicki, 
dziękując uczniom za tak aktywny 
udział w organizacji Dnia Wody. 
 Na uczestników imprezy cze-
kały ciekawe wykłady poprowadzone 
przez pasjonatów nurkowania, ornito-
logii i wędkarstwa. Robert Kozubek, 

certyfikowany nurek, który wraz z 11-letnim 
synem Hubertem, również posiadającym mię-
dzynarodowy certyfikat i Pawłem Kiszką, 
zaprezentowali imponujący zestaw stroju nur-
ka i opowiedzieli o swojej niezwykłej pasji i 
przygodach z nią związanych. 
 Michał Baran, miłośnik ornitologii, 
który już od wielu lat obserwuje ptaki koczują-
ce nad jeziorem dobczyckim, opowiedział 
młodzieży o tym, jakie gatunki ptaków można 
spotkać nad naszym zalewem, prezentując 
przy tym piękne zdjęcia. 
 Na wesoło swoją prezentację przepro-
wadził Paweł Augustynek-Halny, znany  

II Dzień Wody w Dobczycach pełen atrakcji 

Wśród uczniów klas IV-VI najwięcej punktów 
zdobyli Tomasz Nawalany, Florian Wrona, 
Hubert Szlósarczyk, Maria Baran i Natalia 
Górnisiewicz. Wśród uczniów klas I-III:  
Maksymilian Nowakowski, Kamil Pawłowski, 
Tomasz Bajer. Najlepsze z dziewczyn  
w grupie wiekowej klas I – III to bliźniaczki 
Zuzanna i Gabriela Górnisiewicz. Wśród 
przedszkolaków liderem jest Jakub Jamka,  
a kolejne miejsca zajmują Laura Labranche  
i Krystian Kabaja.  
 Do zakończenia cyklu 2016/2017  
pozostał jeszcze jeden punktowany turniej, 
który odbędzie się w piątek 19 maja o godz. 
15:30 w sali gimnastycznej TKKF w Dobczy-
cach. 

 
Jerzy Cholewa 

w Dobczycach ekolog i wędkarz, od lat dbają-
cy o odpowiednie wykorzystanie potencjału, 
jaki daje rzeka Raba. Młodzież, poprzez udział 
w quizie, dowiedziała się m.in. jakie gatunki 
ryb żyją w Rabie i skąd migrują. Nagrody  
w quizie ufundowała firma Gaby, produkująca 
poduszki w kształcie ryb. 
 O Wiśle opowiedziała Justyna Szawa-
ra, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Zaprezentowała również książki o wodzie, 
znajdujące się w zasobach biblioteki. 
O program artystyczny zadbały przedszkolaki 
z przedszkoli samorządowych nr 1 i 3, przygo-
towując teatrzyk i piękną piosenkę. 
 Równolegle do wydarzeń odbywają-
cych się w Regionalnym Centrum Oświatowo 
– Sportowym, około stu dzieci uczestniczyło  
w zwiedzaniu zapory i elektrowni wodnej, 
które umożliwił kierownik dobczyckiej zapory 
Rafał Słonka. 
 Dzień wody odbył się już po raz drugi, 
wpisując się już na stałe w kalendarz gmin-
nych imprez. Było kreatywnie, ciekawie i edu-
kacyjnie. 
 Każda osoba pracująca w strefie szalo-
nych naukowców nagrodzona została koszul-
kami ufundowanymi przez Burmistrza Gminy  
i Miasta Dobczyce, a dzięki uprzejmości 
MPWiK w Krakowie będą również uczestni-
czyć w edukacyjnym rejsie po jeziorze  
dobczyckim. 
 Patronat medialny sprawowali: Myśle-
nice iTV, miesięcznik Tapeta i Sedno. 

 
Tekst i foto: (ugim) 



K oniec marca  
w Szkole Pod-

stawowej w Kornat-
ce upłynął pod zna-
kiem konkursu wie-
dzy o patronie.  
A szkole tej patro-
nuje św. Jadwiga. 
Do udziału w kon-
kursie szkoła zapra-
sza uczniów z całej 
gminy. W tym roku 
zmagania w Gmin-
nym Turnieju Śre-
dniowiecznym o berło św. Jadwigi odbyły się po 
raz trzynasty. 
 Do rywalizacji przystąpiły wszystkie 
szkoły podstawowe z gminy Dobczyce. W części 
pierwszej uczestnicy zmagali się turniejach iście 
średniowiecznych, m.in.: łowili ryby, zapalali 
świece, pisali gęsim piórem, pokonywali ma-
giczną tarczę.  
 Drugim etapem był konkurs wiedzy  
o Królowej Jadwidze. Rywalizujące drużyny 
zmagały się z testem z chochlikiem, rozwiązywa-
ły krzyżówkę historyczną, układały puzzle ze 
znakiem zapytania i uzupełniały kwestionariusz 
osobowy o patronie szkoły.  
 Następnie odbyła się prezentacja mody 
średniowiecznej. Uczestnik miał za zadanie prze-
stawić się i zaprezentować swój strój w kilku 
słowach. Opiekunowie uczniów byli zaangażo-
wani w ocenianie i przyznawanie punktów  
w poszczególnych konkurencjach.  
 Uczestnicy zacięcie rywalizowali,  
aby zdobyć jak najwyższe miejsce w klasyfika-
cji. Towarzyszyło nam wiele emocji, a przy  
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okazji przybliżyliśmy fakty z życia i 
czasów królowej Jadwigi. Nagrody i 
dyplomy wręczyła burmistrz Halina 
Adamska-Jędrzejczyk oraz dyrektor 
szkoły Katarzyna Dyrcz.  
 Organizatorami turnieju byli 
nauczyciele: Joanna Młynarczyk, Jadwi-
ga Staśko, Teresa Machnik, Łukasz 
Międzik 

(SP Kornatka) 
 
Konkurs wiedzy 
Kategoria klas I – III 
I - SP w Dobczycach 

II - SP w Brzączowicach 
III - drużyna I z SP w Stadnikach 
Kategoria klas IV – VI 
I - SP w Kornatce 
II - SP w Dobczycach 
III - SP w Nowej Wsi 
 
Turniej średniowieczny 
Kategoria klas I – III 
I - SP w Dobczycach 
II - SP w Stadnikach 
III - SP w Dziekanowicach 
Kategoria klas IV – VI 
I - SP w Kornatce 
II - drużyna I z SP w Nowej Wsi 
III - SP w Dziekanowicach 
 
Średniowieczny pokaz mody 
Kategoria klas I – III 
I – Konrad Komperda (SP Dobczyce) 
Kategoria klas IV– VI 
I – Szymon Czyrnek (SP Kornatka) 
 

Działaj Lokalnie X  – kolejna edycja XIII Gminny Turniej Średniowieczny  o berło św. Jadwigi 

W  marcu w SP w Kornatce odbyło się szkolenie z zakresu  
pierwszej pomocy, w którym wzięli udział uczniowie wszyst-

kich klas. Szkolenie odbyło się pod patronatem Starostwa Powiatowe-
go w Myślenicach. Składało się z dwóch części teoretycznej i prak-
tycznej. Instruktor oraz wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych 
Ratowników instruowali oraz odpowiadali na wszystkie pytania  
związane z tematem pierwszej pomocy. 
 Większość z nas dysponuje podstawową wiedzą z tego  
zakresu. Niestety nie każdy potrafi wykorzystać to w praktyce.  
Uczestnicy zdobyli wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania 
pomocy przedmedycznej. Przedstawione zostały typowe sytuacje,  
w których potrzebna jest nasza interwencja. Ta wiedza jest niezbędna 
w sytuacjach życia codziennego. Warto ją posiadać, tak, aby w awaryj-
nej sytuacji móc właściwie zareagować i uratować czyjeś życie. 

 
SP Kornatka, Beata Gibała Dudek 

F undacja Sztuki, Przygody i Przyjemności 
ARTS zaprasza do udziału w Lokalnym 

Konkursie Grantowym w ramach Programu 
„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 
 Konkurs skierowany jest do organizacji 
pozarządowych oraz grup nieformalnych. Pro-
gram „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicja-
tywy i pomysły organizacji, instytucji  
i nieformalnych grup, realizujących ważne dla 
lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jego 
celem jest pomoc w budowaniu aktywnych 
społeczności, w których mieszkańcy współpra-
cują i dbają o zaspokojenie lokalnych potrzeb. 
Jak i gdzie składać wnioski: 
 Wszystkie wnioski należy składać do  
10 maja poprzez generator internetowy  
dostępny na stronie: www.arts-fun.pl lub 
www.dzialajlokalnie.pl  
Kto może wziąć udział w konkursie:  W programie „Działaj Lokalnie” uczest-
niczą organizacje pozarządowe oraz grupy nie-
formalne (min. 3 osoby pełnoletnie) składające 
wnioski za pośrednictwem innych organizacji. 
 Maksymalna kwota dofinansowania to 
6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana na 
konto przed realizacją zadania). 
Projekt musi trwać minimum 3, a maksymalnie 
6 miesięcy w okresie od 20. maja do 31. grud-
nia. 
 Wymagany jest wkład w wysokości 
25%; w tym wkład finansowy w wysokości 
min. 5 proc. wnioskowanej kwoty pomocy. 
Pozostały to wkład niefinansowy w postaci 
pracy własnej wolontariuszy lub rzeczowy. 

(Red.) 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

 SKUP  MAKULATURY 



a trasa biegu przebiegać 
będzie przez dobczycki 
rynek.  
 Zapisy prowadzone są przez internet 
(linki do zapisów dostępne na fanpage Rozbie-
gane Dobczyce i na powstającej stronie: roz-
biegane.dobczyce.pl). Ale uwaga: można zapi-
sywać i opłacać bieg również stacjonarnie. 
 Zapraszamy wszystkich chętnych  
w piątki (5, 12, 19 i 26 maja) w godzinach 
17-19 do Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Dobczycach, gdzie nasi wolontariusze doko-
nają przy specjalnym stanowisku rejestracji 
uczestników Festiwalu. Przy okazji udzielimy 
wszystkich informacji, rozwiejemy wątpliwo-
ści (jeśli takie się w ogóle pojawiają) i na pew-
no zmotywujemy Was do wzięcia udziału  
w naszym kozim wydarzeniu.  

 
(RD) 

W ielkie święto biegania w Dobczycach 
już 4 czerwca. Rodzinny Mini Festiwal 

Biegowy „O złotą kózkę" to świetnie zorgani-
zowane biegi dla 
dzieci, to 5-
k i l o m e t r o w a 
trasa dla sympa-
tyków Nordic 
Walking, a także 
5-kilometrowa 
trasa biegu głów-
nego dla biega-
czy o zróżnico-
wanych umiejęt-
nościach. Zgłoś 
się już dziś, bo 
liczba miejsc jest 
ograniczona. Dla 
każdego uczest-

nika zmagań czekać będzie piękny medal,  
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„O złotą kózkę” - festiwal biegowy 

S erdecznie zapraszamy osoby, które mają 
ciekawe pomysły, do współpracy przy 

organizacji pikniku towarzysko-rodzinnego. 
Na spotkanie zapraszamy w czwartek 4 maja 
o godz. 16 w kawiarence rewitalizacyjnej  
w RCOS w Dobczycach. 
 Celem naszego pikniku, który  
odbędzie się 20 maja przy koronie zapory  
(ul. Budowlanych) jest zachęcenie do aktyw-
nego spędzania czasu w gronie przyjaciół, 
rodzin, znajomych. 
 W czasie imprezy przewidzieliśmy 
grę terenową, która pomoże poznać lokalną 
historię, będzie wspólne ognisko, gry i zaba-
wy oraz atrakcje dla dzieci (dmuchańce,  
baloniki, rowerki). Chcielibyśmy, aby w orga-
nizację tego wydarzenia zaangażowały  
się także osoby, którym nie jest obcy wolon-
tariat, praca na rzecz lokalnej społeczności. 
Zapraszamy na spotkanie – przynieście  
ze sobą pomysły na to, jak można by jeszcze 
uatrakcyjnić takie pikniki.  
 Piknik rodzinno-towarzyski otrzymał 
dofinansowanie w ramach mikrograntów 
Kalejdoskop Partnerstwa. 

 
(iTAK) 

Święto 3 Maja i otwarcie sezonu turystyczne-
go To już tradycja w naszym mieście, że 3 maja, 
wraz z obchodami Święta Konstytucji, uroczy-
ście inaugurowany jest sezon turystyczny na 
dobczyckim zamku. W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, orszak królewski wyruszy 
sprzed RCOSu na Rynek (godz. 10.30). Tutaj, 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, odbędą się 
uroczystości z okazji rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.  
 Następnie orszak przejdzie na Wzgórze 
Zamkowe, gdzie po mszy św. w kościele p.w. 
Jana Chrzciciela (godz. 11.30), na zamku odbę-
dą się główne obchody otwarcia sezonu (ok. 
godz. 13). Będzie promocja książki o Władysła-
wie Kowalskim, koncert zespołu regionalnego z 
Gruzji, koncert Werdebusów Dobczyckich, 
kiermasz rękodzieła. Serdecznie zapraszamy.  
Święto ulicy profesorskiej Ze względu na pogodę, organizatorzy zmienili 
termin pikniku przy ul. Piłsudskiego i Długosza. 
Stowarzyszenie Ispina Dobczyce i Urząd Gminy 
i Miasta Dobczyce zapraszają na spotkanie w 
nowym terminie – w sobotę 6 maja. W czasie 
którego możliwa będzie wyprzedaż garażowa, 
wymiana sadzonek i zabawy dla dzieci. 
 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
miło spędzić to majowe popołudnie – początek o 
godz. 16. 
 
Zarażamy muzyką – Dni Otwarte Szkoły 
Muzycznej w Dobczycach Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach zaprasza 
na Dni Otwarte., które odbywać się będą od 8 do 
11 maja. W programie: 8 maja: „Wyginaj ciało 
w rytm muzyki” - otwarte zajęcia z rytmiki 

Kalendarium - czyli co? gdzie? kiedy? 
(godz. 14.30); „Młodzi artyści na start” - koncert 
uczniów kl. I (godz. 16.) 
9 maja: otwarta próba Big Bandu (godz. 17.), 
otwarta próba Chóru (godz. 17.), otwarta próba 
Zespołu Smyczkowego (godz. 17.), Szkolny 
Konkurs Miniatur Muzycznych (godz. 15.) 
10 maja: Szkolny Konkurs Miniatur Muzycz-
nych (godz. 16.), „Wiele hałasu i radości” - 
warsztaty perkusyjne BATUCADA (godz. 17.) 
11 maja: koncert Młodych Mistrzów (godz.16.) 
 
I Zlot BMW Team Kraków Miłośników marki BMW zapraszamy na dwu-
dniowy Zlot BMW Team Kraków. Zlot odbę-
dzie się 12 i 13 maja na Górze Jałowcowej. 
 
Finał Talentów Małopolski Po raz kolejny w Dobczycach odbędzie się wo-
jewódzki finał Małopolskiego Festiwalu Form 
Tanecznych i Muzycznych „Talenty małopol-
ski”. Na zmagania konkursowe zapraszamy 19 
maja (formy muzyczne) i 20 maja (formy ta-
neczne) do auli widowiskowej dobczyckiego 
RCOS.  
 
Piknik rodzinno-towarzyski 
Inicjatywa TAK, Towarzystwo Ziemowit oraz 
dobczyccy harcerze zapraszają na piknik rodzi-
no-towarzyski. Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcą się zintegrować, poznać historię naszego 
miasta poprzez atrakcyjne gry i zabawy. Nie 
zabraknie gry terenowej, zabaw dla dzieci i 
poczęstunku. 
 Piknik odbędzie się 20 maja na terenie 
przy zaporze (ul. Budowlanych).  
 
Otwarty Turniej Szachowy 

W sobotę, 27 maja, zapraszamy na Otwarty 
Turniej Szachowy dla dzieci i dorosłych o Pu-
char Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 
Otwarcie o godzinie 9:00. Start Turnieju o go-
dzinie 10:00. Turniej odbywać się będzie w 
RCOS. 
 W programie m.in.: uroczysta gala i 
uhonorowanie osób związanych z „dobczyckimi 
szachami”, prelekcja potomka Józefa Dominika 
– szachisty rodem z Dobczyc, projekcja fotogra-
fii z Międzynarodowych Festiwali Szachowych 
im. Józefa Dominika 
 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są 
do  dnia 24 maja  p rzez  s t ronę: 
www.chessarbiter.com, pod nr. tel. 502 979 636 
lub mailowo: szachy@tkkfdobczyce.pl Można 
się także zapisać w dniu zawodów do godziny 
9:45. 
 
Piąty Dobczycki Wypas Barwna Parada Najpiękniejszych Kóz wykona-
nych przez dzieci przy udziale ich opiekunów 
przejdzie ulicami miasta już 27 maja. Na uczest-
ników tegorocznego, jubileuszowego Wypasu w 
Dobczycach będzie czekać wiele atrakcji, nie-
zwykłych wrażeń i miłych niespodzianek. Jed-
nym słowem będzie… wypaśnie! 
 Obok wspaniałego przemarszu kóz, 
organizatorzy przygotowali dla uczestników 
także grę terenową Kozim szlakiem na wypasie.  
Drużyny (dziesięcioosobowe) mogą się zgłaszać 
do turnieju pod adresem: scygan@dobczyce.pl 
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci do 12 r.ż. 
Każda grupa powinna mieć dorosłego opiekuna. 
Start – w dniu Wypasu – o godz. 9 sprzed straż-
nicy OSP w Rynku.  

(Red.) 

A gencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przypomina, że wnioski o 

przyznanie płatności na rok 2017 z wymagany-
mi załącznikami, można składać w terminie do 
15 maja. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa informuje również, że można 
złożyć wniosek o przyznanie płatności na 2017 
rok w następujących terminach: 
- od 4 do 15 maja (w dni robocze) w godzinach 
6.-20., 
- w sobotę 6 maja w godzinach 7.30 – 15.30, 
- w sobotę 13 maja w godzinach 6. - 20. 

 Wniosek o przyznanie płatności wraz z 
załącznikami może być także złożony w termi-
nie 25. dni kalendarzowych po terminie składa-
nia wniosków, tj. do 9 czerwca, jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 
maja, stosowane będzie zmniejszenie płatności 
w wysokości 1proc. należnej kwoty płatności. 
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest 
planowane wydłużenie terminu na składanie 
wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku. 
Wnioski o przyznanie płatności złożone do 
ARiMR po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. 

Piknik towarzysko rodzinny  – zapraszamy na spotkanie 



uzyskaną w części pisemnej. 
 Przed uczniami postawiono wiele mu-
zycznych wyzwań, m.in. dyktando melodycz-
no-rytmiczne, rozpoznawanie odmian gam, 
grupowanie wartości rytmicznych, określanie 

dźwięków w różnych oktawach, a dla 
tych, którzy uzyskają najwyższą punk-
tację po części pisemnej, śpiewanie 
a’vista w kluczu wiolinowym lub 
basowym, a także śpiewanie gam, 
interwałów i trójdźwięków. 
 Po trudach rywalizacji nastąpił 
czas ogłoszenia wyników. Uczestni-
ków oceniało jury w składzie: dr 
Agnieszka Draus – prodziekan Wy-
działu Twórczości, Interpretacji i Edu-
kacji Muzycznej AM w Krakowie, 
adiunkt Katedry Teorii i Interpretacji 
Dzieła Muzycznego AM w Krakowie, 

dr Natalia Szwab – asystent w Katedrze Teorii 
i Interpretacji Dzieła Muzycznego AM w Kra-
kowie oraz Anna Frąckiewicz-Płaneta nauczy-
ciel w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krako-
wie. 
 Fundatorami nagród było: Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach. Wsparcie finanso-
we zapewnili: Urząd Gmina i Miasta Dobczy-
ce oraz Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Dobczycach.  
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplom uczestnictwa oraz upominki, 
natomiast laureaci i wyróżnieni, nagrody rze-
czowe.  

D zieci ze szkół muzycznych I stopnia 
wzięły udział w Regionalnym Konkursie 

z Kształcenia Słuchu, który w Dobczycach 
odbywał się po raz czwarty. Do rywalizacji  
w niełatwych konkurencjach, przystąpili 

uczniowie ze szkół muzycznych z Małopolski: 
Dobczyc, Domosławic, Gdowa, Myślenic, 
Skawiny, Świątnik Górnych, Tuchowa oraz 
Zakopanego z filą w Poroninie. 
 W sumie do miasta nad Rabą zjechało 
dwudziestu dziewięciu uczestników wraz  
z opiekunami. Młodzi muzycy przystąpili do 
konkursu w dwóch kategoriach. Kategoria A – 
klasa I i II czteroletniego cyklu nauczania oraz 
klasa III i IV sześcioletniego cyklu nauczania. 
Kategoria B - klasa II i IV czteroletniego cyklu 
nauczania, jak również klasa V i VI sześciolet-
niego cyklu nauczania. Konkurs składał się z 
części pisemnej i ustnej. Do części ustnej jury 
kwalifikowało uczniów z najwyższą punktacją, 
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Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu po raz czwarty 
 Organizatorami konkursu byli: Szkoła 
Muzyczna I st. w Dobczycach oraz Stowarzy-
szenie Polskich Muzyków Kameralistów. Po-
mysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest 
Magdalena Irzyk – nauczycielka kształcenia 
słuchu, audycji muzycznych i chóru w dob-
czyckiej szkole. 
Organizatorzy zapowiedzieli za dwa lata kolej-
ną edycję konkursu. 

 Tekst i foto: (SM Dobczyce)  
Wyniki Regionalnego Konkursu z Kształcenia 
Słuchu 
Kategoria A: 
I - Franciszek Szymula (PSM I st. w Myśleni-
cach)  
II - Gaja Graca-Dorociuk (PSM I st. w Zako-
panem) 
III - Hanna Kucharska (PSM I st. w Myśleni-
cach) 
Wyróżnienia: Klaudia Krzyszkowska (SM I st. 
w Wieliczce), Katarzyna Bednarska (SM I st. 
w Dobczycach), Artur Cich (SM I st. w Tucho-
wie).  
 
Kategoria B: 
I - Aleksandra Bajer (SM I st. w Dobczycach ) 
II - Przemysław Repeć (PSM I st. w Myśleni-
cach)  
III - Zuzanna Polończyk (PSM I st. w Gdowie)  
Wyróżnienia: Julia Grzenia (SM I st. w Tucho-
wie), Szymon Niziołek (SM I st. w Tuchowie), 
Maria Gumularz (PSM I st. w Myślenicach) 

Oddając krew, ratujesz życie - 40. akcja  
w Zespole Szkół  Akcja Honorowego Krwiodawstwa w 

Zespole Szkół w Dobczycach została zainicjo-
wana 14 lat temu przez ówczesną wicedyrektor 
Jadwigę Nawrocką. 

 W marcu już po raz 40. uczniowie i 
nauczyciele szkoły wzięli udział w tej szla-
chetnej akcji. Tym razem drogocenny płyn 
oddało 34. dawców a zebrano ogółem 15,3 l 
krwi. 
- Krew oddawali uczniowie i nauczyciele. Naj-
więcej uczniów zarejestrowało się z klasy 4T2 
(10 osób) – mówi organizator Jacek Mikołaj-
czyk, nauczyciel geografii.  – Nad całością jak 
zawsze sprawnie czuwały współorganizatorki: 
Ewa Mikołajczyk i Danuta Ścibor. Kolejna 
akcja odbędzie się we wrześniu 2017 r. 
 Podczas 40. dotychczasowych akcji 
oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 805,65 l 
krwi. 

(bd) 

R obert Kawecki został nowym prezesem 
Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Pod-

czas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 
członkowie Izby wybrali piętnastoosobowy 
Zarząd, a także podsumowali cztery lata  
kadencji. 
 W nowym Zarządzie Izby zasiadać 
będą przez kolejne cztery lata, obok prezesa 
Kaweckiego: Piotr Idzi, Jolanta Skrzydlewska 
(wiceprezesi), Rafał Kalemba (sekretarz),  
Grażyna Raczkowska (skarbnik), Małgorzata 
Giza, Kazimiera Czerwska, Elżbieta Kudlik, 
Magda Sokołowska-Gawrońska Magdalena 
Topa Tomasz Brożek, Jan Burkat, Jan  
Hartabus, Kazimierz Palonek, Jan Piwowar-
czyk. 
 Podsumowanie czteroletniej kadencji 
w Izbie połączone było z uczczeniem pamięci 
zmarłych członków Izby. Na ręce rodzin prze-
kazano statuetki „Zasłużony dla Izby Gospo-
darczej”. Przyznano je pośmiertnie: Marii Bro-
żek, długoletniej prezes Izby, Kazimierzowi 
Czekajowi, prezesowi Jurajskiej Izby Gospo-
darczej, Jerzemu Czerwskiemu, Józefowi  
Dudzikowi, Piotrowi Topie i Zbigniewowi 
Zarębie. 
 IGDR istnieje od 2003r. Zrzesza przed-
siębiorców z powiatów: myślenickiego wielic-
kiego, limanowskiego i krakowskiego.  
Od kilku lat jest głównym organizatorem Dni 
Dobczyc. Wspiera organizacje pozarządowe. 
Jako samorząd gospodarczy organizuje warsz-
taty, szkolenia, wyjazdy szkoleniowe.  

(k) 

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby z nowym zarządem 16 mieszkańców oddało krew  W akcję krwiodawczą bardzo  
często angażują się instytucje publiczne.  
W Dobczycach, pod koniec marca, do akcji 
zaprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział  
Terenowy w Myślenicach oraz Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce. Akcja przyniosła 7,2 litra 
krwi. Od rana w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy przyjmowani byli chętni, którzy dzielili  

się darem życia z innymi. Krew oddali  
zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy  
urzędu. 
 Krew jest lekiem, którego nie można 
wytworzyć syntetycznie, a potrzebna  
jest codziennie, nie tylko ofiarom wypadków, 
ale także cierpiącym na szereg poważnych 
chorób. Przetaczana podczas transfuzji  
lub podawana w postaci przetworzonych  
preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie. 

 
(Red.) 

Marzec pod znakiem akcji krwiodawczych 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Fot. ze zbiorów UGiM 
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Z namy laureatów Eliminacji Powiatowych 
Małopolskiego Festiwalu Form Muzycz-

nych i Tanecznych „Talenty Małopolski 20-
17”. Osoby, które będą reprezentować powiat 

myślenicki w czasie małopolskiego finału 
Talentów, zostały wyłonione podczas przesłu-
chań, które odbyły się 30 marca. 
 Uczestników oceniało jury w składzie: 
Adrian Kulik, Joanna Ślusarczyk, Wojciech 
Wachułka. W konkursie wystartowało 208 
osób (w 47 występach). 
 Do finału wojewódzkiego nominowani 
zostali:  
 W kategorii muzycznej: Julita Jarzą-
bek, Mała Grupa Wokalna (Gabriela Murzyn, 
Zuzanna Węglarz, Julia Piwowarczyk), Emilia 
Małż, Dominika Szyszka, Agnieszka Wójcik 

(wszystkie z z Sekcji Wokalnej MGOKiS  
w Dobczycach); Karol Żaba z Sieprawia; 
Aleksandra Parszywka z Bysiny; Jagoda Miś-
ko z Gimnazjum w Myślenicach; Zespół Di-

sarray Theory z Dobczyc; 
P a u l i n a  R u s e k  
z Sułkowic; Honorata 
Burtan z GOKiS w Pci-
miu. 
 W kategorii ta-
necznej: Zespół Jump z 
GOK w Lubniu; Julia 
Mistarz z Gimnazjum w 
Dobczycach; Zespół 4D 
Crew z Centrum Tańca 
FOR DANCE w Sułko-
wicach. 
 Ponadto ju ry 
postanowiło przyznać 
wyróżnienia, które otrzy-

mali: 
 W kategorii muzycznej: Jakub Niecku-
la, Zespół Gimnazjum Gruszów (z SP w Gru-
szowie); Zespół Green Tea (Gimn. w Dobczy-
cach); Julia Skupień (Gimn. w Skomielnej 
Białej); Izabela Bałucka (SP w Osieczanach); 
Gabriela Sraga, Izabela Pietrzak (Gimn. w 
Pcimiu); Zespół Adagio (Lubień); Alan Micha-
lik (Sekcja Wokalna MGOKiS w Dobczy-
cach).  
 W kategorii tanecznej: Zespół Cheerle-
aders Vampires (ZSP MSG w Myślenicach). 

(Red.) 

Talenty Małopolski – powiat myślenicki po eliminacjach 

W spaniały klimat, niepowtarzalna atmos-
fera – miłośnicy głosu Andrzeja Pia-

secznego wyszli z tego koncertu usatysfakcjo-
nowani. Andrzej piaseczny Akustycznie – z 
taką propozycją w kwietniową środę spotkali 
się mieszkańcy gminy w auli widowiskowej 
RCOS. I nie zawiedli się - koncert był ze 
wszech miar szczególny. A to za sprawą spe-
cjalnych, akustycznych aranżacji, kameralnej 
atmosfery, ciepłych, prostych i mądrych życio-
wym doświadczeniem tekstów artysty, wysma-
kowanej produkcji, delikatnych brzmień in-
strumentów akustycznych… 

(Red.) 

Młode gimnastyczki z miejscami na podium  Z awodniczki Sekcji Gimnastyki Artystycz-
n e j  M G O K i S  wz i ę ł y  u d z i a ł  

w Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach 
Krakowa w Gimnastyce Artystycznej.  
W zawodach wzięło udział 139 gimnastyczek 
z Krakowa i okolic. Nasze zawodniczki zajęły 
miejsca na podium. Najmłodsza z gimnasty-
czek, Emilia Dubiel (rocznik 2011) wywalczy-
ła miejsce 4. 
 Wyniki naszych gimnastyczek przed-
stawiają się następująco:  
Rocznik 2010 3 miejsce - Weronika Murzyn, 4 
– Maja Murzyn; 5 – Emilia Nowak; 6 – Milena 
Flak. 
Rocznik 2009: 3 miejsce - Emilia Majka; 4 – 
Marcelina Mistarz. 
Rocznik 2008: 2 miejsce - Sara Ćwierz; 3 - 
Amelia Karcz; 5 - Laura Szewczyk. 

Rocznik 2007: 8 miejsce -Wiktoria Hujdus; 10 
- Kornelia Gocal; 11 - Julia Sadkiewicz; 12 -
Izabela Kozak; 13 - Julita Szewczyk; 14 - Ka-
rolina Gawin. 
Rocznik 2006: 5 miejsce - Julia Górniak. 
Rocznik 2005: 4 miejsce - Anna Błaszczyk. 
Rocznik 2001: 6 miejsce - Karolina Świebocka. 

 (Red.) 

Fot. ze zbiorów Sekcji 

Fot. ze zbiorów MGOKIS 

Z apraszamy na występ Kabaretu „Koń 
Polski”, który odbędzie się 26 maja,  

o godz. 20. w auli widowiskowej RCOS  
w Dobczycach. Rezerwacja biletów w cenie 
60/55 zł w biurze MGOKiS, pokój 143, tel. 
533 990 660 lub 12/271 67 57. Zarezerwowane 
bilety należy odebrać w terminie do 7 dni. 
 Kabaret Koń Polski występuje na sce-
nie już ponad ćwierć wieku, a karierę rozpo-
czął od zdobycia Grand Prix na I Przeglądzie 
Kabaretów PAKA w Krakowie. Jest gospoda-
rzem największej imprezy kabaretowej w kraju 
– Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Wszyst-
kim kojarzy się z najbardziej znaną kabareto-
wą parą w kraju – Marianem i Helą.  
 Program „Nieoczekiwany Prezent z 
Okazji…” to kolejne 3 odcinki sagi rodzinnej 
Mariana i Heli. Najbardziej znana kabaretowa 
para w kraju rozbawi wszystkich do łez, przed-
stawiając dylematy małżeńskie.  
 Programowi przyświecać będzie motto: 
„Minuta śmiechu to dzień życia dłużej!” i tego 
trzeba się trzymać. 

(mgokis) 

Koń Polski w Dobczycach 

Andrzej Piaseczny  na Dobczyckiej scenie  

S alwy śmiechu i gromkie brawa towarzy-
szyły występowi Kabaretu Moralnego 

Niepokoju, który już po raz trzeci, na zapro-
szenie Agencji Artystycznej „Joanna”, odwie-
dził Dobczyce. 
 Blisko dwugodzinny występ jednego z 
najlepszych polskich kabaretów rozbawił do 
łez publiczność licznie zgromadzoną w auli 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego. 
 Kabaret zaprezentował swój najnowszy 
program: „Maj zaczyna się we wtorek”. Arty-
ści postawili pytania – bo to jest istotą sztuki, i 
odpowiedzieli na nie – bo głupio tak o coś 
spytać i cisza. Jak zaplanować wakacje i nie 
zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go 
nie zabić? Jak być nauczycielem i przetrwać 

szkolne zebranie? 
– odpowiedzi na te 
i inne pytania 
poznali wszyscy, 
którzy postanowili 
spędzić sobotni 
wieczór z Miej-
s k o - G m i n n y m 
Ośrodkiem Kultu-
ry i Sportu w Dob-
czycach. 
 Serdecznie 
d z i ę k u j e m y 
Wszystkim za 
wspólną zabawę. 

Tekst i foto: 
(mgokis) 
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ramię robota”.  
- Przy ocenie projektu uwzględniano m.in.: 
innowacyjność, funkcjonalność, złożoność, 
jakość wykonania oraz prezentację - dodaje 

Tadeusz Woźniczka, drugi opiekun uczniów. 
– W naszej pracowni staramy się rozwijać 
zainteresowania i pasje uczniów a także 
wspieramy inicjatywy uczniowskie w zakresie 
wykonywania samodzielnych projektów i prac 
elektrycznych, mechatronicznych i informa-
tycznych. 

 
oprac. (bd) 

P o raz kolejny mechatronicy „Tischnera” 
udowodnili, że w dobczyckim Zespole 

Szkół stawia się na solidne wykształcenie i 
realizuje zawodowe pasje. 
 W przeprowa-
dzonym po raz VIII 
Małopolskim Kon-
kursie Własnych 
Prac Technicznych, 
z o r g a n i z ow a n ym 
przez Zespół Szkół 
Elektrycznych Nr 2 
w Krakowie, wspól-
nie z Oddziałem 
Nowohuckim Stowa-
rzyszenia Elektry-
ków Polskich, wzięli 
r ó wn ież  ud z i a ł 
uczniowie naszego 
technikum mechatro-
nicznego.  
- Sebastian Ulman z 
klasy II zajął miejsce 
3. w kategorii elektrotechnika/elektronika, 
prezentując pracę pod tytułem „Zdalnie  
sterowane okno” – mówi Maciej Machnicki, 
jeden z koordynatorów prac uczniów, nauczy-
ciel pracowni mechatronicznej. - Natomiast 
uczniowie klasy IV: Karol Grzybek, Krzysztof 
Czekaj oraz Sebastian Topór, zajęli miejsce 1. 
w kategorii automatyka/robotyka, przedsta-
wiając pracę pod tytułem „Programowalne 

Znaczące miejsca w konkursie wojewódzkim  dla mechatroników z pasją 

Informatyka bez tajemnic P od koniec marca w Zespole Szkół w Dob-
czycach, przeprowadzone zostały X Powia-

towe Zawody Młodzieży Szkolnej w Informaty-
ce.  

- W konkursie wzięło udział 15 drużyn z 7  szkół 
(Jawornik, Lubień, Raciechowice, Koźmice Wiel-
kie, Pcim, Dobczyce i Trzemeśnia) – opowiada 
Gabriela Panuś, działająca w Zespole Informaty-
ków ZS, który był organizatorem konkursu, przy 
wydatnej pomocy klasy 2T1 technikum informa-
tycznego. - Celem konkursu było zainteresowa-
nie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy 
informatycznej w życiu codziennym, rozbudzenie 
w nich zainteresowania informatyką, a także 
zachęcanie do samodzielnego zdobywania i po-
szerzania swojej wiedzy. Uczniowie reprezento-
wali wysoki poziom wiedzy i umiejętności.  

 Gimnazjaliści, startujący w 2-osobowych 
drużynach, rozwiązywali zadania, m.in. test 
wiedzy ogólnej: systemy, sieci, wiedza z zakresu 
technologii informacyjnej oraz historii rozwoju 

wiedzy informatycz-
nej, musieli się 
także wykazać wie-
dzą z zakresu umie-
jętności zastosowa-
nia pakietu Office, 
programowania w 
języku LOGO oraz 
praktycznej znajo-
mości budowy kom-
putera. 
 Czołowe loka-
ty zajęli uczniowie z 
Gimnazjum w Dob-
czycach: I - Jakub 
Węgrzyn i Dawid 
Burda, II - Dawid 
Ryskala i Adam 
Hyży. Trzecie miej-
sce zajęli Zbyszko 

Sobecki i Patryk Druzgała z Gimnazjum w Lub-
niu. 
 Atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Sympa-
tyków i Absolwentów Zespołu Szkół, wręczał 
Józef Tomal, Starosta Powiatu Myślenickiego 
oraz dyrektor ZS, Bogusław Lichoń. 
 Poczęstunek dla uczestników był zasługą 
wspomagającej ZS piekarni Złoty Kłos, obsługę 
gastronomiczną zapewnił Jerzy Michorczyk, 
nauczyciel pracowni gastronomicznej ZS wraz  
z uczniami klasy 1TG. 

(bd) 

P o sukcesie wdrożenia dziennika elektro-
nicznego, który cieszy się dużym zaintere-

sowaniem wśród rodziców, poszliśmy za cio-
sem. Od marca biblioteka ruszyła pełną parą 
wdrażając program Mol Net Plus. Zadania tego 

podjął się sekretarz szkoły Paweł Jamka i na-
uczycielka biblioteki Małgorzata Mistarz.  
 Bogaty księgozbiór, liczący blisko 13 tyś. 
woluminów, dostał nowego informatycznego 
ducha. Teraz trwają prace kosmetyczne i spraw-
dzanie poprawności funkcjonowania, aby od 
kwietnia wystartować dla wszystkich czytelni-
ków.  
 Bez wychodzenia z domu uczniowie, 
mieszkańcy i absolwenci będą mogli sprawdzić, 
zarezerwować i wypożyczyć książkę, a także 
zaproponować wzbogacenie księgozbioru. Po-
nadto każdy czytelnik otrzyma plastikową kartę, 
co przyzwyczai przyszłych odbiorców lektury 
do sprawnego korzystania z bogactw zgroma-
dzonych w innych bibliotekach. Dodatkowym 
atutem stadnickiej biblioteki są trzy stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu. Podjęte 
działania mają zachęcić do większej aktywności 
czytelniczej i ułatwić korzystanie ze szkolnej 
biblioteki. 
 Zapraszamy do kontaktu z naszą bibliote-
ką poprzez elektroniczną pocztę: bibliote-
ka@sp-stadniki.pl oraz przeglądanie i korzysta-
nie z zasobów katalogu bibliotecznego poprzez 
szkolną stronę, internetową.  

Nowa odsłona biblioteki  w stadnickiej szkole 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Poszliśmy razem do kina… i teatru U czestnicy międzypokoleniowego projektu 
realizowanego przez dobczycką bibliote-

kę w ramach ogólnopolskiego programu 
„Seniorzy w akcji” przez „Towarzystwo Inicja-
tyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkali się 
wspólnie na dwóch wycieczkach.  
 W sobotę, 4 marca po południu wspólnie 
wyruszyliśmy z Dobczyc do Kina Pod Barana-
mi. 25 osób z naszej grupy obejrzało 
„Moonlight”, który w tym roku został okrzyk-
nięty przez Amerykańską Akademię Sztuki  
i Wiedzy Filmowej mianem najlepszego filmu.  
 Tydzień później wybraliśmy się na 
„Oresteję” w reżyserii Jana Klaty. Na scenie 
mogliśmy zobaczyć Błażeja Peszka, z którym 
spotkaliśmy się na naszych warsztatach aktor-
skich.  To były wyjazdy pełne niesamowitych 
wrażeń. 
 Już w kwietniu rozpoczynamy realizację 
zdjęć do naszego filmu o Dobczycach. Nasze 
spotkania i zmagania można śledzić na naszej 
stronie: facebook.com/chodzmyrazemdokina 

 
(Sza) 
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Z przepisów Teściowej J askółka prowadząca całą dokumentację 
„terenówki”, miała szeroką wiedzę o działal-

ności podziemia dobczyckiego. Czując się odpo-
wiedzialną za bezpieczeństwo i życie wielu lu-
dzi, podjęła decyzję spalenia ukrytych dokumen-
tów. Był to okres powojennych prześladowań, 
poszukiwań, prowokacji, aresztowań i pokazów 
procesowych żołnierzy AK i ludności ich wspo-
magającej. 
 Po powrocie z kilkutygodniowego aresztu 
w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa  
w Myślenicach, zniszczyła dokumenty, nie 
szczędząc nawet tych, które były własnością jej 
brata i jego żony – Marii Bergelowej. Represje 
nie ominęły naszej rodziny. W domu ojca, Wła-
dysława Bergela, przy ul. Kilińskiego 60, było 
17. rewizji. UB poszukiwał brata, Zbigniewa, 
skazano moją mamę przez Sąd Powiatowy  
w Myślenicach za współpracę z „bandytami”. 
Relegowano ją (była nauczycielką) do powiatu 
olkuskiego na „Szlak Orlich Gniazd” – na 6 lat. 
Po latach zrehabilitowano, odznaczono Złotym 
Krzyżem Zasługi dla Ziemi Krakowskiej. 
 W latach 60-tych ciocia Józia, wspomina-
jąc czasy wojenne, uchylała niekiedy „rąbka 
tajemnicy”o nieznanych nam sprawach, wyda-
rzeniach. Mojej córce opowiadała, że „nocni 
goście” przychodzili na spotkania, wchodząc  
i wychodząc przez okno od ogródka, nigdy głów-
nymi drzwiami. Podczas ich wizyt był to dom 
najbardziej strzeżony w mieście.  

 
Zofia Majchrzyk 

Wspomnienia Zofii Majchrzyk  
- cz. IV 

Litania partyzancka 
Została odczytana na wieczorze wigilijnym w mająt-
ku Gaik (w Brzezowej) 24 grudnia 1944r., gdzie byli 
obecni partyzanci prawdopodobnie z oddziału 
„Pościg” KO Myślenice, obwód „Murawa” 
 Kyrie elejson, Chryste elejson  
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas 
Od niewoli spod ucisku wroga /wybaw nas Panie/ 
Przez łuny wojennej pożogi 
Przez zgliszcza naszych miast i wsi 
Przez gruzy zniszczonej Warszawy 
Przez krew przelaną w obronie wiary i wolności 
na polu walki 
Przez łzy sierot, które utraciły ojców, mężów i 
braci 
Przez mękę i śmierć powolną więzionych w obo-
zach 
Przez męczarnie w Oświęcimiu 
Przez kaźń zbieraną w Katyniu 
Przez niedolę wysiedlonych z rodzinnych miast i 
wsi 
Przez mękę i śmierć wygnańców na dalekim Sybi-
rze 
Przez łachmany i głód wtrąconych w nędzę 
Przez smutek tych, którym brak wieści o najbliż-
szych 
Przez męstwo żołnierza polskiego, który walczy 
na wszystkich frontach świata 
Przez bohaterstwo lotników i marynarzy  
Przez skwar libijskiej pustyni 
Przez wytrwałość bojowników sprawy, którzy 
pracują w kraju, bez lęku przed więzienną karą. 
O szczęśliwy powrót tych dzieci rozproszonych 
po świecie /prosimy Cię Panie/ 
O broń i orły narodowe 
O dzwony umilkłe w kościołach Twoich 
O wolność i niepodległość Ojczyzny. 

Sos z resztek mięs 
 1 szkl. resztek pieczeni lub gotowanego mięsa 

4 ziarna ziela angielskiego 
szczypta suszonego tymianku 
cebula 
2 łyżki masła 
szkl. rosołu 
sok z cytryny 
łyżka mąki,  
cukier, sól, pieprz 
 
Na maśle zasmażyć posiekaną cebulę, nie 
rumieniąc jej. Wsypać mąkę, wymieszać  
i kiedy zasmażka zbieleje – wlać rosół. Zago-
tować. Mięso zemleć w maszynce, dodać do 
sosu, wrzucić ziele ang., tymianek, cukier, 
pieprz, ewentualnie sól. Wlać sok z cytryny. 
Zmiksować sos. Podawać do kotletów z wa-
rzywami i ziemniakami. 

 
Smacznego życzy Teściowa Porada: jeśli przed smażeniem skropisz rybę 

odrobiną octu, nie rozpadnie się na patelni 
„… Ale to już było i nie wróci  więcej…” Absurdy PRL-u (52) 

„Serwis Informacyjny Małopolska” 
donosi: Z Krosna donoszą, że cała krośnieńska pro-
dukcja butów o charakterze sportowym wysy-
łana jest do ZSRR w przemyślny sposób: buty 
prawe są wysyłane przez przejście graniczne 
Przemyśl-Żurawica, a buty lewe jadą oddziel-
nymi wagonami przez Białystok-Gródek  
i dopiero gdzieś tam w Rosji są parowane. Ma 
to podobno zapobiec licznym włamaniom  
i kradzieżom po obu stronach granicy. (1983 
nr 14) 
 
„Informator Bydgoski” donosi: W Bydgoszczy 30.04.1985 r. w porze dużego 
nasilenia ruchu, z mieszczącego się przy 
głównej ulicy Klubu MPiK wymaszerowała 
świnia. Na prawym boku miała duży czerwo-
ny napis „PZPR”, na lewym - „idę na po-
chód”. Coraz gęstszy tłum płakał ze śmiechu. 
Zjawiła się milicja i po dłuższym przygoto-
waniu bojowym wzięła świnię szturmem. Po 
zwycięskiej bitwie zaczęły się narady, co 
dalej począć z jeńcem. Początkowo oddano ją 
do stołówki milicyjnej. Tam któryś ze strate-
gów doszedł do wniosku, że ekstrema 
„Solidarności” mogła zatruć świnię, by w ten 
sposób rozprawić się z milicją. Zwierzę prze-
kazano więc do Bydgoskiego Domu Starców. 
(1985 nr 80) 

Szlakiem brzączowickich kapliczek - cz. IV P rzez wiele lat, po drugiej stronie drogi, na 
maleńkim pagóreczku, wśród bzów, na pose-

sji państwa Wawrzusiaków, w lecie niemal niewi-
doczna stała kapliczka św. Floriana. Data widnie-
jąca powstania to 1956r. chociaż najmłodsza, 
najbardziej „poddała się” niszczejącym siłom 
przyrody. Kiedy właściciele sprzedali ten teren, 
staraniem strażaków i poprzednich właścicieli po 
odnowieniu, znalazła swoje miejsce przy remizie 
strażackiej w Brzączowicach. Swoją cegiełkę do 
odnowy dołożyli też mieszkańcy wsi. Oczywiście 
główną postacią tej kapliczki jest św. Florian – 
patron strażaków. Cieszyliśmy się, że znalazła 
godne miejsce. 
 Jeżeli myślicie, że to koniec, to się mylicie. 
Kiedy staniemy przed strażnicą i popatrzymy na 
wschód, wśród lip dostrzegamy ostatnią już w tej 
części wsi kapliczkę – przy szkole podstawowej. 
Ufundowana 22 VI 1933r. przez Jana i Magdale-
nę Manieckich. Kamienna kapliczka z metalo-
wym daszkiem przedstawia Matkę Boską Różań-
cową, ochronioną szkłem, a niżej św. Teresa od 
Krzyża. W lecie zawsze udekorowana kwiatami, 
a nad nią wieloletnie lipy, wśród których 
„gwarzą” roje pszczół. Wszak od ich przyzwoito-
ści i brzęczenia nazwę wzięła miejscowość. To 
była kolejna kapliczka, przy której mieszkańcy 
zbierali się na majówkę. Przepięknie i z wielkim 
zaangażowaniem prowadził te modlitwy i śpiewy 
najpierw dziadek obecnego kapelmistrza orkie-

stry, a potem ojciec. 
 Przy POM-ie, czyli obecnym Apipolu była 
jeszcze jedna kapliczka. Wśród wiśniowych i 
orzechowych drzew, skierowana w kierunku 
hektarów przejętych od dworu w wyniku reformy 
rolnej, przez miejscowych rolników. Czuwała nad 
ich ciężką pracą i chyba płakała, kiedy Raba rok 
w rok zalewała uprawne pola i plony… Właści-
ciele dworu zabrali tę kapliczkę z sobą.  
 Tak, jak pisałam na początku, w przysiółku 
Górki, przy drodze do Przystani stoi na wzgórzu 
kapliczka, która staraniem mieszkańców została 
odnowiona i spoglądając święci na wody jeziora. 
Przepiękna kapliczka, można się pod nią zadu-
mać. Kapliczka kamienna, wielokondygnacyjna - 
przykryta blaszanym daszkiem z koronkowym 
wykończeniem. Na samej górze, pod daszkiem, 
św. Florian leje wodę, aż miło… Niżej św. Woj-
ciech, a jeszcze niżej mała postać upadającego 
pod krzyżem Jezusa. Na dole napis w języku 
łacińskim: OCULI DOMINI SUPER JUSLOS 
AURES EJUSIN PRECES EORUM.  
 No i oczywiście fundatorowie Jan Salawa, 
Jan Serafin, Mateusz Serafin R.P. 1863.  
 Od wschodu widzimy Dzieciątko stojące na 
półksiężycu, a niżej „oko proroka”; natomiast od 
zachodu dwie postacie: u góry św. Terenia (tak 
jest napisane, co jest bardzo urocze), a niżej św. 
Mateusz – apostoł, z kapelusikiem u nóg, co 
bardzo wzrusza, bo jest taki ludzki. 

Stanisława Majda-Gulgowska 



przy figurze Floriana, na łańcuchach, któ-
re okalały figurę, byli kosiarze, odbieracz-
ki – wspomina. – Tam gospodarze przy-
chodzili i najmowali do żniw, do sianoko-
sów. I tam, z mojego dzieciństwa, po woj-

nie, pamiętam, że 
jeszcze były deski - 
pozostałości po stud-
ni.  
 Woda w tej stud-
ni była pitna i jak 
podkreśla pan Józef, 
ludzie z Rynku, z ul. 
Kilińskiego, korzysta-
li z niej, bo w wielu 
domach brakowało. 
Ci, którzy siadywali 
przy Florianie w 
oczekiwaniu na pracę, 
także mogli się z niej 
napić. 
- Tam zawsze było 
jakieś wiaderko, to 

mogli zaczerpnąć wody, napić się– mówi 
pan Józef. 
 Ma nadzieję, że studnię można będzie 
odtworzyć.  
- Z taką intencją zwróciliśmy się do burmi-
strza Machnickiego – mówi pan Józef. – 
Może na podstawie dawnych zdjęć uda się 
odtworzyć tę studnię. 
 Takich wspomnień o dawnym Rynku 
jest na pewno więcej – zachęcamy Pań-
stwa do dzielenia się nimi. Swoje wspo-
mnienia możecie nadsyłać na adres: tape-
ta.redakcja@gmail.com 

(Red.) 

Ś w. Florian – to bardzo ważna figura w 
przestrzeni Rynku. Do dzisiaj jest to 

miejsce spotkań, przy nim odbywają się 
ważne uroczystości narodowe – tak daw-
niej, jak i dzisiaj. U jego stóp znajduje się 

symboliczny Grób Nieznanego Żołnierza.  
 Dawny rynek wspomina Józef Orze-
chowski – członek PTTK Dobczyce, osoba 
bardzo mocno związana z zamkiem, zaan-
gażowana w wiele inicjatyw na rzecz 
ochrony zabytków. 
 Zapytany, co widziałby w dzisiejszej 
przestrzeni Rynku, co można by przenieść 
z przeszłości, bez wahania odpowiada: 
studnię. Do dzisiaj, tuż za figurą Floriana, 
znajduje się cembrowina. Tam pan Józef 
pamięta studnię, z której wodę czerpali 
mieszkańcy Rynku. 
- Tam pamiętam, w okresie powojennym, 
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K oniec marca dla oddziału PTTK Dobczyce 
był nie tylko podsumowaniem kolejnych 

czterech lat działalności, ale także wyboru no-
wych władz.  
 W składzie Zarządu, obok członków po-
przedniego składu: Marka Gabzdyla (prezes), 
Kazimierza Gierlacha, Władysława Brożka 
(wiceprezesi), Grzegorza Gubały (skarbnik), 
Marii Topy (sekretarz), Łukasza Bajera znalazł 
się także Marek Kaczor. 
 Podczas walnego zebrania wręczone zosta-
ły podziękowania dla przewodników, którzy 
organizują i prowadzą wycieczki krajoznawcze, 
biorą udział w Złazach Jesiennych, uczestniczą w 
akcjach: Odkryj Beskid Wyspowy, Rajd Senio-
rów a także prowadzą wycieczki krajoznawcze 
dla dzieci i młodzieży. 
 Wręczone zostały także odznaczenia  
i medale dla osób, które są najbardziej zaangażo-
wane w działalność PTTK. Władysław Brożek, 
Józef Orzechowski, Jerzy Kowalski, Łukasz 
Bajer, Grzegorz Gubała, Piotr Przęczek zostali 
odznaczeni medalami Polonia Minor.  
 Przed dobczyckim PTTK bardzo ważny rok 
– gmina Dobczyce otrzymała bowiem dofinanso-
wanie w ramach programu Skansenova. Liderem 
projektu jest Muzeum Okręgowe w Nowym 
Sączu. W ramach projektu na skansenie w Dob-
czycach zostaną wykonane prace konserwator-
skie w kuźni, karczmie, domu pogrzebowym, 
wozowni, kurniku. Oprócz tego wykonane zosta-
ną prace zabezpieczające, odwadniające teren, 
zmodernizowana zostanie wystawa i zabezpie-
czone zbiory. Wartość tych prac to nieco ponad 1 
mln. zł. 
 Już z początkiem maja Muzeum Regional-
ne w Dobczycach, które jest pod zarządem 
PTTK Dobczyce, zaprasza na tradycyjne otwar-
cie sezonu. Połączone będzie z promocją książki 
o Władysławie Kowalskim. Zakup książki (cena 
15 zł) będzie jednocześnie wsparciem na rozbu-
dowę zamku. 

(k) 

Rynek w Dobczycach – z przeszłości w przyszłość Nowe władze w PTTK  oddział Dobczyce 

Indiańska droga pokoju i wernisaż prac konkursowych B urmistrz Paweł Machnicki oraz organi-
zatorzy V edycji Powiatowego Szkolne-

go Konkursu Artystyczno-Edukacyjnego na 
Plakat o Pokoju „Biała Droga Orła i Kondo-

ra” wręczyli dziś w auli RCOS nagrody laure-
atom konkursu. 
 Szczególnym punktem programu było 
spotkanie z potomkiem Indian boliwijskich, 
Aldo Vargasem Tetmajerem, który opowiadał 

o życiu Indian, o ich zwyczajach oraz o po-
strzeganiu przez nich Ziemi jako matki, żywej 
istoty, która się nimi opiekuje i ich karmi, 
której należy się szacunek.  

 Przytoczył 
on również opo-
wieść o Białej 
Drodze Orła i 
Kondora, która 
jest jedną z wie-
lu legend i pro-
roctw, które 
spełniają się jak 
mówił w obec-
nych czasach. 
 Organizato-
rem konkursu 
był Zespół Szkół 
im. ks. Józefa 
Tischnera w 
D o b c z y c a c h . 
Wystawę można 
oglądać na foyer 

Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach. 

 
 

Tekst i foto: (MaG) 

„Folklor w duszy gra” - konkurs P ejzaż inspirowany wzorami z folkloru – 
takie hasło będzie przyświecało tegorocz-

nemu konkursowi plastycznemu „Folklor w 
Duszy Gra”, który odbywa się po raz czwarty. 
 Do udziału w konkursie dobczyc-
ki ośrodek kultury zaprasza dzieci, młodzież 
oraz uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej z powiatu myślenickiego. 
 Celem konkursu jest wzbudzanie 
zainteresowania folklorem regionu, tańcem 
oraz strojami ludowymi, uwrażliwienie na 
piękno przyrody i ukazanie jej różnorodności, 
rozwijanie kreatywności, ekspresji oraz wrażli-
wości artystycznej dzieci, młodzieży i uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej. 
 Prace w formacie A3 lub A2, 
wykonane, techniką malarską lub techniką 
kolażu, opatrzone metryczką, wraz z podpisa-
nym oświadczeniem należy przesłać do 15 
maja na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 
32-410 Dobczyce z dopiskiem: „Folklor  
w Duszy Gra”. 
 Szczegółowe informacje, regula-
min konkursu, oświadczenia oraz metryczki 
dostępne są na stronie internetowej: www. 
mgokis.dobczyce.pl 

(mgokis) 
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Przedszkole nr 1 z wizytą w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie D zieci z naszego Przedszkola wybrały się 
w marcu na wycieczkę do Teatru im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie obej-

rzały spektakl pt. „Pinokio”.  
 Jest to jeden z najsłynniejszych utwo-
rów z kanonu literatury dziecięcej. Niesamo-
wite przygody Pinokia, to wspaniała opowieść 
o dojrzewaniu i zmaganiu się z własnymi nie-
doskonałościami. To znana i lubiana przez 
wszystkie dzieci historia drewnianego pajacy-

ka, który zapragnął stać się prawdziwym 
chłopcem… Jego niezwykłe przygody uczą, 
bawią i wzruszają – małych i dużych widzów. 

 Przedszkolaki z ogromnym 
zainteresowaniem obejrzały przed-
stawienie. Dla wielu dzieci była to 
pierwsza wizyta w prawdziwym 
teatrze. Aktorzy, scena, niebagatel-
na muzyka oraz bajecznie koloro-
we kostiumy przyciągały uwagę 
młodych widzów i wywoływały na 
wielu twarzach prawdziwy za-
chwyt. Pinokio zaczarował naszych 
przedszkolaków. Dzieci razem  
z nim przeżywały jego zaskakujące 
przygody, wynikające często  
z samowoli i łatwowierności.  
 Była to wspaniała podróż  
w świat dziecięcej wyobraźni,  
a jednocześnie idealny pretekst do 

dyskusji o wyjątkowej roli ojca, o posłuszeń-
stwie i dobrym wychowaniu. Dając dzieciom 
możliwość obcowania ze sztuką uczymy ich 
miłości i szacunku do piękna, które reprezentu-
je teatr. 

(AIA) 
Fot. ze zbiorów Przedszkola 

W  SP w Dobczycach odbył się uroczysty 
apel poświęcony pamięci ofiar Katynia 

1940r. Dobczycka podstawówka od kilku lat dba 
o to, by uczniowie pamiętali o dwóch szczególnie 
smutnych dla Polaków wiosnach. W tym roku o 
tę tradycję zadbały Urszula Rokosz, Aneta Baran, 
Joanna Firek i Luiza Zając.  
 Pierwszy przystanek na drodze do prze-
szłości to przełom marca i kwietnia 1940r. Polacy 
osadzeni w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie 
i Kozielsku zostali bestialsko wymordowani 
strzałem w tył głowy przez NKWD. Ich ciała 
spoczywają w zbiorowych mogiłach w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje. Tragedia tamtej wiosny 
dotknęła bezpośrednio mieszkańców naszego 
miasta, a nawet naszej szkoły. Dwóch absolwen-
tów Szkoły Powszechnej w Dobczycach - podpo-
rucznik Piotr Ścibor i podporucznik piechoty 
Julian Lichoń spoczęli w katyńskich dołach 
śmierci.  
 Drugi przystanek to kwiecień 2010r. 70. 
rocznica zbrodni katyńskiej. Polski los z okrutną 
fantazją nadał miejscowości Katyń szczególnego 
wymiaru. W drodze na uroczystości upamiętnia-
jące pomordowanych, pod Smoleńskiem zginęli 
czołowi polscy politycy - z prezydentem Lechem 
Kaczyńskim.  
 Uczniowie klas piątych i szóstych  
w skupieniu wysłuchali montażu słowno-
muzycznego, wzbogaconego wymownymi pre-
zentacjami multimedialnymi. Widownia została 
poruszona układem choreograficznym w wykona-
niu grupy uczniów z klasy 5c do piosenki 
„Requiem”. Uczniowie z niezwykłą delikatnością 
oddali tragizm dramatycznych wyborów, smut-
nych pożegnań, okrutnych rozstań, śmierci i wal-
ki z samotnością. Walor muzyczny czwartkowe-
go apelu zapewnili wspólnie uczniowie obu klas 
oraz solowa Cisza w wykonaniu Filipa Barana  
z 6c.  
 Pielęgnowanie prawdy i pamięci o zbrod-
ni katyńskiej jest naszym obowiązkiem.  

Aneta Baran 

Wielkopostna zaduma strunami i smyczkiem P iękny wielkopostny koncert, który Szkoła 
Muzyczna z Dobczyc przygotowała dla 

mieszkańców na tydzień przed Triduum Pas-
chalnym, zgromadził w dobczyckiej świątyni 
wielu mieszkańców.  

 Uczniowie i nauczyciele szkoły  
wykonali pieśni, psalmy i utwory barokowe. 
Wystąpili młodzi muzycy wraz ze swoimi 
nauczycielami, kwartet smyczkowy nauczycie-
li, a pieśni zaśpiewał szkolny chór Vox Coele-

stis. 
 Na koncert, który obecnych w 
kościele wiernych wprowadził w okres 
oczekiwania na Niedzielę Zmartwych-
wstania, zaprosili nauczyciele i rada ro-
dziców Szkoły Muzycznej w Dobczy-
cach. 
 Honorowym patronatem koncert 
objęli ks. Kazimierz Turakiewicz, pro-
boszcz dobczyckiej parafii oraz burmistrz 
Paweł Machnicki. 

(k) 

Katyń - ocalić od zapomnienia 

W  Państwowej Szkole Muzycznej II st. w 
Krakowie odbył się koncert interpretacji 

ruchowych utworów muzycznych. Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Dobczycach reprezentowała 

klasa III 6/c.  
 Dzieci wystąpiły w interpretacji rucho-
wej autorstwa Karoliny Vogt, do utworu Igora 
Strawińskiego, Suita nr 2 na małą orkiestrę 
(Galop). Po koncercie pojawiło się wiele pozy-
tywnych opinii na temat tego występu. Dużo 
osób podchodziło do pani Karoliny, gratulując 
uzdolnionych uczniów. 
 Dzieci były zadowolone z wycieczki do 
Krakowa. Z zapartym tchem przyglądały się 
występom. Wszystkie wykonania bardzo im się 
podobały (a w szczególności ich własne). Zain-
teresowała ich też interpretacja ruchowa 
„Błaznów cyrkowych” Kabalewskiego w wyko-
naniu grupy rytmicznej z Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Łodzi.  

Tekst i foto: (SM Dobczyce) 

Fot. Anka Stożek 

Uczniowie SP Dobczyce na Wojewódzkich Zawodach Pływackich  N a pływalni w Nowym Sączu odbyły się 
Małopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

w Pływaniu Indywi-
dualnym Dziewcząt i 
Chłopców. Wśród 
zawodników byli 
także reprezentanci 
naszej gminy. 
 W tym roku 
szkolnym do zwodów 
ze SP w Dobczycach 
zakwalifikowali się: 
Małgorzata Stoch (kl. 
IIId), Julia Cichy (kl. 
IVd) oraz Kacper 
Widła (kl. IVa). Oka-
zało się, że znaleźli 
się w gronie najmłodszych uczestników impre-
zy.  
 Na zawodach wszyscy płynęli w jednej 
kategorii wiekowej – rocznik 2004-2007. Celem 
zawodów była popularyzacja pływania wśród 
młodzieży szkolnej oraz wyłonienie najlepszych 

pływaków Małopolski. W związku z tym przed 
naszymi młodymi zawodnikami postawione 

było trudne zadanie - 
popłynąć dobrze i nawią-
zać sportową walkę ze 
starszymi, bardziej do-
świadczonymi zawodni-
kami. Dali radę. I cho-
ciaż jeszcze nie zajęli 
czołowych lokat, udo-
wodnili sobie i nam 
wszystkim, że odpowied-
nia motywacja, praca na 
treningu, podjęcie walki 
z samym sobą i z prze-
ciwnikiem dają ogromną 
satysfakcję i zadowole-

nie. Wykazując się wysoką kulturą osobistą  
i wspaniałą postawą sportową nasi uczniowie 
godnie reprezentowali szkołę, gminę Dobczyce  
i powiat myślenicki. Gratulujemy serdecznie  
i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Agnieszka Pustelnik 

Fot. ze zbiorów Szkoły 



stwardnienie rozsiane, a zakup specjali-
stycznego wózka ułatwi życie jemu i jego 
najbliższym.  
Na scenie nie zabrakło wspaniałych pol-
skich tańców: krakowiaka, mazura, suity 
tańców lubelskich, tańcem z okresu Księ-
stwa Warszawskiego. Publiczność obej-
rzała także wspaniałą prezentację tańców 
bałkańskich. Pomysłodawcą koncertu był 
Adrian Kulik. 
 Na sali pojawił się również główny 
bohater, Paweł, który przyjechał na kon-
cert wraz z mamą Elżbietą. Do końca nie 
było wiadomo, czy jego przyjazd będzie 
możliwy. Była to tym większa niespo-
dzianka. W czasie koncertu usłyszał wiele 
ciepłych słów, że nie jest sam, że ma wo-
kół siebie życzliwych ludzi. Adrian Kulik 
życzył, by energia, otrzymana ze sceny, 
dodawała mu nadziei i siły do pokonywa-
nia barier, które są w jego życiu. Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach, Jolanta Mazurkie-
wicz złożyła w swoim, jak i w imieniu 
Komitetu Społecznego „Bez Barier”, po-
dziękowania dla kadry obu zespołów oraz 
zgromadzonej publiczności. Wolontariu-
szami byli pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczy-
cach oraz znajomi rodziny państwa Ra-
ków. 

Oprac. (k) 
Zdjęcia: ze zbiorów Zespołu 
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blicznością m.in.: walca z okresu Księstwa 
Warszawskiego, mazura, krakowiaka, su-
itę tańców: śląskich, rzeszowskich, lubel-
skich, oberka, kujawiaka. Nie zabrakło 
pieśni i tańców krakowiaków wschodnich. 
Ze sceny można było usłyszeć także wspa-

niale wykonane: A grojze 
muzycko, Zalicoł mi się 
czy W moim ogródeczku 
(wokalnie zespół przygo-
towuje Beata Czajka-
Rolińska). Wszystkie 
układy taneczne przygo-
towane zostały pod czuj-
nym okiem Adriana Kuli-
ka – choreografa oraz 
kierownika Zespołu.  
Publiczność, która licznie 
dopisała, nagrodziła arty-
stów brawami. Co więcej 
– nie zabrakło owacji na 
stojąco. 

 Koniec marca był dla Zespołu rów-
nie aktywny. Po raz kolejny artyści udo-
wodnili, że można na nich liczyć, kiedy 
pojawia się potrzeba pomocy. W Nowo-
huckim Centrum Kultury Zespół Pieśni i 
Tańca Dobczyce wystąpił w koncercie 
charytatywnym dla Pawła Raka – miesz-
kańca Stadnik. Wspólnie z naszymi tance-
rzami na scenie wystąpił Zespół Pieśni i 
Tańca UJ „Słowianki”.  
 Paweł od wielu lat choruje na 

Z espół Pieśni i Tańca Dobczyce miał 
bardzo aktywny początek roku. Sty-

czeń artyści rozpoczęli kolędowaniem – 
przy czym pieniądze zebrane po kolędo-
waniu w kościołach w Stadnikach i w Kor-
natce, przekazane zostały na leczenie Pa-

tryka Galii. W lutym Zespół zaprosił 
wszystkich mieszkańców na wspaniały 
koncert. 
 Na scenie w auli widowiskowej w 
RCOS zrobiło się naprawdę kolorowo. 
Zespół może się pochwalić nie tylko pięk-
nymi strojami, wspaniałą choreografią, ale 
także świetną kapelą (którą prowadzi Pau-
lina Karp). 
 Cały występ zaaranżowany został 
na bal. Zespół zaprezentował przed pu-

Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce – koncertowanie z sercem 
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Dobczyce. 
 Najmłodsze uczestniczki zabawiały 
dobczyckie maskotki: biloteczny Tuliś i Rabuś 
(maskotka KS Raba)  

(mgokis, k) 
Fot. Anka Stożek  

 Organizatorami turnieju byli: Sekcja 
Gimnastyki Artystycznej MGOKiS Dobczyce, 
MGOKiS Dobczyce oraz rodzice gimnasty-
czek 
 Organizatorzy składają podziękowania 
sponsorom, którymi byli: Urząd Gminy i Mia-
sta Dobczyce, pełnomocnik Burmistrza do 
spraw rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 
Malta Służba Medyczna Myślenice, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, KS Raba 
Dobczyce, MerinoSport, Machiko Sportswear, 
Sport Service, Firma Maj Glass, Kopalnia Soli 
Wieliczka, GS Dobczyce, Supermarket Jan, 
Marbud Betoniarnia, Zajazd Szałas, Rucola 
Cafe, Patataj, GoJump, Hotel Podzamcze, 
Kwiaciarnia Amarylis, Zajazd na Górkach, 
Firma Elkal, Giboland, Firma Eko-Tech 
Gdów, Firma Bratek, Garnitex Stróża, Sklep 
Wielobranżowy Eda, Piekarnia Cukiernia Dom 
Chleba, Materiały Budowlane Ryszard Bugaj, 
Specjalmed, Uniwers Studio Producent Mebli, 
Bank Spółdzielczy w Limanowej, Firma Avon. 

Otwarty Turniej Wiosny w Gimnastyce Artystycznej po raz drugi T o był turniej na wysokim poziomie. 
Przede wszystkim organizacyjny – po raz 

drugi udało się organizatorom przygotować 

halę sportową do gimnastycznych zmagań, nie 
zapominając o kulisach. Zarówno zawodnicz-
ki, jak i trenerzy i rodzice, nie szczędzili po-
chwał dla organizacji zawodów. 
 Różowo-biało zrobiło się na hali dzięki 
dziesiątkom balonów, którymi przyozdobiono 
miejsce zmagań. Do Dobczyc, na turniej, przy-
jechało 205 zawodniczek z ośmiu klubów: 
PTG „Sokół” Kraków, SGAiS Olimpia Kra-
ków, KSGA Kraków, MOS Kraków 
„Wschód”, Stowarzyszenie Sportowe Gracja 
Wieliczka, „Panache” Wieliczka, ART GIM 
Myślenice, MGOKiS Dobczyce. 
 Turniej zorganizowano dzięki pomy-
słowi Tatiany Krupowicz, gimnastyczki trenu-
jącej na co dzień Sekcję Gimnastyki Arty-
stycznej MGOKiS Dobczyce, dzięki jej 
ogromnej pracy i zaangażowaniu, dzięki 
wsparciu wielu instytucji, firm i Rodziców. 
 Sędzią głównym turnieju była Tatiana 
Krupowicz, drugim sędzią głównym Anna 
Różańska (SGAiS Olimpia Kraków), a wspo-
magali ich pracę sędziowie: Ewa Wądołowska 
(MOS Wschód Kraków), Magdalena Gawara 
(KSGA Kraków), Natalia Kowalczyk (KSGA 
Kraków), Aleksandra Zgłobica (SGAiS Kra-

ków), Beata Piwnik (MOS Wschód Kraków), 
Alekandra Wiśniewska (Gracja Wieliczka) 
oraz Zuzanna Nowak (MGOKiS Dobczyce). 

 Obok ogromnego dopingu 
ze strony publiczności, zawodnicz-
ki mogły liczyć także na siebie 
nawzajem. Kiedy na macie odby-
wała się prezentacja poszczegól-
nych uczestniczek, na linii bocznej 
koleżanki mobilizowały je, okla-
skiwały, nawet powtarzały cały 
układ konkursowy. 
 Na zakończenie turnieju na 
uczestniczki czekała niespodzianka 
– losowanie fantów, które ufundo-
wane zostały przez sponsorów.  
Andrzej Topa, dyrektor ośrodka 
kultury w Dobczycach, podzięko-

wał inicjatorce i dobremu duchowi tej imprezy 
- Tatianie Krupowicz. Nie zabrakło także po-
dziękowań od mam. Zresztą – mamy otrzyma-
ły ogromne brawa od uczestniczek, kibiców, 
opiekunów. Nie tylko pomagały przy organiza-
cji, ale zadbały także o słodkości. Podziękowa-
nia skierowane zostały także do pracowników 
ośrodka kultury, którzy czuwali nad komfor-
tem uczestników. 
- Ćwiczcie, trenujcie, bo to jest bardzo piękny 
sport – powiedział burmistrz Paweł Machnic-
ki, który objął turniej honorowym patronatem. 
– Dziękujcie swoim rodzicom, 
swoim trenerom, wychowawcom 
za to, że macie taką możliwość, by 
ćwiczyć, by rozwijać się. Zapra-
szam już dzisiaj na kolejny turniej 
– dodał, dziękując za tegoroczną 
organizację turnieju. 
 Nad bezpieczeństwem 
uczestniczek czuwali Maltańczy-
cy z Malta Służba Medyczna od-
dział Myślenice, a nad przebie-
giem całości czuwał prowadzący 
Piotr Skóra, dyrektor Andrzej 
Topa i pracownicy MGOKiS 

gacze za cały cykl biegów Tour de Małopol-
ska, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiąt-
ce. Wyróżnieni zostali Ania Drzyzga-

Błaszczyk, Paweł Piwowarczyk i Tomasz 
Kupiec. A dodatkowo na „scenie” reprezen-
towała nas Magda, która wywalczyła tytuł 
mistrzyni w swojej kategorii (1. miejsce w 
cyklu). Za klasyfikację drużynową odbierali-
śmy nagrodę za trzecie miejsce. 
Półmaraton w Krakowie, Gdyni, w Lisz-
kach  XIV Półmaraton Marzanny i 3. Kra-
kowski Bieg z Dystansem „Dla Małych 
Serc” – pomimo uciążliwego wiatru nasi 
Rozbiegani przywieźli z Krakowa aż12 ży-
ciówek. Jedna trafiła, dzięki Radkowi Bu-

dzowskiemu, aż z Gdyni gdzie wystartował w 
Onico Gdynia Półmaraton. Równie mocno 
cieszą nas solidnie przygotowane debiuty: 
Marty Franiek w półmaratonie, czy Beaty 
Ślęczki na 10 km. 9 kwietnia, w ramach Tour 
de Małopolska kilku naszych reprezentantów 
pojawiło się w Liszkach. Swoje „życiówki” 
wykręcił tam Ireneusz Wojtan i Łukasz Fra-
niek, a Radek Budzowski był pacemakerem, 

czyli pomagał innym wykręcić wymarzony 
czas. 
W Brzeszczach o „Złote Gacie”  Ten nowy bieg na naszej mapie przeży-
liśmy 25 marca. Najwyższy stopień podium w 
klasyfikacji kobiet M 30-39 trafił według do-
brej tradycji do Anny Drzyzgi-Błaszczyk. W 
„Biegu o Złote Gacie” wystartowało naszych 
siedmiu reprezentantów, którzy bardzo chwali-
li organizację oraz cieszącą oko trasę przebie-
gającą blisko stawów. 
 8 kwietnia poszusowaliśmy w Biegu 
Pamięci. Tam coraz bardziej kosmiczny wynik 
wyśrubował Tomasz Kupiec. 23 kwietnia w 
Biegu na Bagrach reprezentował nas Radek 
Budzowski i Wojciech Tokarz. A w biegu 60-
lecia dobczyckiego TKKF Piotr Stokłosa zajął 
drugie miejsce. 
A co przed nami? Gdzie nas spotkacie?   Spora nasza delegacja i kilku debiutan-
tów przemierzy królewski dystans w królew-
skim Krakowie 30 kwietnia! Szykuje się rów-
nież wieloosobowa strefa kibiców, która bę-
dzie wspierać Rozbieganych z Dobczyc. 

Tekst i foto: (RD) 

K ilka słów o startach Rozbieganych Dob-
czyc na początku sezonu biegowego. 

Krótkie informacje z Myślenic, Krakowa, 

Gdyni, Brzeszcz i Liszek. 
III Bieg Myślenicki  Wiosnę rozpoczęliśmy biegiem „za 
miedzą”. Jedna z naszych ulubionych tras – 10 
km w Myślenicach. Tam sprawdziliśmy formę 
po treningach jesienno-zimowych. Anna Drzy-
zga-Błaszczyk wybiegała tam swój najlepszy 
czas i wywalczyła 3. miejsce w swojej katego-
rii wiekowej. Później nagradzani byli też bie-

Biegowa wiosna rozpoczęta 
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