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Z arząd Województwa Mało-
polskiego wpisał Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy 
Dobczyce do wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa 
Małopolskiego. Nasza Gmina 

znalazła się wśród 47. gmin Ma-
łopolski, które taki wpis otrzyma-
ły. 
 Projekt Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Dob-
czyce pozytywnie przeszedł we-
ryfikację, spełniając wszystkie 

kryteria i wymogi. Na proces 
weryfikacji złożyła się ocena 
formalna wniosku, a następnie 
ekspercka ocena merytoryczna 
programu rewitalizacji w zakresie 
jego poprawności oraz zgodności 

z kryteriami. 
 Wpis do wykazu progra-
mów rewitalizacji daje nam moż-
liwości aplikowania o środki  
z funduszów unijnych w zakresie 
zadań rewitalizacyjnych, zwięk-
szając również szansę na ich po-

zyskanie. 
 Program rewitalizacji 
tworzony był przy dużym zaanga-
żowaniu mieszkańców. Również 
zgłaszane podczas licznych  
spotkań potrzeby mieszkańców, 
wspólnie konsultowane pomysły, 
znalazły odzwierciedlenie w 
umieszczonych w programie za-
daniach rewitalizacyjnych.  
 Głos mieszkańców jest 
ważny i dlatego zostali oni zapro-
szeni do Komitetu Rewitalizacji. 
Komitet będzie reprezentował 
interesy mieszkańców, wyrażał 
opinie dotyczące prowadzonych 
działań rewitalizacyjnych. Człon-
kowie Komitetu wspólnie mogą 
dyskutować na temat planowa-
nych rozwiązań i sposobu realiza-
cji projektów. Są oni niezbędnym 
łącznikiem między organami 
gminy, a mieszkańcami i gwaran-
tem sukcesu prowadzonych dzia-
łań. 
 W środę, 24 maja, odbyło 
się spotkanie z zainteresowanymi 
mieszkańcami, którzy złożyli 
deklaracje do Komitetu Rewitali-
zacyjnego.  

(Red.) 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce pozytywnie zweryfikowany  

Kalendarium - czyli co? gdzie? kiedy? 
3 czerwca – w Stadnikach odbę-
dzie się piknik z okazji Dnia 
Dziecka. Początek godz. 16.  
Organizatorzy gwarantują świetną 
zabawę i wiele ciekawych kon-
kursów 
Nauczyciele SP w Dobczycach 
zapraszają na kolejne przedsta-
wienie. Tym razem grono pedago-
giczne szkoły przygotowało dla 
widzów spektakl „Bądź zdrów”. 
Początek godz. 18 – scena w auli 
RCOS w Dobczycach 
 
4 czerwca – w Dobczycach królo-
wać będą biegacze i wspaniała 
koza. Zapraszamy na Rodzinny 
mini Festiwal Biegowy „O złotą 
Kózkę”, który rozpocznie się  
o godz. 14 na Błoniach przy 
RCOS. Zapisy możliwe także na 
miejscu, w dniu zawodów 
Koło Gospodyń Wiejskich  
z Brzezowej zaprasza wszystkie 
dzieci na plac zabaw, na piknik  
z okazji Dania Dziecka. Początek 
o godz. 16, a w programie m.in. 
konkursy i zabawy 
W remizie OSP w Kornatce,  
o godz. 16 rozpocznie się przed-
stawienie „Diabeł na Podhalu”, na 
które zaprasza Grupa Teatralna 
działająca przy Stowarzyszeniu 
„Gościniec” 
 
8 czerwca – Gimnazjum w Dob-

czycach organizuje spotkanie  
z Janiną Ochojską, założycielką  
i prezesem Polskiej Akcji Huma-
nitarnej. Spotkanie odbędzie się  
w auli RCOS. Szczegóły wkrótce 
na stronie Gimnazjum Dobczyce: 
www.gimdobczyce.pl 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dobczycach zaprasza na kolej-
ne spotkanie z cyklu „Czytaj 
(czytam) swoje zdrowie”. Tym 
razem będziemy mówić o tłusz-
czach. Spotkanie rozpocznie się  
o godz. 17.30 
 
10 czerwca – zapraszamy na  
V Ogólnopolski Turniej Tańców 
Polskich „O dobczycką Kozę”  
i XI Wojewódzki Turniej Tańców 
Polskich „O Puchar Burmistrza 
Dobczyc”. Turniejowi towarzy-
szyć będzie wernisaż pokonkurso-
wej wystawy „Folklor w Duszy 
Gra”. Turniej odbędzie się w hali 
sportowej RCOS w Dobczycach. 
Szczegóły dotyczące obu imprez 
dostępne będą na stronie: 
www.mgokis.dobczyce.pl 
 
11-12 czerwca – Gimnazjum  
w Dobczycach zaprasza na  
doroczne Święto Radości. Święto 
odbywać się będzie na foyer 
RCOS i na Błoniach. W progra-
mie koncerty, prezentacje, kon-
kursy – a przede wszystkim rado-

sne świętowanie. Szczegóły na 
stronie www.gimdobczyce.pl 
 
11 czerwca – TKKF Dobczyce 
zaprasza na II Bieg o Puchar  
Władysława Pazdura i Ludwika 
Dziewońskiego. Początek o godz. 
9.30 – start na placu przy scenie 
nad Rabą. Szczegółowe in-
formacje i zapisy na stronie: 
www.tkkfdobczyce.pl 
 
14 czerwca – Szkoła Podstawowa 
w Dobczycach zaprasza na  
II Olimpiadę Gimnastyczną.  
Początek o godz. 10 – na hali 
sportowej RCOS w Dobczycach. 
Olimpiada połączona jest z kon-
kursem wiedzy gimnastycznej  
dla uczniów szkół podstawowych 
 
17 czerwca – Sekcja Wokalna 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Dobczycach  
zaprasza na koncert, który roz-
pocznie się o godz. 18 w RCOS  
w Dobczycach 
 
18 czerwca – Studio R ponownie 
na dobczyckiej scenie z tanecz-
nym przedstawieniem. Tym  
razem będziemy mogli zobaczyć 
historię Małego Księcia, na  
który to spektakl serdecznie  
zapraszamy – początek godz. 17 

Fot. Anka Stożek 
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Obchody Uchwalenia Konstytucji 3. Maja i Otwarcie Sezonu Turystycznego B arwny korowód, rozegrany dźwiękami 
muzyki Orkiestry Dętej z Dobczyc,  

z królem i kasztelanem, a przede wszystkim  
z radosnymi mieszkańcami miasta, przeszedł 
ulicami Dobczyc. Orszak królewski, na swojej 

drodze przez miasto, miał dwa ważne cele – 
pierwszy w Rynku: symboliczny Grób Niezna-
nego Żołnierza; drugi – Stare Miasto z jego 
wspaniałym zamkiem. Jak co roku, Dobczyce 
uroczyście świętowały Uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja i otwarcie sezonu turystycznego. 
 W Rynku tradycyjnie złożone zostały 

kwiaty na płycie Grobu.  
- Święta, takie jak to dzisiejsze, są po to, żeby-
śmy odczuwali dumę z wielkich dokonań, jakie 
były w naszej historii, i które dokonały się, by 
umocnić nasz kraj – mówił burmistrz Paweł 

Machnicki. W swoim prze-
mówieniu dziękował miesz-
kańcom za przybycie, służ-
bom za zabezpieczenie po-
chodu, a pocztom sztandaro-
wym i orkiestrze za uświet-
nienie całego wydarzenia. 
 Po oficjalnych uro-
czystościach królewski or-
szak udał się na Wzgórze 
Zamkowe. W zabytkowym 
kościele św. Jana Chrzcicie-
la odprawiona została uro-
czysta msza św., po której 
rozpoczęły się atrakcje 

związane z otwarciem sezonu turystycznego  
w Dobczycach. 
 Oficjalnego otwarcia dokonał Marek 
Gabzdyl – prezes Oddziału PTTK Dobczyce, 
który wręczył odznaczenia przyznane przez 
Zarząd Główny PTTK dobczyckim działaczom 
– Stanisławie Majdzie-Gulgowskiej, Teresie 

Pytlak oraz Józefie i Stanisławowi Malarom. 
 Burmistrz Paweł Machnicki wraz  
z radnym Rady Miejskiej w Dobczycach, Wło-
dzimierzem Juszczakiem złożyli na ręce rodzi-
ny gratulacje i statuetkę wraz wyróżnieniem 
„Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”, przyzna-
ne pośmiertnie przez Radę Miejska śp. Włady-
sławowi Kowalskiemu. 
 O pracy i zaangażowaniu pana Włady-
sława w odbudowę zamku, w żartobliwym 
wierszu, opowiadał dobczycki poeta – Stani-
sław Słonka. Przedstawienie do wiersza „Jak 
diabeł został zatrudniony przy budowie zamku 
w Dobczycach”, przygotowały dzieci ze szko-
ły podstawowej w Dobczycach. 
 Zwieńczeniem otwarcia sezonu był 
piękny i klimatyczny koncert zespołu Macha-
bela z Gruzji. 
 Wszyscy uczestnicy mogli skosztować 
przysmaków przygotowanych przez panie  
z kół gospodyń wiejskich i zakupić pamiątki 
przygotowane przez twórców ludowych. 
 Organizatorem majowych uroczystości 
były: Dobczycki oddział PTTK, MGOKiS 
Dobczyce oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczy-
ce. 

(sab, k) 
Władysław Kowalski – Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej P odczas otwarcia sezonu turystycznego na 

zamku w Dobczycach, odbyło się wręcze-
nie wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dob-
czyckiej”, które pośmiertnie przyznano Włady-
sławowi Kowalskiemu. Miejsce uroczystości 
nie było przypadkowe, bowiem na zamku mo-
gliśmy się spotkać dzięki Laureatowi tytułu, 
który był inicjatorem odbudowy dobczyckiej 
warowni. 
 Wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej” nadawane jest przez Radę Miej-
ską osobom szczególnym, które swoimi czyna-
mi i pracą przysłużyły się rozwojowi gminy 
Dobczyce. Po odczytaniu przez burmistrza  
Pawła Machnickiego uchwały o nadaniu tytułu 
Zasłużonego, na ręce rodziny Władysława  
Kowalskiego złożony został list gratulacyjny 
oraz symboliczna, odlana z brązu koza. 
- Jestem szczęśliwy, że i mnie dane było współ-
pracować z Władysławem Kowalskim – mówił 
burmistrz Paweł Machnicki - Dlatego z pełnym 
przekonaniem mogę powiedzieć, że praca z nim 
była przyjemnością, wyzwaniem i nauką. Wiele 
wymagał od innych, ale jeszcze więcej dawał od 
siebie. Każdy, kto choć zetknął się z nim, czuł, że 
był to człowiek niezwykłej charyzmy. 
 Wyróżnienie w imieniu rodziny Kowal-
skich przyjęły dzieci pana Władysława – Zeno-
na i Jerzy. 
 Burmistrz wraz z przedstawicielem 
Rady Miejskiej w Dobczycach - Włodzimie-
rzem Juszczakiem, po wręczeniu wyróżnienia 
złożyli kwiaty na grobie Władysława Kowal-
skiego. 
 Wnioskodawcą przyznania wyróżnienia 
był zarząd PTTK Oddział Dobczyce. 
 
Władysław Kowalski (1921 – 1993)  Urodził się 17 lutego 1921r., w Dobczy-
cach, jako czwarty syn, a szóste dziecko Fran-
ciszki ze Stochów i Wincentego Kowalskiego. 
Szkołę podstawową ukończył w 1935r. Tuż 
przed wojną, w latach 1937-39, uczył się ekster-

nistycznie w Gimnazjum Koedukacyjnym  
w Dobczycach. W styczniu 1939r. został skiero-
wany, pismem Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, do Myślenic, 
na dalsze kształcenie przed planowanym przyję-
ciem do Szkoły Kadetów w Warszawie. Wojna 
pokrzyżowała te plany. We wrześniu 1939r. 
wstąpił do oddziału mjr. Bacewicza, w 1940r. 
został zaprzysiężony przez członka ZWZ  
z Krakowa, J. Klimowskiego. W podziemiu 
zajmował się łącznością i kolportażem prasy, 
prowadził nasłuch radiowy stacji Londyn. 
 W 1943 r. zdał maturę na tajnych kom-
pletach. W tym samym roku ożenił się z Jadwi-
gą Michalską, z którą miał czwórkę dzieci – 
Basię, Jurka, Renatę i Zenonę. W 1951r. otrzy-
mał tytuł magistra geografii na UJ, broniąc 
pracy pt. „Monografia społeczno-gospodarcza 
Dobczyc” i podjął pracę w krakowskim Miasto-
projekcie. W 1959r. rozpoczął pracę pedagoga 
w szkole w Brzezowej, od roku 1968 pracował 
już w SP w Dobczycach. 
 W roku 1952 swoją działalność, nieofi-
cjalnie jeszcze, rozpoczęło dobczyckie koło 
PTTK, którego prezesem, jednogłośnie, został 
wybrany Władysław Kowalski. Formalnie koło 
powołane zostało 2 lata później. 
 Rok 1960 był przełomowym dla Włady-
sława Kowalskiego i samych Dobczyc – jesie-
nią tego roku ruszyła odbudowa zamku. Było to 
możliwe dzięki jego niestrudzonym staraniom, 
gdyż od lat zabiegał o to w powiatowych i wo-
jewódzkich urzędach zajmujących się ochroną 
zabytków. 
 W odbudowę zamku zaangażowała się 
cała rodzina Kowalskich wraz z grupą przyja-
ciół z PTTK. Był wśród nich również archeolog 
i społecznik, dr Gabriel Leńczyk. Później do 
tego niewielkiego grona dołączyli uczniowie 
pobliskich szkół i pracownicy lokalnych zakła-
dów pracy. Odbudową żyło całe miasto. Dzięki 
artykułom (m.in. w Dzienniku Polskim, Gazecie 
Krakowskiej, Echu Krakowa) autorstwa Włady-

sława Kowalskiego, Dobczyce nie były już 
tylko atrakcją turystyczną dla mieszkańców 
Krakowa, ale stały się również rozpoznawalne 
wśród historyków i działaczy turystycznych  
w całej Polsce. W roku 1961 Film Polski nakrę-
cił kronikę, obrazującą prace na zamku. 
 Już w roku 1963, podczas obchodów 
600-lecia miasta, w zadaszonych 2 salach  
na górnym dziedzińcu zamku, otwarto oficjalnie 
Muzeum Regionalne Ziemi Dobczyckiej. 
Pierwszym kustoszem dobczyckiej warowni 
został Władysław Kowalski. 
 Kilka lat po rozpoczęciu prac na zamku, 
na Wzgórzu Starego Miasta, zaczęła się rów-
nież budowa skansenu, którego oficjalne otwar-
cie nastąpiło w 1988r.  
 Władysław Kowalski był człowiekiem 
wielu talentów, wśród nich ujawnił się również 
talent aktorski. Przez 18 lat był kierownikiem 
Amatorskiego Zespołu Teatralnego, który po-
czątkowo fundusze z występów przeznaczał na 
budowę szkoły podstawowej i sprzęt strażacki. 
Od roku 1960 podjęto uchwałę, że dochód  
z przedstawień przeznacza się na prace wykopa-
liskowe i rekonstrukcyjne zamku. 
 Władysław Kowalski, jako malarz – 
amator był autorem wizualizacji dobczyckiego 
zamku. Jako pisarz, wydał dwie publikacje 
dotyczące Dobczyc - „Dobczyce. Przeszłość  
i teraźniejszość”, „Dobczyce. Muzeum Regio-
nalne PTTK w Zamku i Skansenie”. 
 Zmarł w roku 1993, został pochowany 
na cmentarzu „Jeleniec”, na swym ukochanym 
Wzgórzu Starego Miasta. 
 W roku 2017 staraniem rodziny  
i PTTK, wydana została publikacja „Pasjonat, 
biografia” poświęcona Władysławowi Kowal-
skiemu. Dochód ze sprzedaży zostanie przezna-
czony na rzecz dalszej odbudowy dobczyckiego 
zamku, tak jak zapewne życzyłby sobie tego 
bohater książki.  

 
(sab) 

Fot. Anka Stożek 
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R adni, współpracownicy, władze miasta 
podziękowali za pracę odchodzącej na 

emeryturę dotychczasowej skarbnik gminy – 
Zofii Murzyn. Na stanowisko skarbnika, pod-
czas sesji rady miejskiej, powołana została 

Anna Wach. 
 Zofia Murzyn pracowała na rzecz 
gminy Dobczyce 42. lata. Od 1992r. w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej, później  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce,  
następnie jako kierownik Zakładu Obsługi 
Budżetowej Jednostek Organizacyjnych. 
Ostatnie sześć lat pełniła funkcję Skarbnika 
Gminy.  
- To, że odchodzę z takiej wysokiej pozycji, 
zawdzięczam burmistrzowi Marcinowi Pawla-
kowi, który mi zaufał, i który przedstawił mo-
ją kandydaturę radzie - mówiła.  
 Zofia Murzyn dziękowała obecnej 
radzie, a także radnym poprzedniej kadencji, 
którzy ją powołali na to stanowisko. Podkre-
ślała, że wyniki i dobra kondycja Gminy to 
zasługa dobrej współpracy z burmistrzem 
Pawłem Machnickim, zastępcą Haliną Adam-
ską-Jędrzejczyk, kierownikami i pracownika-
mi oraz zespołem finansowym, którym zarzą-
dzała. Mówiła, że odchodzi ze spokojem i  
z podniesioną głową, bo gmina należy do 
jednych z najlepszych gmin Małopolski. Jak 
sama podkreślała, jest dumna, że te 42 lata 

mogła przepracować w Dobczycach. 
 Odwołanie dotychczasowego Skarbni-
ka z pełnionej funkcji obyło się w niezwykle 
miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, 
kwiatów, które składali radni, burmistrz,  

zastępca burmistrza, 
kierownicy UGiM Dob-
czyce, strażacy, sołtysi, 
dyrektorzy szkół i przed-
szkoli. Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dobczycach, 
której współtwórcą była 
również Zofia Murzyn, 
nazwała ją - „artystką 
budżetu” i pożegnała 
muz ycznie .  Wśród 
uczniów znalazła się 
nieprzypadkowo wnucz-
ka pani Zofii, uczęszcza-
jąca do tej szkoły. 
 Burmistrz Paweł 
Machnicki dziękował za 
nieoceniony wkład 
wniesiony w budowę 
lokalnej samorządności, 

za sumienność i rzetelność w prowadzeniu 
finansów gminnych. Wiceprzewodniczący 
Rady Czesław Leszczyński dziękował  
za profesjonalizm i współpracę, a także za 
skrupulatność i jasność w prezentacji zapisów 
budżetu. 
 Radni gminy wręczyli pani Zofii  
pamiątkową tabliczkę oraz kwiaty, jako  
podziękowanie za owocną współpracę.  
Wyrazili uznanie dla jej pracy, podkreślali, że 
zawsze mogli liczyć na jej pomoc i meryto-
ryczne wsparcie. Swoją wdzięczność i po-
dziękowanie dla odchodzącej pani skarbnik, 
zebrani wyrazili gromkimi oklaskami na  
stojąco. 
 Rada Gminy podjęła jednogłośnie 
uchwałę o powołaniu na stanowisko Skarbni-
ka Gminy i Miasta Dobczyce, Anny Wach. 
Na to odpowiedzialne i kluczowe stanowisko 
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce została 
powołana z pełnym przekonaniem. Burmistrz 
Machnicki podkreślił, że ważna dla niego 
była pozytywna rekomendacja skarbnik Zofii 
Murzyn. 
  Anna Wach jest osobą młodą, ambitną  

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wydzierżawienia na cele dojazdu  
do nieruchomości położonej w Dobczycach - 
dz.nr 1729/2 - stanowiącej własność osoby 
fizycznej, część nieruchomości gminnej  
położonej w Dobczycach, oznaczonej jako 
działka nr 1731/1 o powierzchni 0.0045 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach  
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  
z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą 
KR2Y/00015490/7. 
Dzierżawa na czas oznaczony do dnia  
31 grudnia 2022 roku. 
Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się  
w wysokości 240,00 zł+ VAT. 
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określo-
ne w umowie dzierżawy. 
Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi  
w drodze bezprzetargowej. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Artystka budżetu - podziękowania dla Zofii Murzyn  

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działa-
jąc zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 z póź.zm.) 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach,  
Rynek 26, wywieszono informację o przezna-
czeniu do wydzierżawienia część nierucho-
mości położonej w Dobczycach, oznaczonej 
jako działka nr 1731/1. 
Informacja zamieszczona jest również na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce – www.dobczyce.pl i BIP-e. 

i otwartą. Ukończyła Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie na kierunku Bankowość  
i Finanse, Zarządzanie i Marketing oraz studia 
podyplomowe na kierunku Zarządzanie  
Projektami Wyższej Szkoły Europejskiej  
im. Ks. Józefa Tischnera, co dla naszej gminy 
z perspektywy projektów, które są do realiza-
cji, jest niezwykle istotne. Ważne jest również 
doświadczenie Anny Wach, które zdobyła  
w ciągu 11 lat pracy w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego. Pełniła 
tam funkcję kierowniczą. 

 Tekst i foto: (ugim) 
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firmy w strefie oraz ostatnio zrealizowanych  
i przyszłych kanalizacji. 
 W sprawozdaniu burmistrz przedstawił 
inwestycje realizowane w 2016r. Do ważniej-
szych należały: modernizacja cmentarza ko-

munalnego, budowa i prace wykończe-
niowe strażnicy OSP w Dobczycach 
oraz zakup samochodów bojowych dla 
jednostek OSP z Rudnika i Skrzynki, 
modernizacja dróg i budowa oświetlenia 
w wielu miejscowościach gminnych. 
Gmina inwestowała również w budowę 
obiektu sportowego KS Raba Dobczyce. 
 Na realizację zadań gminy przez 
organizacje pozarządowe, stowarzysze-
nia, kluby sportowe, grupy nieformalne 
z budżetu gminy Dobczyce w 2016r. 
przekazanych zostało ok. 527 536,21 zł. 
 By zwiększyć bezpieczeństwo 

mieszkańców Gminy, na utrzymanie i rozwój 
OSP wydatkowana została kwota 211 676,60 
zł w ramach wydatków bieżących oraz w ra-
mach wydatków inwestycyjnych kwota 1 564 
224,00 zł. 
 Oświata jest kluczowym zadaniem 
Gminy i mimo subwencji rządowej, corocznie 
przeznacza ona dodatkowe środki. W 2016r. 
kwota ta wyniosła 4 804 279,63 zł. 
 Burmistrz podziękował radnym za 
pracę i cierpliwość na komisjach i podczas 
sesji, które czasem były organizowane kilka 
razy w miesiącu. Jednocześnie podkreślił, że 
na tak dobre wyniki Gminy Dobczyce składa 
się wspólna praca wszystkich kierowników  
i pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce oraz instytucji: Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz placówek oświatowych. 

B urmistrz Paweł Machnicki uzyskał abso-
lutorium za wykonanie budżetu za rok 

2016. Radni, po zapoznaniu się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, pre-
zentacjami burmistrza i skarbnika gminy – 

Zofii Murzyn, byli w tej sprawie jednogłośni. 
 Zofia Murzyn przedstawiła finansowe 
sprawozdanie z realizacji budżetu. Łączne 
dochody gminy Dobczyce w 2016r. wyniosły 
65,4 mln zł (dokładnie 65 436 217,84), a wy-
datki 58,3 mln zł (dokładnie 58 310 439,01). 
Wydatki majątkowe wyniosły w 2016r. 12,3 
proc. (7 168 437,26) wydatków ogółem – 87,7 
proc. (51 142 001,75 zł) wydatków ogółem 
stanowiły wydatki bieżące. 
 Realizacja budżetu 2016r. przebiegała 
prawidłowo. Zmniejszyło się zadłużenie,  
a Gmina Dobczyce nie zaciągała też żadnych 
kredytów ani pożyczek. Tym samym została 
otwarta droga do prowadzenia kolejnych dzia-
łań inwestycyjnych. 
 W zeszłym roku udało się uzyskać  
z funduszy unijnych sporą kwotę 11 mln zł. na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobczy-
cach. Inwestycja ta jest kluczowa, bo oczysz-
czalnia musi przyjąć ścieki generowane przez 

Absolutorium dla burmistrza – radni byli jednomyślni 

B urmistrz Paweł Machnicki i Dariusz  
Terlecki - przedstawiciel firmy Sweco 

Consulting Sp. z o.o. z Poznania, podpisali 

umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kon-
traktu dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Dobczycach” realizowanego  
w ramach projektu „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” 
dofinansowanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014 – 2020. Wartość umowy opiewa na kwo-
tę 320 tyś. zł netto. 
 Modernizacja oczyszczalni ścieków 
będzie miała wymiar zarówno ilościowy, jak  
i jakościowy. Znacznie powiększy się faktycz-
na przepustowość oczyszczalni. Wzrośnie 

przepustowość w sensie ładunku zanieczysz-
czeń możliwego do przyjęcia przez oczysz-
czalnię, jak i hydrauliczna. Podniesiona będzie 
nominalna zdolność oczyszczalni do usuwania 
zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni pozwoli także na przyjęcie 
zwiększonej ilości ścieków surowych, jak rów-
nież poprawie ulegnie istniejący stan technicz-
ny oczyszczalni 
 Zakres projektu obejmuje obiekty no-
woprojektowane oraz modernizowane w stop-
niu przystosowującym do aktualnych wymo-
gów ochrony środowiska z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań technicznych. 
 Projekt umożliwi rozbudowę i poprawę 
stanu systemu gminnej kanalizacji. Przyczyni 
się także do dostosowania gminnej infrastruk-
tury kanalizacyjnej do wymogów prawa środo-
wiskowego, zarówno polskiego, jak i unijnego 
oraz do poprawy warunków infrastruktural-
nych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego 
rozwoju społeczno-gospodarczego terenu obję-
tego inwestycją. 
 Całkowity koszt projektu wynosi  
20 928 040,36 zł, wydatki kwalifikowane -  
12 812 049,00 zł. Wkład Funduszy Europej-
skich to 10 890 241,65 zł 

Tekst i foto: (ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

J ednym z punktów sesji Rady Miejskiej  
w Dobczycach jest sprawozdanie Burmistrza 

z działalności międzysesyjnej. W kwietniu i w 
maju burmistrz Paweł Machnicki uczestniczył 
m.in.: 
27 kwietnia  Spotkanie w sprawie procesu likwidacji 
firmy APIPOL w Brzączowicach. Rozmawiano 
m.in. co dalej z przestrzenią, którą firma ta 
wykorzystywała. Jest to bardzo okazały mają-
tek, położony na terenie gminy, stąd burmistrz 
wyraził nadzieję, że Skarb Państwa zaprezentu-
je jakieś rozwiązania. 
 Spotkanie z architekt, która pracuje nad 
aktualizacją rozwiązań technologicznych i ma-
teriałowych w projekcie budowy szkoły w 
Dziekanowicach. Zmiany mają na celu wygene-
rowanie oszczędności w inwestycji. 
 Spotkanie z Biurem Inicjatyw Społecz-
nych dotyczącym zagospodarowania starej 
szkoły przy ul. Jagiellońskiej na Centrum Usług 
Społecznych. Przy okazji burmistrz poinformo-
wał, że Uchwałą Zarządu Województwa Mało-
polskiego z 16 maja Gminny Program Rewitali-
zacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wy-
kazu programów rewitalizacji gmin wojewódz-
twa małopolskiego. 
4 maja  Spotkanie z prezesem OSP Dobczyce 
Bogusławem Lichoniem. Podczas spotkania 
ustalony został termin oddania budynku strażni-
cy przy ul. Jagiellońskiej na 23 września. 
8 maja 
 Rozpoczął się odbiór inwestycji związa-
nej z modernizacją cmentarza komunalnego.  
W związku ze zgłoszonymi wcześniej uwagami, 
wykonawca jest w trakcie usuwania usterek. 
Gmina zaczęła z kolei we własnym zakresie 
prace przy modernizacji kaplicy (malowanie, 
konserwacja dachów), porządkowana jest zie-
leń, a wkrótce montowane będzie oświetlenie. 
9 maja  Spotkanie z dyrektorami szkół - doty-
czyło m.in. kwestii współpracy placówek 
oświatowych podczas wdrażania reformy 
oświaty. 
10 maja 
 Spotkanie robocze dotyczące organiza-
cji ruchu w Rynku w Dobczycach, omawiano 
m.in. temat parkowania oraz konieczności do-
stosowania tej kwestii do obowiązujących prze-
pisów. 
Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiato-
wych Jerzym Grabowskim. Omawiano temat 
odbudowy osuwiska w Dziekanowicach. Istot-
nym tematem był problem odprowadzania ście-
ków z okolicznych domów, wykonawca posta-
wił warunek, iż nie zacznie prac dopóki pro-
blem ten nie zostanie rozwiązany. Konsekwen-
cją tego spotkania były spotkania z mieszkańca-
mi, których ten temat dotyczył bezpośrednio. 
16 maja  Powiatowe Święto Strażaka połączone  
z 25-leciem PSP w Myślenicach. W czasie 
święta burmistrz miał okazję spotkać się z po-
słem Jarosławem Szlachetką. Poruszony został 
temat dalszych starań dotyczących budowy 
szkoły w Dziekanowicach. Poseł Szlachetka 
zadeklarował dalszą pomoc. 
 Odbył się konkurs na dyrektora SP nr 1 
w Dobczycach. 

Inżynier Kontraktu dla rozbudowy oczyszczalni ścieków – podpisano umowę 

Sprawozdanie burmistrza  
z działalności międzysesyjnej 
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P ierwsza Dama RP, prezydentowa Agata 
Kornhauser-Duda, odwiedziła Dziekano-

wice. Pani Prezydentowa gościła w naszej 
gminie na zaproszenie dyrektora SP w Dzie-
kanowicach, Bogdana Czarnika i społeczności 

Dziekanowic. 
 Pięknym wierszem przywitali ją 
uczniowie w strojach krakowskich, a kwiata-
mi dyrekcja i nauczyciele szkoły oraz  
burmistrz Paweł Machnicki wraz ze swoim 
zastępcą, Haliną Adamską-Jędrzejczyk. 
 Dyrektor Bogdan Czarnik, przedsta-
wiając szkołę, opowiedział o sukcesach swo-
ich uczniów i nauczycieli, o bogatej historii 
placówki i tajnym nauczaniu, które w latach 
wojny odbywało się w Dziekanowicach. 

 Na panią Prezydentową czekało wiele 
atrakcji, uczniowie śpiewali w językach: nie-
mieckim i angielskim, przygotowali przedsta-
wienie i zaprezentowali salę informatyczną 
wraz z ciekawymi pokazami. 

 Widzę, że 
wasza szkoła to nie 
tylko miejsce zdo-
bywania wiedzy, 
ale też rozwijania 
talentów – powie-
działa Agata Korn-
hauser-Duda po 
obejrzeniu przygo-
towanego progra-
mu, dodając, że 
szkoła powinna 
nosić przydomek 
artystyczna. 
 Ciekawym 
punktem wizyty 
był mini wywiad 
do szkolnej gazet-
ki. Dzieci pytały 

Pierwszą Damę o wspomnienia z dzie-  
ciństwa, ulubione książki, o to czy lubi peł-
nioną aktualnie funkcję i dlaczego wybrała na 
wizytę właśnie ich szkołę. 
 Jak powiedziała Prezydentowa, o wy-
borze tej szkoły zadecydowało przede wszyst-
kim to, że uczniowie i nauczyciele dbają  
o promocję czytelnictwa oraz fakt, że choć 
jest to mała szkoła, to podejmuje wiele pro-
jektów i wprowadza liczne innowacje. 
 Agata Kornhauser-Duda odwiedziła 

też dziekanowickie 
przedszkolaki, którym 
przeczytała rozdział 
historii o krakowskim 
psie Dżoku. Następnie, 
wraz z dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Pawłem 
Piwowarczykiem i 
Misiem Tulisiem, wrę-
czyła dyplomy Super 
Czytelnikom biorącym 
udział w akcji organi-
zowanej przez miejską 
bibliotekę. 

 
(sab) 

Zdjęcia: Sabina Cygan 

Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda  odwiedziła Dziekanowice 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograniczony na wyna-
jem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, 
zlokalizowanego w Dobczycach w budynku 
przy ul. Rynek 21, na nieruchomości oznaczo-
nej, jako działka Nr 1765, dla której Sąd Re-
jonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi 
księgę wieczystą Nr KR 2Y/00000468/6,  
o pow. 53,50 m2, pod działalność handlową 
lub usługową. Lokal wyposażony jest w insta-
lacje: elektryczną, wody i centralnego ogrze-
wania.  
Otwarcie przetargu odbędzie 26. czerwca  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 
26 w sali konferencyjnej - parter, o godz. 11. 
Cena wywoławcza 35 zł/m2 + 23% VAT za 
miesiąc najmu. W cenę wliczone są koszty 
centralnego ogrzewania. 
Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek pła-
cenia podatku od nieruchomości zgodnie  
z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016, poz. 
716). 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie,  
do 15-tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość 
aktualizacji czynszu określonego umową  
w okresach rocznych. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu  
jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł  
na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
ul. Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602  
0000 0000 0000 0752 0015 do dnia  
22. czerwca.  
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwoła-
niu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia, zamknięcia unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, 
która przetarg wygrała, wpłacone wadium 
zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium 
przepada, jeżeli wygrywający uchyli się  
od zawarcia umowy najmu. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,50 zł za 1 mkw. Przetarg 
będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. 
Bliższych informacji udziela: Kazimiera  
Polonek – Referat Gospodarki Komunalnej, 
tel. (12) 372 17 61, pok. 201. 
Lokal można oglądać od 22 maja, od ponie-
działku do piątku w godz. od 10 do 13. 



J eśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy wy-
startować w którymkolwiek z biegów pod-

czas Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego 

„O Złotą Kózkę”, to konferencja prasowa, 
zorganizowana przez Rozbiegane Dobczyce,  
z całą pewnością te wątpliwości rozwiała.  
O szczegółach przygotowań i planowanym 
przebiegu imprezy opowiedzieli: Jan Piwowar-
czyk – dyrektor biegu, Magdalena Wojtan – 
koordynator ds. biegu dla dzieci, Paweł Piwo-
warczyk – koordynator ds. finansowych oraz 
Paweł Urbański – koordynator ds. promocji. 
Transmitowaną również na żywo konferencję 
poprowadził Radosław Budzowski. 
 Jako, że mowa o festiwalu, to organi-
zatorzy zaplanowali na ten dzień kilka biegów 
na różnych dystansach. Do wyboru są dystanse 
dla dzieci o długości: 100, 200, 400 i 600  
metrów oraz bieg główny ulicami Dobczyc,  
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w tym również wyjątkowo dobczyckim Ryn-
kiem, o długości 5 km. Festiwal nie zamyka 
się jedynie na tradycyjnych biegaczach, mogą 

również wystartować osoby 
uprawiające na co dzień 
Nordic Walking. Nato-
miast, podczas gdy rodzicie 
stwierdzą „raz kozie 
bieg…” i wystartują w 
koronnej „piątce”, ich po-
ciechy będą miały zagwa-
rantowaną świetną zabawę 
w „biegowym przedszkolu” 
– innowacyjnym pomyśle, 
o którym już niedługo usły-
szymy więcej. 
 Podczas spotkania 
odbyła się również prezen-
tacja wyjątkowych medali 
oraz premiera spotu promu-

jącego bieg z kozą Barbarą w obsadzie. Zapo-
wiada się naprawdę wielkie święto biegowe, 
na które można się zapisać także wyjątkowo 
podczas Wypasu w Dobczycach na stoisku 
Rozbieganych Dobczyc. 
 Bieg nie tylko objął honorowym patro-
natem burmistrz Paweł Machnicki, ale sam 
również zapowiedział udział w biegu na  
dystansie 5 kilometrów. Wydarzenie wspierane 
jest również przez licznych partnerów i spon-
sorów, których wspólny wysiłek z całą pewno-
ścią będzie gwarantem udanej imprezy. 
 Bieg odbędzie się 4 czerwca - początek 
godz. 14. Informacji szukajcie na fanpage’u 
Rozbieganych Dobczyc. 

Tekst i foto: (JoTa) 

Kolejne sukcesy  dobczyckich gimnazjalistów 
„Zakozacz” podczas Rodzinnego Mini Festiwalu Biegowego „O Złotą Kózkę” 

O kres po majowym 
weekendzie był dla 

pracowników Punktu 
Selektywnej Zbiorki Od-
padów Komunalnych 
bardzo pracowity. Zgro-
madzona została duża 
ilość odpadów wielkoga-
barytowych. Cieszy nas 
fakt, że mieszkańcy ko-
rzystają z punktu i coraz mniej śmieci trafia na dzikie wysypiska. 
 Przypominamy, że od maja PSZOK funkcjonuje w nowych 
godzinach otwarcia: poniedziałki, środy, piątki – 17. - 21.; soboty - 
10. - 18. 

(ugim) 

J ak co roku, gimnazjaliści z trzech gmin: 
Dobczyc, Sieprawia i Wiśniowej, konku-

rują ze sobą w Międzygminnym Konkursie 

Języka Angielskiego. Gospodarzem tegorocz-
nej edycji było Gimnazjum w Sieprawiu, 
gdzie odbywał się etap drugi i trzeci konkursu 
oraz uroczyste wręczenie dyplomów. W fina-
łowym spotkaniu uczestniczyli: burmistrz 
Dobczyc Paweł Machnicki, wójt Sieprawia 
Tadeusz Pitala, wójt Wiśniowej Wiesław 
Stalmach. 
 Uczniowie z Gimnazjum w Dobczy-
cach zaprezentowali się na bardzo wysokim 
poziomie i w pierwszej 10. znalazło się aż  
6 osób: I miejsce zajęła Natalia Kaszluga,  
III ex-aequo Gabriela Mitan i Jakub Bajer,  
V – Emilia Selwa, VII – Gabriela Kasza,  
X – Katarzyna Ślęczka. 

Tekst i foto: (Gimn. Dobczyce) 
Nowe godziny otwarcia PSZOK 



jednej książki lub czasopisma. W akcji nie było 
dolnej granicy wieku, a udział w niej mógł 
wziąć w zasadzie każdy z naszych czytelników 
– nie tylko dzieci z terenu naszej gminy. W tym 
roku postanowiliśmy także wyróżnić grupy 
przedszkolne oraz klasy, w których znalazło się 
najwięcej „Super Czytelników”. 

 Pierwsze nagrody rozdali-
śmy 18 maja. Miejscem, w które 
wyruszyliśmy wraz z Misiem Tuli-
siem była szkoła w Dziekanowi-
cach. Okazja była szczególna, 
ponieważ rozdanie nagród zbiegło 
się z wizytą Pierwszej Damy RP. 
Pani Prezydentowa, wspólnie  
z Tulisiem, wręczyła uczestnikom 
akcji „Zostań Super Czytelnikiem” 
medale i nagrody. Kolejne spotka-
nia z rozdaniem medali i nagród 
odbywały się także w sympatycz-
nej atmosferze, oczywiście w to-

warzystwie naszego wesołego Misia Tulisia. 
Były tańce, wygłupy i dobre rady, a każdy 
mógł przybić piątkę. 
 W konkursie wzięło udział 558. dzieci - 
w tym 29 osób spoza gminy. To imponująca 
liczba małych Czytelników – niemal dwukrot-
nie więcej, niż w poprzedniej edycji. Ogromnie 
się cieszymy - wszyscy bowiem wiemy, że 
czytanie przynosi mnóstwo korzyści, nie tylko 
intelektualnych. Do zobaczenia w bibliotece! 
 Patronat medialny nad wydarzeniem 
objął Dobczycki Portal Informacyjny i mie-
sięcznik „Tapeta”. 

Zespół Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Fot. UGiM Dobczyce 

M iejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach przyznała nagrody dzieciom  

w ramach kolejnej - trzeciej edycji, akcji 
„Zostań Super Czytelnikiem”. Podobnie, jak w 
ubiegłym roku, przez kilkadziesiąt tygodni 
zachęcaliśmy dzieci z przedszkoli i szkół do 
wzięcia udziału w tym szczególnym wydarze-

niu. Akcja, poza promocją czytelnictwa, udo-
wadnia dzieciom, że biblioteka może być cie-
kawym i atrakcyjnym miejscem, a czytanie to 
fantastyczna przygoda. Wydarzenie honoro-
wym patronatem objął burmistrz Paweł Mach-
nicki.  
Akcję rozpoczęliśmy w październiku. Do 
udziału zaprosiliśmy dzieci ze szkół podstawo-
wych i przedszkoli – nie tylko z gminy Dob-
czyce. 
 Przez 30 tygodni dzieci musiały zebrać 
20 kolorowych naklejek, przy czym jedną moż-
na było zdobyć tylko raz w tygodniu w biblio-
tece publicznej bądź szkolnej. Warunkiem jej 
otrzymania było wypożyczenie przynajmniej 
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Finał akcji „Zostań Super Czytelnikiem” 

B rytyjska orkiestra symfoniczna Suffolk 
Youth Orchestra zagra koncert w Dob-

czycach. To część jej trasy po Polsce. Koncert 
odbędzie się 28 lipca w RCOS, a o szczegó-
łach będziemy informować w kolejnym wyda-
niu Tapety. Szczegóły koncertu dostępne będą 
także na stronie www.mgokis.dobczyce.pl 
 Suffolk Youth Orchestra to orkiestra 
symfoniczna, która liczy łącznie 98. muzyków 
w wieku od 13 do 20 lat. W Polsce wystąpi  
w składzie ok 80. osobowym 
 Była jedną z siedmiu brytyjskich  
orkiestr młodzieżowych wybranych do uczest-
nictwa w Masterprize Dearfield Education 
Program, w ramach mistrzowskiego konkursu 
kompozytorskiego we współpracy z London 
Symphony Orchestra. Ma na swoim koncie 
także współpracę z National Youth Music 
Theatre. 
 SYO co roku, w okresie letnim, organi-
zuje koncerty po Europie. Koncertowała  
między innymi w Czechach, Niemczech,  
na Węgrzech, we Włoszech czy Hiszpanii. 

 (Red.) 

W  kwietniu Stowarzyszenie Sportownia 
zawiązało sekcję Speed-Ball Dobczyce. 

Członkami są młodzi zawodnicy, w przedziale 

wiekowym 14-18 lat. Trenerem jest Zbigniew 
Bizoń - wicemistrz Polski w Speed-ball’u, 
reprezentant na Mistrzostwach Świata.  
 Speed-ball to gra, która do Polski przy-
wędrowała aż z Egiptu trzy lata temu, a od 
kilku miesięcy można go także trenować  
w Dobczycach.  
 Aby zagrać, potrzebne są rakiety oraz 
piłka przymocowana do pionowego masztu. 
Możemy rywalizować w czterech konkuren-
cjach: grze singlowej i deblowej, super solo 
oraz w solo relay. 
 Stowarzyszenie Sportownia było głów-
nym organizatorem I Międzywojewódzkiego 
Turnieju Speed-balla, na który zjechali się fani 
tego sportu z trzech województw.  
 W turnieju wystartowało 60. zawodni-
ków. Sekcję Speed-Ball Dobczyce reprezento-

Speed-Ball Dobczyce – pierwsze sukcesy młodziutkiej sekcji 
wało 7. osób: Adam Urbaniak, Sebastian 
Karcz, Oskar Stasiak, Natalia Ślęczka, Bartek 
Braś, Dawid Włodarczyk, Bartek Drabik.  

 Zawody odbyły się Myślenicach  
i rozgrywane były w trzech kategoriach: 
Speed-ball GO – dla zawodników śred-
niozaawansowanych, Speed-ball Family 
– turniej międzypokoleniowy dla rodzin 
oraz Speed-ball Started – dla początkują-
cych zawodników.  
- Sekcja została zawiązana półtora mie-
siąca temu; to bardzo krótki czas, aby się 
przygotować - podkreśla Zbigniew Bizoń, 
trener sekcji. - Cieszę się, że znalazło się 
aż 7. śmiałków, którzy zdecydowali się 
wystartować w turnieju. Sportowym suk-
cesem w zawodach było wyjście z grupy 

do półfinału Adama Urbaniaka, który pokonał 
zawodników trenujących prawie rok.  
 Dla debiutujących zawodników, biorą-
cych udział w turnieju Speed-ball Started, za-
wody były szansą nie tylko na nawiązanie ry-
walizacji, ale także obserwowanie najlepszych 
zawodników w kraju - mecze pokazowe roze-
grali medaliści Mistrzostw Polski 2016.  
 Wśród gości pojawiły się takie osobo-
wości znane w świecie speed-balla jak: Prze-
mysław Wolan - człowiek, który zapoczątko-
wał Speed-Ball w Polsce, Zbigniew Bizoń - 
wicemistrz Polski 2016, Gabriella Lopez - 
mistrzyni Polski 2016, Martyna Dudek - wice-
mistrzyni Polski 2016, Andrzej Marie - członek 
kadry Speed-Ball Polska. 

 
Tekst i foto: (SB Dobczyce) 

N ikola Nowicka - uczennica III klasy  
gimnazjum oraz jej kuc Bongo, po raz 

kolejny stanęli na podium. Para w sezonie 
2016 brała udział w wielu ważnych imprezach 
w środowisku jeździeckim.  
 Nikola specjalizuje się w dyscyplinie 
skoki przez przeszkody. Jest to jedna z najbar-
dziej popularnych i medialnych dyscyplin 
jeździeckich, z roku na rok przyciągająca 
coraz większą ilość widzów oraz nowych 
adeptów. Dyscyplina ta polega na pokonaniu 
przeszkód ustawionych na placu konkurso-
wym, zwanym parkurem, w jak najlepszym 
czasie i bez tzw. zrzutek. Trzeba włożyć bar-
dzo wiele pracy oraz serca, abyśmy my – 
widzowie, mogli zobaczyć taki efekt końco-
wy. 
 Rok 2016 zakończył się wielkimi 
sukcesami dla zawodniczki, która zajęła  
I miejsce w Pucharze Małopolski w woje-
wództwie małopolskim w kat. Junior Młodszy 
na kucach (ogromne osiągnięcie, gdyż jest to 
podsumowanie wszystkich startów regional-
nych w roku 2016 dotyczących kategorii Ju-
nior Młodszy) oraz II miejsce w Rankingu 
Małopolski w kat. Junior Młodszy na kucach 
(to z kolei podsumowanie wszystkich startów 
zarówno krajowych i międzynarodowych,  
w roku 2016 dotyczących kat. Junior Młod-
szy). Nikoli, wraz z Bongo, udało się uzyskać 
III klasę sportową, która pozwala jej na starty 
w dużo wyższych konkursach. 
 Nikola i Bongo pokonywali parkury 
do 105 cm, biorąc udział w wielu zawodach 
regionalnych, ogólnopolskich często zajmując 
czołowe miejsca. Celem zawodniczki  
w kolejnym sezonie są starty na wyższym 
poziomie. 
 Młodej zawodnicze oraz dzielnemu 
Bongo z Nowej Wsi gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Suffolk Youth Orchestra  w lipcu w Dobczycach 

Kolejne sukcesy Nikoli  i Bongo 



stawicielki z 72. miast. Jury oceniało 597 cho-
reografii, które zaprezentowało w sumie 1800 
tancerek.  

 Kędzierzyn Koźle to nie 
jedyny sukces grupy Intox  
Silver. W kwietniu panie 
uczestniczyły w IX Ogólnopol-
skim Festiwalu Mażoretek,  
w Czerwionce-Leszczynach,  
i był to ich turniejowy debiut  
w konkursie ogólnopolskim. 
Sukcesy mam to nie jedyne, 
którymi może się pochwalić 
Intox w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy.  
 Na początku maja 
„intoxowe” zespoły brały udział 
w Mistrzostwach Polski Połu-
dniowo-Wschodniej w Pustko-
wie-Osiedlu, rywalizując z 

ponad 450. uczestnikami. Do Dobczyc przy-
wiozły następujące wyniki: 

S ilver Intox – czyli roztańczone dobczyckie 
mamy, zdobył tytuł II wicemistrzyń Polski 

w odbywających się w Kędzierzynie-Koźlu 

Mistrzostwach Polski Mażoretek.  
 W Mistrzostwach wzięły udział przed-
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Srebrny Intox Silver – super mamy z wicemistrzostwem Polski 
 Pierwsze miejsca: solo kadetki Milena 
Jurkiewicz; duo seniorki Agnieszka Ptak  
i Karolina Świebocka; trio juniorki Aleksandra 
Cygan, Natalia Świebocka, Weronika Kordula; 
scena kadetki Intox Amis; defilada juniorki 
Intox II; defilada kadetki Intox Amis; scena 
junior Intox Gold; mini formacja kadetki Intox 
1; mamy Intox Silver (z największą liczbą 
punktów wśród wszystkich zespołów całego 
turnieju).  
 Drugie miejsca: solo seniorki Karolina 
Świebocka; defilada junior Intox Gold; scena 
kadetki Intox Mini. Trzecie: solo kadetki Ame-
lia Łukiewicz; duo kadetki Aleksandra Pasie-
ka, Patrycja Szewc. Czwarte miejsce scena 
juniorki zajęła grupa Intox II, w solo kade-
tkach piąte miejsce – Kornelia Gocal. 
 Roztańczonemu Intoxowi gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów i udanych  
występów. 

 
(Red.) 

walu burmistrz Paweł Machnicki. – Życzę 
wszystkim, żeby się rozwijały i żeby były powo-
dem do waszej satysfakcji i rozwoju. I wielkich 
karier. 
 Adrian Kulik podkreślał, że obecność 

wykonawców na tej 
scenie to już duży suk-
ces. 
 Wy już przeszli-
ście drogę niełatwych 
eliminacji powiatowych 
– mówił. – Tutaj, na tej 
scenie, już chodzi 
przede wszystkim o 
dobrą zabawę. Już 
udowodniliście, że 
jesteście najlepsi. Teraz 
po prostu bawcie się 
dobrze na scenie. 
 Przewodnikiem 
po festiwalowych zma-
ganiach przez dwa dni 
był Waldemar Pączek, 

natomiast ci, którzy nie mogli przyjechać  
do Dobczyc, żeby zobaczyć występy swoich 
reprezentantów, mogli je oglądać na żywo, 
dzięki niezawodnej Telewizji Powiatowej iTV 
Myślenice. Transmisję sponsorował Stanisław 
Bisztyga.  
 Koncert laureatów odbędzie się 18 
czerwca w Piwnicy pod Baranami. 

(Red.) 
Wyniki Talentów Małopolski 2017  Formy muzyczne: 

GRAND PRIX i tytuł „TALENT MAŁOPOL-
SKI 2017” - Izabela Snażyk (Andrychów) 
Nagrody Główne w postaci tytułu: „TALENT 
MAŁOPOLSKI 2017” 
kat. 6-9 lat: Paweł Zduniewicz (Rabka – 
Zdrój); Joanna Gajos (Miechów) 
kat. 10-15 lat: Zespół Wokalny Puzzle 
(Kraków); duet Agnieszka Nowakowska  
i Piotr Sieczka; Kacper Szczurek (Skawina); 
Grzegorz Pawiński (Bulowice); Bartosz Nikli-
borc (Wadowice); Julia Jarząbek (Nowy Targ); 
Maja Sum (Zielonki) 
kat.16-21 lat: Zespół The Camel Trio 

D wa jubileusze obchodził tegoroczny  
Festiwal Talenty Małopolski. Sam  

festiwal odbywał się już po raz trzydziesty, 
natomiast po raz piąty finały goszczą na  
scenie Regionalnego Centrum Oświatowo-

Sportowego w Dobczycach. Z roku na rok 
popularność tego festiwalu rośnie – poziom 
wykonań także. Małopolska ma wspaniałe 
talenty – i ten Festiwal promuje je już od 
trzech dekad. 
 W tym roku jury obejrzało 172 wystę-
py (w sumie na scenie zaprezentowały się 802. 
osoby). To duety, soliści, zespoły – zarówno 
taneczne, jak i muzyczne. Poziom przygotowa-
nia był wysoki – za co jury dziękowało zarów-
no samym występującym, jak i ich opiekunom 
i rodzicom.  
 Występujących w pierwszym dniu,  
w kategorii form muzycznych, oceniało jury  
w składzie: Paulina Karp, Karolina Leszko, 
Ryszard Strojec, Joanna Ślusarczyk. Zmaga-
niom tanecznym przyglądało się jury: Milena 
Jurczyk, Alicja Paleta, Bartłomiej Łącki, Stani-
sław Korotyński. W obu dniach zmaganiom 
uczestników przyglądał się i oceniał je Adrian 
Kulik – dyrektor Festiwalu Talenty Małopol-
ski, przewodniczący jury.  
- Ważne jest to, że na scenie możecie pokazać 
swoje talenty – mówił podczas otwarcia Festi-

Wojewódzki finał Talentów Małopolski 2017 - z dwoma jubileuszami 
(Przecieszyn); Agnieszka Wójcik (Dobczyce); 
Paulina Filipiec (Raba Wyżna); Julia Latosiń-
ska (Kraków); Zuzanna Rosa (Świątniki Gór-
ne); Weronika Kozłowska (Świątniki Górne); 
Gabriela Świerczek (Kocmyrzów-Luborzyca); 
Wiktoria Sikorska (Kraków); Karolina Paś 
(Olkusz); Monika Noworolnik (Tylmanowa); 
Ewa Jurczak (Raba Wyżna); Kamila Sioła 
(Zederman); Honorata Burtan (Pcim); Zofia 
Sydor (Kraków) 
Wśród wyróżnionych, w kat. 6-9 lat, znalazła 
się reprezentantka Dobczyc –Julita Jarząbek. 
Formy taneczne: kat. 6-9 lat: Zespół Taneczny Omnia Kids 
(Gdów) 
kat. 10-15 lat: Aleksandra Chełmecka 
(Kraków); Zespół taneczny Wena Junior 
(Kraków); Zespół taneczny Junior Wena Squ-
ad (Olkusz); Zespół taneczny Wena Junior 
(Olkusz); Zespół taneczny Atomówki 
(Bochnia); Zespół taneczny No Name 
(Kraków) 
kat.16-21 lat: Julia Hnatów (Bochnia); Natalia 
Milewska (Kraków); duet: Dominika Kalicka  
i Kinga Snopek (Bochnia); Formacja 
Krakowskiej Akademii Tańca (Kraków); 
Zespół taneczny FD1 (Zabierzów); Zespół 
taneczny Irbis Dance Crew (Kraków); Zespół 
taneczny New Wena X (Kraków). 

Fot. ze zbiorów Intox 

Fot. Sabina Cygan 

Fot. MGOKiS Dobczyce 
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P o raz kolejny Dobczyce gościły dzieci  
5-cio i 6-cioletnie z przedszkoli z całego 

powiatu. To z okazji dorocznego konkursu 
recytatorskiego, który organizowany jest przez 
dobczyckie przedszkole nr 3. 
 W konkursie, który już po raz ósmy zor-
ganizowała Jadwiga Daniek-Salawa z dob-
czyckiej Trójki, wzięło udział dwudziestu 
ośmiu uczestników, którzy przyjechali ze swo-

imi opiekunami z różnych miejscowości  
powiatu myślenickiego, i jedna osoba  
z zaprzyjaźnionego przedszkola w Gdowie.  
 Na rozpoczęcie przybył wicestarosta 
Tomasz Suś, który wraz z dyrektor Małgorzatą 

Bartnik uroczyście otworzyli konkurs.  
 Dzieci recytowały wybrany przez siebie 
wiersz, czasami wspomagając się rekwizytami, 
stosowną mimiką, odpowiednią modulacją 
głosu, a nawet uzasadnionym strojem. Poziom, 
jaki zaprezentowały, był wysoki, dlatego kon-
kursowa komisja miała niezmiernie trudną 
pracę. W przerwie, kiedy obradowała, dzieci 
oglądały ciekawy teatrzyk w wykonaniu dzieci 

ze szkoły podstawowej do teksów Barbary 
Czarnik pt. „Kolorowy zawrót głowy”. 
 Komisja konkursowa w składzie: Teresa 
Kowalczyk, Mariola Duda, Piotr Przęczek, 
wyłoniła następujących laureatów: 

 Równorzędne I miejsca: 
Amelia Kowalczyk z PS nr 1 w 
Dobczycach, Jakub Zięba z 
przedszkola z Tokarni. Równo-
rzędne II miejsca: Zuzanna 
Górka z PS nr 2 w Myśleni-
cach, Emilia Nowak z OP przy 
SP w Dziekanowicach, Kacper 
Szybowski z PS nr 3 w Dob-
czycach. Równorzędne III miej-
sca: Karolina Półtorak z ZPO w 
Zakliczynie, Dawid Tokarz z 
przedszkola w Wiśniowej, Gu-
staw Szczepanski z PS przy 
ZPO w Drogini. 
 Wyróżnienia otrzymali: 
Maja Cybura z PS nr 5 w My-
ślenicach, Lena Moskal z 
przedszkola „Ekoludek” w 
Myślenicach, Wiktoria Korzeń 
z ZPO w Krzczonowie, Magda-
lena Piątkowska z PS w Bierto-
wicach, Michał Skałka z przed-
szkola „Chatka Puchatka” w 
Myślenicach, Karolina Filipiak 
z PS w Gdowie, Mateusz Ma-
słowski z przedszkola w Sko-
mielnej Białej, Aleksandra 
Żerdecka z przedszkola 
„Smykolandia” w Osieczanach. 
 Wszyscy laureaci i uczest-
niczący w konkursie otrzymali 
dyplomy i nagrody ufundowane 
również przez sponsorów. 

 (J.D.S.) 
Fot. Kinga Sędzik 

Przedszkolaki „W ptasim świecie” – konkurs powiatowy 

M artyna Rozwadowska z grupy Krasnale 
z dobczyckiego przedszkola nr 3, zdo-

była Grand Prix w konkursie recytatorsko-

wokalnym „5 Minut Przedszkolaka”. 
 Konkurs odbył się w Osiedlowym Klu-
bie Kultury Wróblowice, a uczestników oce-
niało aktorskie jury w składzie: Marta Gra-
bysz (przewodnicząca), Urszula Tylek, Aneta 
Gierat.  
 Martyna prezentowała się wśród 150. 
wykonawców, i przygotowała (pod opieką 
Anny Adamik) piosenkę „Leśna wróżka”.  

 (M.G.) 
Przybliżamy dzieciom  świat S amuel Kempski, podróżnik z grupy 
„Trzask”, gościł w szkole podstawowej  

w Kornatce, gdzie opowiadał o pasjach po-
dróżniczych. 
 Grupa „Trzask” to młodzi ludzie, cieka-
wi świata, dążący do jego poznania. Mają na 
swoim koncie wiele egzotycznych podróży 
m.in. do Indii, Tajlandii, Wietnamu, czy 
Kambodży.  
Pan Samuel zabrał nas w podróż do Amazo-
nii. Opowieść o tym pięknym i egzotycznym 
zakątku urozmaicona była pokazem slajdów  
i rekwizytami przywiezionymi z podróży.  
W trakcie tego pokazu uczniowie: sprawdzali 
jak ostre są zęby piranii, próbowali przetrwać 
ulewę w dżungli, odbywali rejs po najwięk-
szej rzece świata, spędzali czas w indiańskiej 
wiosce, oglądali kauczukowce Amazonii, 
podziwiali faunę i florę tego egzotycznego 
zakątka. 
 Dzieci usłyszały sporo ciekawostek 
dotyczących danego regionu oraz zamieszku-
jących go ludzi. Poruszane były treści geogra-
ficzno-przyrodnicze, społeczno-kulturowe, 
historyczne. Pan Samuel zdradził nam, że 
uwielbia poznawać ludzi, zdobywać nowe 
doświadczenie oraz jest wielkim smakoszem 
kawy i sprawdza, jak ten napój smakuje  
w różnych zakątkach świata. 

Beata Gibała-Dudek 
SP Kornatka 

„Pięć Minut  Przedszkolaka” – sukces  Martynki  Rozwadowskiej  

Fot. ze zbiorów prywatnych 
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szef kuchni w Dworze Sieraków, Maciej Ozga 
i Ewelina Czyrnek – kucharze w Dworze Sie-
raków oraz Mateusz Buczek – kucharz restau-
racji Pino w Krakowie.  
 Pierwsze miejsce przyznano: Aleksan-
drze Figiel z ZS w Dobczycach (op. Katarzyna 
Mikos); drugie - Marii Bieli z ZS w Myśleni-
cach (op. Anna Górlińska); trzecie - Karolinie 
Hobot z ZS w Dobczycach (op. Agnieszka 
Piłat). 
 Nagrody, ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe i Radę Rodziców ZS oraz dyplo-
my, wręczyli zwycięzcom wicestarosta To-
masz Suś oraz dyrektor ZS Bogusław Lichoń. 
- Wszystkim uczestnikom należą się ogromne 
gratulacje za talent i odwagę. Docenić też 
należy rolę opiekunów, pod okiem których 
przygotowywali się do konkursu, korzystając z 
ich wiedzy i doświadczenia – podsumowuje 
Agnieszka Piłat. 

oprac. (bd) 

P od koniec kwietnia w Zespole Szkół w 
Dobczycach, odbył się X Powiatowy Kon-

kurs Gastronomiczny pt: Łosoś „Różowy król” 
na naszym stole. 
- Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu. W tym 
roku były to: ZSTiE, ZS Średniawskiego, szko-
ła Osińskich z Myślenic oraz ZSZiO z Sułkowic 
– opowiada organizatorka konkursu, Agniesz-
ka Piłat. - Tematem głównym był łosoś, jedna z 
najszlachetniejszych ryb, którą można przygo-
tować na wiele sposobów. Ale wymaga to 
wprawy. Jak się okazuje, nasi uczestnicy świet-
nie sobie z tym poradzili. Kucharze oceniający 
przebieg konkursu zgodnie stwierdzili, że po-
ziom umiejętności uczestników konkursu był 
bardzo wysoki i bardzo wyrównany. Tak na-
prawdę tylko drobne szczegóły pozwoliły na 
wyłonienie trójki zwycięzców.  
 Kulinarne zmagania uczniów obserwo-
wało i oceniało jury w składzie: Janusz Fic – 

Łosoś w migdałach królował u „Tischnera” 

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Brzączowicach Z  wielką pompą powitano przy strażnicy 
OSP w Brzączowicach nowy samochód 

pożarniczy tej jednostki. Nowy nabytek witali 
druhowie OSP Brzączowice oraz mieszkańcy, 
wspólnie z burmistrzem Pawłem Machnickim, 
radnymi Rady Miejskiej: Czesławem Lesz-

czyńskim, Stanisławą Majdą-Gulgowską  
i Włodzimierzem Juszczakiem oraz sołtysem 

Brzączowic Józefem Kordulą. 
 Samochód marki Man będzie od tej 
pory wsparciem dla jednostki, pozwoli na 
sprawniejszy i bezpieczniejszy udział  
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, gwa-
rantując tym samym podniesienie bezpie-
czeństwa w naszej gminie.  
 Samochód jest używany, ale  
w doskonałym stanie technicznym i z 
dobrym wyposażeniem. Sfinansowany 
został z budżetu Gminy i Miasta Dobczy-
ce (230 000 zł), funduszu sołeckiego (33 
566 zł) oraz ze środków własnych jed-

nostki (10 000 zł). 
 Druhom życzymy jednak, by musieli nim 
wyjeżdżać jak najrzadziej. 

(ugim) 

S porym sukcesem dobczyckiej drużyny 
zakończyły się rozgrywki w Pucharze 

Polski na szczeblu Podokręgu Myślenice.  
Zespół Raby, prowadzony przez trenera Piotra 

Żuka, ograł w finale, po rzutach karnych,  
IV-ligową Pcimiankę Pcim i wywalczył cenne 
trofeum.  W meczu finałowym, rozegranym 
na obiekcie w Dobczycach, goście z Pcimia 
prowadzili już 3:1, ale udany pościg biało-
niebieskich powiódł się i po 90. minutach gry  
i golach Kubackiego, Wyroby i Brytana, spo-
tkanie zakończyło się remisem 3:3. 
 W serii rzutów karnych górą byli gracze  
z Dobczyc, którzy zwyciężyli 5:4. Decydujące-
go karnego trafił, grający tego dnia z koniecz-
ności, trener Piotr Żuk. Po zakończeniu meczu, 
na płycie boiska, Puchar z rąk prezesa PPN 
Myślenice, Stefana Sochy i wiceprezesa Cze-
sława Ulmana, odebrał kapitan Raby, Damian 
Piwowarczyk. 
 Dzięki tej wygranej Raba awansowała do 
półfinałowych gier Okręgu Kraków, gdzie 
zmierzy się z innym IV-ligowcem, Wiślanką 
Grabie. 

Tekst i foto: (KS Raba) 
 

Raba Dobczyce - Pcimianka Pcim 3:3 k.5-4 Kubacki 30, Wyroba 63 (k), Brytan 84 - Bur-
kat 14, 55, Dąbrowa 34 
Sędziował: Filip Magiera (KS Myślenice) 
Raba: Ruman - Zborowski, Grudzień, Budyn 
(75 Żuk), Czarnota - K. Duda, Ł. Ziemianin, 
Piwowarczyk, Kubacki - Sz. Hyży (65 Brytan), 
Ptak (46 Wyroba) 

Seniorska Raba zwycięża  w Pucharze Polski 

O rkiestra Dęta z Dobczyc przez cały maj 
towarzyszyła mieszkańcom  miasta, wy-

grywając piękne majówki z wieży dobczyckiej 
remizy. Takie koncerty to długa tradycja orkie-

stry – i cieszy, że na wieżę wychodzą kolejne 
pokolenia.  
 Majówki na wieży to tradycja, która po-
konała nawet zakaz władz. Te, w latach 60-
tych, zabroniły druhom z orkiestry wykonywa-
nia pieśni maryjnych w remizie. Ale to nie 

stanowiło przeszkody, by grać – muzycy  
przenieśli się na wieżę kościoła parafialnego,  
i dalej na miasto niosła się majowa pieśń.  
 Wśród grających majówki byli: Edward 

Walas, Wacław Walas, Fran-
ciszek Słonka, Adam Słonka, 
Stanisław Polończyk, Józef 
Wojnarowski, Jan Choróbski, 
Leszek Kośmider, Jan Klocz-
kowski, Zbigniew Kloczkow-
ski, Darek Wojnarowski, 
Włodzimierz Walas, Rafał 
Ślęczka, Maciej Ślęczka, 
Szymon Deja. Na wieżę 
wciąż wchodzi – teraz z mło-
dymi muzykami, których do 
podtrzymania tej tradycji 
zachęca, Józef Maniecki – 
kapelmistrz Orkiestry Dętej. 
Wśród grających majówki są: 

Dominik Piwowarczyk, Mateusz Maniecki, 
Małgorzata Szklarz, Sylwia Pazdur, Kamil 
Kasprzyk, Karol Piwowarczyk, Bartosz  
Czajczyk, Kacper Ścibor.  

 
(k) 

D rugie miejsce i puchar Burmistrza  
Miasta i Gminy Wieliczka przywiozła 

Orkiestra Dęta Dobczyce z Międzypowiato-
wego Przeglądu Orkiestr Dętych Echo  
Trombity. O wejście do finału, który odbędzie 
się w Nowym Sączu, rywalizowało pięć  
orkiestr z powiatów: wielickiego, krakow-
skiego, myślenickiego, bocheńskiego.  
 Muzyków oceniało jury w składzie: kpt. 
Stefan Żuk (były tamburmajor i kapelmistrz 
Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży 
Granicznej w Nowym Sączu), Leszek  
Łopalewski, dr Waldemar Groń. 
 Drugie miejsce jest równoznaczne  
z nominacją do udziału w Małopolskim  
Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”, 
który odbędzie się w dniach 23-25 czerwca  
w Nowym Sączu. 

(Red.) 

Fot. Włodzimierz Juszczak 

Orkiestra Dęta z nominacją na Echo Trombity 

Majówki z wieży - tradycja, która ma następców 

Fot. ze zbiorów Orkiestry 
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Z przepisów Teściowej N aturalnie, że – to projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Granica wspólnie z 

Klubem Kobiet „Kobiety Rakiety” i „Aktywne 
po 50-tce”. Za nami trzy warsztaty, z których 
każde poświęcone były ciekawej tematyce. 
 Pierwsze spotkanie odbyło się w chacie 
Lenartówka w Sierakowie. Tam panie zapo-
znały się ze smakowitościami stołu, których 
składniki znaleźć można na naszych łąkach. 
Było o ziołach, które oczyszczają, które leczą  
i które smacznie potrafią zagospodarować nasz 
stół – dlatego była i degustacja.  
 Królowała m.in. zupa z pokrzyw i szcza-
wiu, koktajle z jarmużu, czy pierogi z kaszą 
gryczaną, boczkiem, majerankiem i pietruszką. 
Niepowtarzalny smak potraw i ciepło dawał 
tradycyjny piec przykryty blachą, który jest 
jedną z perełek „Lenartówki”. 
 Kolejne spotkanie odbyło się w Femi 
Sferze w Dobczycach, gdzie uczestniczki  
zapoznały się z tajnikami pielęgnacji urody. 
Dowiedziały się wielu ciekawostek na temat 
samej pielęgnacji skóry, doboru kosmetyków  
i zabiegów salonach urody. 
 Trzecie spotkanie, z dietetyczką, odbyło 
się ponownie w Lenartówce. Tym razem panie 

Warsztaty dla młodych duchem – czyli Naturalnie, że… 
zaprosiły dietetyka Anetę Miękinę-Nowak. 
Pani Aneta opowiedziała wiele ciekawostek na 
temat zdrowego żywienia, diet i zapobiegania 
chorobom przez właściwe odżywianie. 
 Projekt wspierany jest przez Kalejdoskop 
Partnerstwa, który jest realizowany w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności – Lokalne Partnerstwa PAFW.  
Kolejne spotkanie w ramach projektu poświę-
cone będzie zaletom gimnastyki.  

(k) 

Omlet migdałowy 
 3 białka,  

2 łyżki cukru pudru,  
2 łyżki migdałów,  
½ łyżki mąki,  
tłuszcz, sól,  
skórka cytrynowa do smaku 

 Migdały sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, 
zetrzeć.  
Białka ubić na sztywną pianę z dodatkiem 
szczypty soli, dodając pod koniec ubijania 
cukier. Lekko wymieszać z migdałami, mąką  
i startą skórką z cytryny. Wlać na patelnię z 
rozgrzanym tłuszczem, wyrównać powierzch-
nię, wstawić do gorącego piekarnika, upiec. 
Podawać posypany cukrem pudrem. 

Smacznego życzy Teściowa 
 Porada: gdy ugryzie cię pies – należy szybko 
przemyć miejsce wodą z mydłem. To ograni-
czy wnikanie wirusów i bakterii. Załóż jałowy 
opatrunek. Ustal, czy pies był szczepiony – to 
ważne!! 

„… Ale to już było i nie wróci  więcej…” Absurdy PRL-u (53) 
J ako, że jest maj, nie możemy się powstrzy-

mać, by nie przypomnieć kilku perełek 
maturalnych PRL-u. Oto, z jakimi tematami 
mierzyli się nasi dziadkowie i rodzice  
 
1950 Mickiewicz i Puszkin, jako prekursorzy miło-
ści polsko-radzieckiej. 
 
1953 Jak rozumiem myśl Bolesława Bieruta:  
Najważniejszym czynnikiem siły i potęgi na-
szego państwa ludowego jest zwartość naszego 
narodu, zwartość Frontu Narodowego, gorący 
patriotyzm mas i jak najaktywniejszy udział  
w rządzeniu państwem. 
 
1956 Wychowawcza rola partii w świetle powieści 
Stare i nowe L. Rudnickiego i Pamiątka  
z Celulozy I. Newerlego  
 
1964 Wielkie Jubileusze (600-lecie UJ, 600-lecie 
księgarstwa polskiego, 20-lecie Polski Ludo-
wej) i ich znaczenie dla rozwoju kulturalnego  
i umysłowego. 
 
1965 Obraz i krytyka stosunków kapitalistycznych 
w poznanych utworach naszej literatury okresu 
realizmu krytycznego i realizmu socrealistycz-
nego. 

Szlakiem brzączowickich kapliczek - cz. V P ojawiają się też współczesne kapliczki, jak 
ta stojąca w ogrodzie prywatnego domu 

przy drodze do ujęcia wody na Rabie 
(naprzeciw hoteli na Jałowcowej). Poświęcona 
cytatem Papieżowi, z małą figurką Matki  
Boskiej. Napis: „Straszny jest człowiek bez 
Boga. Postawiona w 1987r., 30 lat temu – za 
lat dziesiąt będzie świadczyć o intencjach wła-
ścicieli. Mieszkańcy – na tyle na ile mogą – 
starają się dbać o kapliczki, ale niestety wyma-
gają one „fachowej opieki”, żeby nie straciły 
swej oryginalności, co wymaga wielu nakła-
dów finansowych. Konserwacja to coś więcej, 
niż pomalowanie, ale na tyle ludzi stać. Są 
emocjonalnie związani z tymi kapliczkami. 
 Wiele napisów na kamieniu już stało się 
nieczytelnych, rysy świętych złagodniały pod 
pływem wymywania i rozkładu piaskowca 
przez warunki atmosferyczne i zanieczyszcze-
nia – a szkoda, bo chociaż to rzeźby prymityw-
ne – przysparzają wiele emocji i doznań este-
tycznych. Zadumajmy się nad nimi. 
Typy kapliczek  Najbardziej popularną formą jest słup 
kamienny kilkukondygnacyjny z przyozdobio-
nymi ścianami z trzech stron, rzadko z czte-
rech. Na szczycie była figura głównego święte-
go, którego obrał sobie fundator (on płacił) lub 
krzyż. Czasem figura jest wyrzeźbiona  
w kamieniu i jest we wnęce, a całość zamyka 
daszek. Na cokole widnieją daty, nazwiska 
fundatorów, czasem twórców, które zniknęły. 
 Inną formą jest figura świętego, ustawio-
na na profilowanym cokole, oczywiście z tabli-

cą fundacyjną. Tematyka to Chrystus upadają-
cy pod krzyżem, Chrystus Nazareński. 
 Styl kapliczek jest bardzo różny – od 
rokoka do eklektyzmu. Rzeźba w górnej części 
jest poprawna, ale w dolnych częściach kapli-
czek trochę nieporadna, tak jakby rzeźbiło je 
dwóch różnych rzeźbiarzy. 
 I pewnie tak było, bo ośrodkiem powsta-
wania kapliczek była Borzęta, a tam dwóch 
braci Gubały: – Jan i Piotr. Wykorzystywali 
naturalny surowiec - piaskowiec. Kamienioło-
mów w okolicy było sporo, a na swoim grun-
cie mieli też kamieniołom i stąd pewnie zawód 
kamieniarza. 
 Piotr obrabiał kamień, robił cokoły, 
gzymsy, krzyże. Natomiast Jan miał większe 
zdolności rzeźbiarskie i rzeźbił figury. Ale 
czasem roboty było dużo i Piotr pomagał  
Janowi rzeźbić i różnie to wychodziło. 
 Kiedy skończył się kamień w Borzęcie, 
sprowadzano materiał z Drogini. Do dzisiaj 
istnieje tam kamieniołom – a właściwie zaro-
śnięte zbocze i wyrobisko. 
 Wzory do naśladowania znajdowano  
w pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, do 
której każdy w tym czasie pielgrzymował. 
Zakłady kamieniarskie powstawały wokół 
Myślenic właśnie ze względu na pokłady pia-
skowca. 

Stanisława Majda-Gulgowska  
(Informacje dotyczące kamieniarstwa zaczerpnięte z: 
Monografia Powiatu Myślenickiego pod red. Romana 
Reinfussa, tom II: Kultura ludowa) 

Fot. ze zbiorów Organizatora 



tora Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej  
w Dobczycach, Bolesława Walasa – społeczni-
ka i inicjatora powstania Technikum Elek-
trycznego w Dobczycach oraz Józefy Bigdy – 

nauczycielki, Komendant-
ki Hufca Strzeleckiego. 
 Podczas spotkania 
można było posłuchać  
o ciężkich i burzliwych 
czasach wojennych, które 
dodatkowo utrudniały 
zdobycie wykształcenia,  
o uporze i odwadze ludzi, 
których pasja i chęć zgłę-
biania wiedzy były silniej-
sze niż strach. 
 Święto Ulicy Profe-
sorskiej było też wspania-
łą okazją do spontaniczne-
go, sąsiedzkiego spotka-

nia. Towarzyszył mu piknik, gry i zabawy dla 
dzieci oraz sprzedaż sadzonek. Wyjątkowość 
tej ulicy widać do dziś, tkwi ona  
w ludziach i podejmowanych przez nich inicja-
tywach, takich jak np. Święto Ulicy Profesor-
skiej. 
 W zorganizowanie święta włączyli się nie 
tylko mieszkańcy i sympatycy Stowarzyszenia 
Ispina z Dobczyc. Dzięki uprzejmości Fran-
ciszka Śmigli z Czasławia, który ma do Dob-
czyc duży sentyment (jego dorożka powozi 
króla Kazimierza i kasztelana w czasie uroczy-
stości trzeciomajowych - przyp. red.) uczestni-
cy pikniku mogli podziwiać ulice miasta  
z dorożki, zaprzężonej w dwa piękne i bardzo 
spokojne konie. 

(JoTa) 

N iegdyś ulica Krótka, w sobotę 6 maja 
stała się Profesorską. Mowa oczywiście o 

obecnych ulicach Długosza i Piłsudskiego. 
Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Ispina”, 

mieszkańcy, sympatycy, ale również wszyscy 
zainteresowani, mogli poznać ciekawą historię 
aż pięciu profesorów wyższych uczelni oraz 
szanowanych nauczycieli, którzy urodzili się 
lub zamieszkiwali tę wyjątkową ulicę. 
 Podczas spotkania o charakterze sąsiedz-
kiego pikniku, poznaliśmy sylwetki: Józefa 
Kozielskiego – prof. AGH, małżeństwa Cecylii 
i Jana Wesołowskich – profesorów fizyki, 
prof. medycyny Stanisława Kośmidra oraz 
prof. nauk biologicznych UJ, Stanisławy Sto-
kłosowej, która zaszczyciła zgromadzonych 
swoją obecnością i opowieściami. 
 Jak już wcześniej zostało wspomniane, 
ulica ta „wydała” nie tylko profesorów, ale też 
wspaniałych pedagogów i społeczników,  
a wśród nich m.in. Adolfa Kubickiego - dyrek-
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D obczyckie Gimnazjum zorganizowało 
Powiatowy Konkurs Historyczny 

„Polska Piastów”, dla którego inspiracją były 
ubiegłoroczne obchody 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Pomysłodawcami zorganizowania 

tego konkursu byli: Paweł Figlewicz i Bogu-
sław Stankiewicz. 
 Do udziału w konkursie zaproszono 
uczniów wszystkich gimnazjów z powiatu 
myślenickiego. Ostatecznie w etapie szkol-
nym wzięły udział 142. osoby z 18. gimna-
zjów. Do etapu powiatowego zakwalifikowa-
no 53 osoby. 
 Etap powiatowy odbył się w Dobczy-
cach. Uczniowie najpierw zmagali się  
z testem, który składał się z 27 zadań.  
Na podstawie wyników wyłoniono 11 osób, 
które zostały zakwalifikowane do części ust-
nej. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki o 
czym świadczy fakt, że różnice punktowe 
pomiędzy uczestnikami były bardzo niewiel-
kie. 
 Uczestników oceniała komisja, której 
przewodniczącym był Paweł Figlewicz, a jej 
skład uzupełniali: Anna Bubula (Gimnazjum  
w Krzeczowie), Monika Lijewska-Wyroba 
(Gimnazjum w Myślenicach), Ewa Tajs-Drąg 
(Gimnazjum w Rudniku), Grażyna Ślusarczyk 
(Gimnazjum w Trzebuni). Autorem wszyst-
kich pytań do etapu szkolnego i powiatowego 
(test i część ustna) był Paweł Figlewicz. Nad  
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 
Krystyna Kowal-Gruchała. Bezcenną pomoc 
okazali również przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego. 
 Ostatecznie bezkonkurencyjni okazali 
się: Szymon Wincenciak i Ryszard Sikorski 
(Gimnazjum nr 1 w Myślenicach), a także 
Emilia Małota (Gimnazjum w Rudniku). 
 Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez posła Jarosława Szlachetkę 
i burmistrza Pawła Machnickiego. Nagrody 
książkowe dla wszystkich laureatów i finali-
stów ufundowali starosta Józef Tomal i Paweł 
Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach. 
 Patronat nad konkursem objęli: poseł  
Jarosław Szlachetka, starosta Józef Tomal, 
burmistrz Paweł Machnicki, dyrektor MBP 
Paweł Piwowarczyk.  
 Organizatorzy dziękują dyrekcji i na-
uczycielom Gimnazjum w Dobczycach za 
zaangażowanie, Kazimierzowi Leśniakowi, 
prezesowi GS w Dobczycach, dzięki któremu 
udało się zorganizować poczęstunek dla 
uczestników. 
 

Koordynator konkursu: Paweł Figlewicz 
Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 

Święto Ulicy Profesorskiej Polska Piastów - bez tajemnic 

Piknik na TAK S potkanie rodzinno-towarzyskie, piknik  
z licznymi nagrodami a przede wszystkim 

dobra zabawa dla dorosłych i dla dzieci. Taką 

ofertą przywitały mieszkańców Towarzystwo 
Ziemowit i Inicjatywa TAK, które zorganizo-
wały piknik towarzysko-rodzinny. Piknik  
odbył się nad Rabą, na terenie dawnej giełdy 
samochodowej. I okazało się, że jest to miej-
sce idealne do wypoczynku i do dobrej, ro-
dzinnej zabawy. 
 W programie było wiele atrakcji  
– począwszy od turnieju, który przygotowali 
harcerze, przez malowanie twarzy, zabawy  

w dmuchańcu, aż po jazdę na rowerkach po-
ziomych. Ta ostatnia atrakcja dostępna była 
także dla rodziców – w wersji super trudnej, 

czyli z alkogoglami.  
 Wśród najmłodszych 
uczestników zorganizowa-
no także wyścig rolkowy, 
w którym nie było prze-
granych. 
 Dla uczestników 
pikniku nagrodą było 
ognisko, przy którym – 
harcerskim zwyczajem, 
każdy mógł upiec sobie 
kiełbaskę na wystruga-
nych kijkach. 
Organizatorami spotkania 
było Towarzystwo Ziemo-
wit i Inicjatywa Tak. Dzię-
kujemy Stowarzyszeniu 
KAT Dobczyce, Bajer 
Sport Centrum Turystyki 

Aktywnej, harcerzom oraz Dobczyckiemu 
Portalowi Informacyjnemu za pomoc. 
 Impreza, nad którą patronat objął bur-
mistrz Paweł Machnicki, dofinansowana zo-
stała z mikrograntów z Kalejdoskop Partner-
stwa w ramach Programu Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności - Lokalne 
Partnerstwa PAFW.  

 
(iTAK) 

Fot. Anka Stożek 

Fot. Paweł Popielak 
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Atrakcyjna Rabka- Zdrój dla przedszkolaków z Jedynki S tarszaki z Przedszkola Samorządowego  
nr 1 w Dobczycach uczestniczyły w fanta-

stycznej wycieczce. Grupa fioletowa, zielona  
i pomarańczowa pojechały do Rabki, gdzie 

czekała ich moc atrakcji.  
 Na początku udaliśmy się do Teatru 
Lalkowego „Rabcio”, gdzie obejrzeliśmy  
niezwykle interesujące i edukacyjne przedsta-
wienie lalkowe: „Kiedy Króla boli ząb”. Tuż 
po przedstawieniu mieliśmy krótkie spotkanie 
z aktorami z możliwością zrobienia sobie 
wspólnych, pamiątkowych zdjęć. 
 Następnie na zaproszenie mamy Lenki, 
Elżbiety Krupy udaliśmy się do NZOZ Chira-
med, Centrum Medycznego w Rabce-Zdroju. 
Tutaj mogliśmy zobaczyć różne gabinety le-
karskie, poznaliśmy pracę specjalistów oraz 

obejrzeliśmy z bliska różnorodne sprzęty  
lekarskie. Największym zainteresowaniem 
cieszył się aparat USG i możliwość samodziel-
nego wykonania badania koleżance bądź kole-

dze. Równie atrakcyjne okazało się 
zakładanie gipsu lalkom, pokaz 
aparatów w pracowni RTG oraz 
sprzętów w sali rehabilitacyjnej. 
 Tuż po niesamowitych 
wrażeniach z Centrum Medycznego 
udaliśmy się do Restauracji „Cafe 
Słodka”, gdzie zjedliśmy pyszny 
obiad. Po obiedzie przyszedł czas 
na krótki spacer oraz kolejne atrak-
cje, tym razem za sprawą Parku 
Zdrojowego oraz mieszczącego się 
tam placu zabaw. W Parku Zdrojo-
wym mieści się też kompleks Pijal-
ni Wód Mineralnych i Tężni Solan-
kowej. Musieliśmy więc skorzy-

stać. Ogólnodostępna tężnia - inhalatorium na 
świeżym powietrzu cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzieci z pełnym zaangażo-
waniem spacerowały, truchtały wokół kolum-
ny i wdychały solankowy aerozol. 
 Na tym skończyliśmy naszą wyciecz-
kę. Dotlenieni, pełni energii, wracaliśmy spa-
cerem do autobusów rozkoszując się ostatnimi 
widokami Rabki. To był mile spędzony dzień, 
pełen atrakcji i niespodzianek. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na następne wycieczki... 

(AIA) 
Fot. ze zbiorów  Jedynki 

U czniowie Szkoły Podstawowej w Dob-
czycach z sukcesami, uczestniczyli  

w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Myślenicach. 
 Zadaniem zawodników było zdobycie 
jak największej liczby punktów w czterech 
konkurencjach lekkoatletycznych, takich jak: 
bieg krótki - 60 m, rzut piłeczką palantową, 
skok w dal oraz bieg długi - 600 m dziewczę-
ta i 1000 m chłopcy. Trzeba było wielkiej 
mobilizacji, by wykorzystać swoje możliwo-
ści mając na uwadze fakt, iż każdy wynik 
wpływa na punktację drużyny. 
 Nasi zawodnicy spisali się na  
medal… w przenośni i dosłownie. Każdy  
z nich wrócił z medalem, dziewczęta z brązo-
wym, a chłopcy ze srebrnym. Dodatkowo 
Karolina Feliks zdobyła drugie miejsce, czyli 
srebrny medal w klasyfikacji indywidualnej.  
 Drużyna dziewcząt: Karolina Feliks, 
Julia Opiela, Laura Majer, Justyna  
Repelewicz, Julianna Gunia, Joanna Jędrzej-
czyk. 
 Drużyna chłopców: Krystian Kra-
marz, Karol Kudlik, Damian Gubała, Bartło-
miej Pyc, Krzysztof Stoch, Kacper Pudlik, 
Mateusz Gubała. 

Agnieszka Pustelnik 

Sukces uczniów SP  Dobczyce w Czwórboju  Lekkoatletycznym  

Z  nadzieją, że ładna pogoda zagości  
w naszym mieście na stałe, informujemy, 

że od początku maja do końca września  
korona dobczyckiej zapory otwarta jest  
codziennie w godzinach od 11. do 21. 
 Tych, którzy z kolei pragną odwiedzić 
zamek i skansen, dobczycki oddział PTTK 
zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach 
od 10. do 18. 
 Na co dzień otwarte jest również  
wejście na basztę murów miejskich, które 
stanowi wspaniały punkt widokowy. 
 Dodatkowo w naszej gminie, po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub 
mailowym, w kancelarii parafialnej możliwe 
jest zwiedzanie romańskiego kościoła  
pw. św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny  
w Dziekanowicach. Telefon do kancelarii: 12 
27 11 314, email: parafia@dziekanowice.pl. 

 
(Red.) 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego W Stadnikach, po raz siódmy, odbyły się 
eliminacje gminne do Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury  
społeczeństwa i działania na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 
 Głównymi założeniami jest: kształto-
wanie partnerskich zachowań wobec innych 
uczestników ruchu, popularyzacja przepisów  
i zasad bezpiecznego poruszania się po dro-
gach, popularyzacja podstawowych zasad  
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz promowanie roweru, 
jako środka transportu, rekreacji i sportu. 
 Czteroosobowe drużyny ze szkół  
podstawowych z: Dobczyc, Dziekanowic, 
Nowej Wsi i Stadnik, rywalizowały w dwóch 
konkurencjach. Pierwszej, teoretycznej, spraw-

dzającej wiedzę z zakresu poruszania się  
i znajomości pierwszeństwa przejazdu na 

skrzyżowaniach oraz 
zawierającej test z wie-
dzy ogólnej z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla pieszych  
i rowerzystów. Druga 
konkurencja – praktycz-
na, składała się z trzech 
części: jazdy rowerem po 
miasteczku ruchu drogo-
wego, jazdy rowerem po 
torze sprawnościowym 
oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Druży-
ny wykazywały swoje 
mocne i słabsze strony  
w poszczególnych dzie-

dzinach. W miasteczku ruchu drogowego naj-
mocniejszą była reprezentacja szkoły z Nowej 
Wsi, a na przykład reprezentacja z Dobczyc 
była najlepsza w udzielaniu pierwszej pomocy.  
 Ogólną rywalizację zwyciężyła druży-
na ze szkoły w Stadnikach, która będzie  
reprezentować gminę Dobczyce w powiecie. 
Drugie miejsce zajęła SP z Dziekanowic. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy dobrej 
rywalizacji. 
 Organizatorem eliminacji gminnych 
była Szkoła Podstawowa w Stadnikach przy 
współudziale Urzędu Gminy i Miasta Dobczy-
ce oraz Komisariatu Policji w Dobczycach, 
była organizatorem Ogólnopolskiego  

 
Maria Kosior 

Fot. ze zbiorów SP w Stadnikach 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Spędź wolny czas  w Dobczycach 



P rzy szkole podstawowej w Dobczycach 
odbył się Gminny Turniej Mini Piłki 

Nożnej Chłopców i Dziewcząt na Orliku.  
Do rywalizacji zgłosiły się 4 drużyny  
chłopców: SP Dobczyce (dwie drużyny),  
SP Brzączowice i SP Stadniki, oraz 3 druży-
ny dziewcząt: SP Dobczyce, SP Brzączowice  
i SP Stadniki. Po zaciętej rywalizacji  
najlepszą ekipą wśród chłopców (I miejsce) 
okazała się drużyna z Dobczyc, która nie 
przegrała żadnego meczu, kolejne miejsca  
to II SP Brzączowice, III  SP Dobczyce 
(druga drużyna), a IV miejsce zajęła szkoła 
ze Stadnik. 
 W rywalizacji dziewcząt to właśnie 
szkoła ze Stadnik okazała się najlepsza,  
na II miejscu uplasowała się szkoła  
z Brzączowic, III miejsce przypadło szkole  
z Dobczyc. 
 Drużynom po zakończonych zmaga-
niach vice dyrektor Mariola Grandys wraz  
z organizatorami: Waldemarem Koppem  
i Łukaszem Urbanikiem, wręczyli pamiątko-
we dyplomy i medale. Zawodom towarzyszył 
też radosny doping przedszkolaków  
z Przedszkola nr 1 w Dobczycach. 
 Najlepsza drużyna z SP Dobczyce 
zakwalifikowała się do dalszego, powiatowe-
go etapu rozgrywek, gdzie zawodnicy  
SP Dobczyce zwyciężyli i zajęli I miejsce. 
Skład zwycięskiej drużyny: Damian Gubała, 
Kacper Masełko, Kachel Konrad, Adam  
Soboń, Krzysztof Stoch, Bartłomiej Pyc,  
Jakub Stasiak, Hubert Błaszczyk, Łukasz 
Suchta, Kacper Dominik. 

 
Nauczyciele wych. fiz.  

SP Dobczyce 
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i niespodzianka – występ króla popu Michaela 
Jacksona, który zaśpiewał i zatańczył na mura-
wie stadionu. Atmosferę podsycał rewelacyjny 
Szymon Jasek, który z niezwykłą energią rela-
cjonował, co dzieje się na murawie i zachęcał 

do aktywnego uczestnic-
twa. 
 D z i ę k u j e m y 
Dobczyckiemu Portalo-
wi Informacyjnemu za 
obecność i uwiecznienie 
ulotnych chwil na zdję-
ciach. Podziękowania 
kierujemy również w 
stronę operatora dźwię-
ku, pracownika MGO-
KiS Dobczyce, Michała 
Rozwadowskiego, który 
w profesjonalny sposób 
zadbał o nagłośnienie. 
 Wydarzenie było 
wspierane przez Kalej-

doskop Partnerstwa, realizowany w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności - Lokalne Partnerstwa PAFW. 
 Telewizja Powiatowa iTV Myślenice 
przez cały czas Festiwalu nadawała program 
na żywo – relacje te można obejrzeć na stronie 
www.myslenice-itv.pl 

 
Tekst i foto (TOP SPIN) 

W spaniała, sportowa atmosfera zapano-
wała na terenie kompleksu sportowego 

„Orlik” dzięki czterem organizacjom sporto-
wym z gminy Dobczyce: Top Spin, Rozbiega-
ne Dobczyce, Intox Dobczyce i KS Raba Dob-

czyce oraz powiatowej Telewizji iTV Myśleni-
ce, dzięki której można było oglądać relację na 
żywo. Cała piątka połączyła siły i zorganizo-
wała Festiwal Sportu. A na to wydarzenie 
otrzymali dofinansowanie w mikrograntach 
Kalejdoskop Partnerstwa. 
 Na jednym obiekcie sportowym można 
było popróbować pięciu dyscyplin: siatkówki, 
piłki nożnej, tenisa ziemnego, biegów czy 

tańca nowoczesnego. Każdy mógł sprawdzić 
się w dyscyplinie, której na co dzień nie upra-
wia. Konkurencje poprzedziła wspólna roz-
grzewka, którą poprowadził Zespół Taneczny 
INTOX. 
- Dzięki temu Festiwalowi każdy będzie mógł 
spróbować różnych dyscyplin sportu – mówiła 
Joanna Braś (Top Spin), jedna ze współorgani-
zatorek imprezy. – Często któraś wydaje się 
nam obca, zupełnie do nas niepasująca, a mo-
że się okazać, że to się szybko zmieni, kiedy 
spróbujemy i okaże się, że nie jest to takie dla 
nas niedostępne. 
 Ze sportowymi zmaganiami zmierzył 
się również burmistrz Paweł Machnicki, na co 
dzień uprawiający wiele dyscyplin sporto-
wych. Nie ukrywał on jednak, że wciąż dużym 
wyzwaniem jest dla niego tenis, technicznie 
trudny i wymagający precyzji sport. 
 Za zaliczenie każdej z dyscyplin na 
policzkach malowane były koła olimpijskie  
w kolorach danego klubu. Na tych, którzy 
dotrwali do końca, czekało wspólne zdjęcie  

Gmina Dobczyce ma wielu multiolimpijczyków Piłkarze SP Dobczyce  najlepsi  w gminie i powiecie  
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zerunku regionu, realizuje się różnych rolach 
życiowych, mieszka w Gminie Dobczyce 
 Kandydatki muszą wyrazić zgodę na 
zgłoszenie, a także muszą być pełnoletnie. 
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch 
etapach. Pierwszy – zgłaszanie Państwa kan-
dydatek – od 22 maja do 25 czerwca. 
 Spośród nich kapituła wybierze dwie 
osoby. Głosowanie na Kobietę Dobczyc roz-
strzygnięte będzie pomiędzy tymi dwiema 
paniami – i tutaj także Państwo możecie głoso-
wać: od 27 czerwca do 14 lipca za pośrednic-
twem strony kobietadobczyc2017 lub wysyła-
jąc maila podany wyżej adres. 
 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie 
wyników odbędzie się 16 lipca, w trzecim dniu 
Dni Dobczyc. 
 Zachęcamy do zgłaszania kandydatur. 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem do-
stępnym na stronie kobietadobczyc2017. 
 Patronat Honorowy nad Plebiscytem 
objął burmistrz Paweł Machnicki., Naszemu 
konkursowi patronują: miesięczniki Tapeta i 
Sedno, Telewizja Powiatowa iTV Myślenice, 
Dobczycki Portal Informacyjny.  

 Klub Kobiet „Kobiety Rakiety” 

doświadczeniem, popularyzuje ideę 
przedsiębiorczości wśród kobiet, 
przyczynia się do pozytywnego wi-

W okół nas nie brakuje kobiet, których osobowość  
i charyzma wybijają się na tle innych. Kobiet, 

które aktywnie angażują się w działania na rzecz lokalnej 
społeczności, które pełnią wiele ról – kobiet biznesu, 
matek, szefowych – i z sukcesem radzą sobie na tych 
płaszczyznach. 
 Klub Kobiet „Kobiety Rakiety” przed dwoma 
laty podjął się misji promowania takich kobiet w środo-
wisku – organizując Plebiscyt Kobieta Dobczyc. Chce-
my, abyście to Wy Państwo wskazali kobiety, które zna-

cie, z którymi się spotykacie na co dzień, a których histo-
rie mogą być inspiracją do podejmowania działań, do 
realizowania swoich potrzeb, do szeroko rozumianej 
aktywności – w sferze zawodowej i osobistej. 
 Naszymi laureatkami są Maria Brożek, która jako 
pierwsza otrzymała tytuł, i Elżbieta Kautsch. 
 Zapraszamy do trzeciej edycji Plebiscytu. Kandy-
datki na Kobietę Dobczyc 2017 możecie Państwo zgła-
szać na kuponach (zamieszczony poniżej), które należy 
zostawić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczy-
cach, za pomocą formularza dostępnego na stronie:  
kobietadobczyc2017.pl lub wysyłając maila na adres: 
kobietadobczyc@gmail.com  Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko 
kandydatki oraz krótkie uzasadnienie wyboru. 
 Szukamy Kobiety, która posiada cechy lidera, jest 
mentorką, jest aktywna społecznie, dzieli się wiedzą i 

Kobieta Dobczyc 2017 - zgłoś kandydatkę do tytułu 

Kwiaty, statuetka i wiele niespodzianek czekają na Kobietę 
Dobczyc 2017. Na zdjęciu - inicjatorki Plebiscytu: Ewelina 
Skrzydlewska-Bartosik i Katarzyna Materek-Reszka 
Fot. Paweł Stożek 
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