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Nowoczesna Administracja Samorządowa 

Z miany w ustawie o informa-
tyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania pu-
bliczne, miały na celu ułatwić 
kontakt obywatela, przedsię-
biorcy z administracją publiczną i 
sądami administracyjnymi a tak-
że zwiększyć liczbę oraz jakość 
usług świadczonych drogą elek-
troniczną. 
- Po wielu latach mówienia, że 
mamy cyfryzować administrację, 
chcemy teraz dokonać skoku. Z 
administracji papierowej do elek-
tronicznej - powiedział minister 
Michał Boni w lipcu 2013 r. na 
konferencji prasowej poświęco-
nej nowelizacji ustawy o infor-
matyzacji. 
 Zmiana ta miała obejmo-
wać wszystkie decyzje admini-
stracyjne z odwołaniami, co 
oznaczało, że dotyczy to także 
sądownictwa administracyjnego. 
KPA i ordynacja podatkowa – 
zmiany dla ePUAP 
 Zmiany wprowadzone 
Kodeksie postępowania admini-
stracyjnego i Ordynacji podatko-
wej; (zmiany w Ordynacji podat-
kowej w zakresie doręczania 
zaświadczeń w formie dokumen-
tu elektronicznego wejdą w życie 
1 stycznia 2016 r.):  
• rozszerzenie przedmiotu zgo-

dy strony lub innego uczestnika 
postępowania na komunikowanie 
się za pomocą środków komuni-
kacji elektro- nicznej, 
• wprowadzenie fikcji  e-

doręczenia – analogicznie jak w 
przypadku korespondencji papie-
rowej (w przypadku korespon-
dencji papierowej przepi-
sy  K.p.a. określają, iż po dwóch 
awizach i po upływie 14dni kore-
spondencja jest uznana za dorę-
czoną – tzw. „fikcja doręczeń"), 
• rozszerzenie dostępu strony do 

akt sprawy drogą elektroniczną, 
• dopuszczenie formy elektro-

nicznej dla czynności, dla któ-
rych aktualnie zastrzeżona jest 
forma pisemna, np. wezwania na 
rozprawę, sporządzenia przez 
urzędnika adnotacji, usta- nowie-
nia pełnomocnictwa, składania 
zeznań i wyjaśnień, 
• dopuszczenie stosowania elek-

tronicznych kopii doku-mentów 
papierowych uwierzy-telnionych 
przez wnoszącego pismo, jako 
jego załączników. 
Zmiany w Prawie o postę-
powaniu przed sądami admini-

stracyjnymi (wejdą w życie 11 
lutego 2017 r.): 
• wprowadzenie rozwiązania, w 

którym mechanizmy elektro-
nicznego zarządzania dokume-
ntacją będą wspierały doty-
chczasowy sposób prowadzenia 
akt sprawy sądowej, 
• zapewnienie stronie postę-

powania dostępu on-line do akt 
sprawy, 
• wprowadzenie możliwości 

składania pism procesowych w 
formie dokumentu elektro-
nicznego w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, 
• uregulowanie kwestii dorę-

czania e-pism przez sądy admini-
stracyjne (trzy przesłanki dopusz-
czalności elektronicznego dorę-
czenia: żądanie strony, zgoda 
strony, złożenie do sądu pisma w 
formie dokumentu elektro-
nicznego). 
 Nowelizacja ustawy o 
informatyzacji zapewnia obywa-
telowi wykorzystanie w komuni-
kacji zarówno drogi elektronicz-
nej, jak i papierowej. Istotne jest, 
iż zapoczątkowanie koresponden-
cji z danym urzędem przez przed-
siębiorcę drogą elektroniczną, 
oznacza w praktyce dalsze jej 
konty-nuowanie w tej samej for-
mie. 
Portal podatkowy 
 Ustawa wprowadziła 
nowe narzędzie, jakim jest - por-
tal podatkowy. Jest to nowy, 
funkcjonalny i łatwy w obsłudze 
system teleinformatyczny admi-
nistracji podatkowej, wspierający 
podatników w prawidłowym 
wypełnianiu obowiązków podat-
kowych. Został on zaprojektowa-
ny i dostosowany do potrzeb 
wszystkich użytkowników. Portal 
wchodzi w skład serwisu Mini-
s t e r s t w a  F i n a n s ó w 
www.finanse.mf.gov.pl 
 Część ogólnodostępna 
portalu zawiera informacje doty-
czące poszczególnych podatków 
oraz umożliwia składanie dekla-
racji podatkowych drogą elektro-
niczną – częścią portalu jest sys-
tem e-Deklaracje (www.e-
deklaracje.gov.pl). Oferuje też 
wiadomości dotyczące poszcze-
gólnych podatków, kalendarz z 
ważnymi terminami, kalkulatory 
oraz wyszukiwarki (podatników 
VAT UE, SIP, OPP, adresów izb 
i urzędów). 
 

(źródło: www.biznes.gov.pl) 

K rajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej prowadzi konsulta-

cje społeczne projektów Planów 
Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym. Opracowanie takich Planów 
ma na celu ograniczenie potencjal-
nych skutków powodzi dla życia i 
zdrowia ludzi, środowiska, dzie-
dzictwa kulturowego oraz działal-
ności gospodarczej. Dlatego zachę-
camy Państwa do zapoznania się z 
projektami planów oraz do ich 
konsultacji za pomocą strony inter-
netowej www.powodz.gov.pl  
 Na  tymże portalu interne-
towym można zdobyć szczegółowe 
informacje dotyczące planów za-
rządzania ryzykiem powodzio-
wym, zgłaszać swoje uwagi, zada-
wać pytania ekspertom ds. gospo-
darki wodnej oraz pobrać broszurę 
informacyjną. 
 Uwagi do wyżej wymie-
nionych planów można składać do 
22 czerwca 2015r. 
 Wśród głównych działań 
inwestycyjnych wskazanych, jako 
priorytetowe w ramach Planu Za-
rządzania Ryzykiem Powodzio-
wym w obszarze Regionu Wodne-
go Górnej Wisły, dla dorzecza 
Raby, na terenie powiatu myślenic-
kiego wskazano m. in. na: zwięk-
szenie pojemności rezerwy powo-
dziowej zbiornika Dobczyce do 
54,4 mln m3, budowę systemu 
prognozowania powodzi, w tym 
prognozy napływu do zbiornika 
Dobczyce i optymalizacji sterowa-
nia, budowę dwóch suchych zbior-
ników na potoku Krzyworzeka 
napełnianych wodą w razie zagro-
żenia, w tym jednego w m. Cza-
sław przy granicy z Gminą Dob-
czyce, budowę wałów przeciw 
powodziowych, m.in. na lewym 
brzegu Krzyworzeki w m. Czasław 
(600m). 

(ugim) 

N a zebraniach wiejskich, które 
odbywają się w 13. sołec-

twach naszej gminy, mieszkańcy 
głosują na sołtysów swoich miej-
scowości.  
 W trzech, z siedmiu wsi, w 
których już zebrania się odbyły, 
zmian na stanowiskach nie doko-
nano. Są to: Brzączowice, Nowa 
Wieś i Sieraków. Nowych sołty-
sów mamy w Brzezowej, Kornat-
ce, Kędzierzynce i Stadnikach.  
 Na zebrania wiejskie i 
wybory sołtysów czekały jeszcze: 
Rudnik, Stojowice, Skrzynka, 
Dziekanowice, Bieńkowice i Nie-
zdów.  
 W kolejnym numerze 
Tapety podamy pełną listę sołty-
sów w gminie Dobczyce. 

(k) 

Mieszkańcy wybierają  
sołtysów 
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Od radia do iPoda – projekt, który połączył pokolenia 

T o były wielkie emocje szczególnie dla 
uczestników, którzy przed publicznością 

opowiedzieli o swoich radioodbiornikach. 
Konstruowali je od listopada. Była radość, 

było wzruszenie i był wreszcie wielki podziw 
ze strony oglądających wystawę. W ponie-
działek 20 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach odbył się finał pro-
jektu „Od radia do iPoda”. Projekt realizowa-
ny był przez bibliotekę w ramach ogólnopol-
skiego konkursu „Seniorzy w akcji”, do które-
go przystąpili wspólnie, dyrektor biblioteki 
Paweł Piwowarczyk i dr inż. Ryszard Dulski.  
Od 8 listopada ubiegłego roku, 28. uczestni-
ków w wieku od 5. do ponad 70. lat, spotyka-
ło się na warsztatach prowadzonych przez 
Ryszarda Dulskiego. W zajęciach bardzo 
pomagał Edward Ścibor, który służył swoją 
fachową wiedzą. Międzypokoleniowa grupa 
konstruowała własne odbiorniki, lutowała, 
łączyła kondensatory, oporniki.  

 Ważnym momentem warsztatów było 
konstruowanie własnej obudowy radioodbior-
ników. Tutaj – ilu uczestników, tyle pojawia-
ło się pomysłów na obudowę – od rury PCV 

po zabytkową skrzynię, sterowany samochód, 
pozytywkę czy też obraz. Swoje radioodbior-
niki uczestnicy zaprezentowali podczas wer-
nisażu, a teraz – przez co najmniej miesiąc – 
będzie je można oglądać w siedzibie bibliote-
ki przy ul. Szkolnej 43 w Dobczycach (w 
budynku RCOS).  
 Oprócz radioodbiorników (każdy z 
nich odbiera fale radiowe) powstała specjalna 
publikacja, która opowiada o projekcie. Na 
40. stronach każdy uczestnik opowiada o 
swoim pomyśle na radio i o przeżyciach zwią-
zanych z projektem. Pamiątkowy album wy-
pełniają liczne zdjęcia. 
 Co najmniej do połowy maja można 
zwiedzać wystawę w bibliotece, przy każdym 
z radioodbiorników zwiedzający odnajdą 

krótką informację o konstruktorze i wy-
konanym przez niego urządzeniu. Ser-
decznie zapraszamy grupy zorganizowa-
ne i indywidualnie.  
 Finał projektu związany był tak-
że z wyborem najoryginalniejszych ra-
dioodbiorników. Arcytrudnego wyboru 
dokonało jury w składzie: Anka Stożek, 
Mariusz Grzybek, Wiola Wyroba i An-
gelika Olszowska. 
 Wyróżnienia w konkursie projek-
towym „Od radia do iPoda” otrzymali: 
Jacek Rapacz: za wielofunkcyjność, 
oryginalność, pomysłowość i estetykę 
wykonania, Leszek Kośmider: za połą-
czenie projektu z biblioteką, za dowcip-
ny, kreatywny pomysł (książka), za no-
watorstwo i funkcjonalność, za różno-
rodność rozwiązań, Kamila Ogonow-
ska: za pomysłowość, poglądowość i 
walory edukacyjne, Rodzina Salawów: 
za pomysłowość, oryginalność, funkcjo-
nalność i za recykling, Justyna Głąb: za 
pomysłowość, oryginalność, funkcjonal-
ność, Piotr Słowik: za pomysłowe połą-
czenie tendencji z nowoczesnością, za 

funkcjonalność, oryginalność. 
Szymon Bajer: za estetykę wykonania, deter-
minację, perfekcyjne opanowanie techniki 
montażu, Maciej Baczyński: za samodziel-
ność wykonania 
 Oprócz tego, po wernisażu odbyło się 
głosowanie publiczności – nagrodę przyznano 
urządzeniom Jacka Rapacza i Kamili Ogo-
nowskiej. 
 A tak o projekcje mówią jego koordy-
natorzy:  
dr inż. Ryszard Dulski: Ilekroć krytycznie 
wypowiadamy się na temat młodzieży – tyle 
razy warto zadać sobie pytanie o zasadność 
takich opinii. Bowiem ten właśnie projekt 
ukazał, że wystarczy stosunkowo niskim na-
kładem środków stworzyć warunki, w których 
ta młodzież chętna jest do podejmowania 
działań. W których ukazuje swoją kreatyw-
ność i entuzjazm, zaangażowanie – a więc te 
wszystkie cechy, których brak tak niesprawie-
dliwe tym młodym ludziom zarzucamy. W 
naszym projekcie niebagatelną rolę odegrali 
seniorzy, rodzice, dziadkowie i ci wszyscy, 
którzy z młodzieńczym sentymentem dzielili 
się swoimi pasjami i doświadczeniem z mło-
dymi uczestnikami naszych spotkań. Zasadni-
czym efektem naszych działań była satysfakcja 
uczestników z osiągniętych rezultatów, z po-
konanych trudności. Oby przełożyła się na 
dalsze ich losy – na świadomość nierozerwal-
nego związku pomiędzy osiągniętymi rezulta-
tami a włożoną pracą i zaangażowaniem w jej 
wykonanie.  
Paweł Piwowarczyk, dyrektor biblioteki: 
Ten projekt był szansą na to, żeby znów zmie-
nić coś w sobie, w swoim życiu. To z pewno-
ścią także zmiana, jaka zaszła w osobie, z 
którą się zgłosiłem do projektu – w panu Ry-
szardzie Dulskim. Dobro, które wskrzesiliśmy 
dzięki projektowi „Od radia do ipoda”, prze-
nieśliśmy na innych. To była wspaniała oka-
zja do poszerzania różnych horyzontów wie-
dzy i doświadczeń. Projekt dał mi wielką mo-
tywację do działania dla innych i dla siebie 
również. Bez energii w sobie nie jesteśmy w 
stanie nic zdziałać, a energię osiągamy np. 
przez takie akcje, w których działają równo-
cześnie dzieci, młodzież i seniorzy. Tak wiele 
dobrego wydarzyło się podczas zajęć, a także 
wcześniej, gdy przygotowywaliśmy projekt. 
Można powiedzieć, że odnalazłem, czy też 
odkryłem w naszej gminie człowieka, który ma 
wiele do zaoferowania i czyni to bezintere-
sownie. To jego doświadczenie, ogromna 
wiedza zawodowa i umiejętność nawiązywa-
nia kontaktu z każdą grupą wiekową sprawiły, 
że razem stworzyliśmy bardzo niekonwencjo-
nalny projekt. Uwielbiam, gdy wokół coś 
zmienia się na lepsze, gdy ludzie z pasją i 
nadzieją patrzą na życie i przeżywają je, a nie 
„przeżuwają” albo „przesiadują”. Lubię ich 
pociągać do zmian, do otwierania się na sie-
bie nawzajem.  
 Projekt dofinansowano ze środków 
programu „Seniorzy w akcji” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towa-
rzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 
 

Paweł Piwowarczyk 

Publiczność wybierała swojego faworyta 

Koordynatorzy projektu: dr inż.. Ryszard 
Dulski i dyrektor Paweł Piwowarczyk 



Z apraszamy do udziału w konkursie pla-
stycznym „Folklor w Duszy Gra”, który 

towarzyszy III Ogólnopolskiemu Turniejowi 
Tańców Polskich „Dobczyce 2015”. Tematem 
konkursu jest ukazanie barw strojów i moty-
wów regionalnych na tle pejzażu lub charakte-
rystycznej architektury; wyeksponowanie 
kolorystyki i detali pojedynczego elementu 
stroju ludowego/regionalnego (np. wstążki, 
spódnicy krakowskiej, kierpców, ciupagi, 
etc.). Inspiracją prac konkursowych powinien 
być polski folklor. 
 Konkurs adresowany jest do dzieci i 
młodzieży oraz uczestników warsztatów tera-
pii zajęciowej z powiatu myślenickiego, a 
także do uczestników III Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańców Polskich „Dobczyce 2015”. 
 Prace należy nadsyłać do 31. maja na 
adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobczycach ul. Szkolna 43, 32-410 
Dobczyce z dopiskiem: „Folklor w Duszy 
Gra”. Koordynatorem konkursu jest Lucyna 
Sławińska-Targosz (tel.: 798 666 613) 
 Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród odbędzie się podczas uroczystego werni-
sażu 13 czerwca, o godz. 16:30, w Regional-
nym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dob-
czycach 
 Regulamin znajduje się na stronie: 
www.mgokis.dobczyce.pl  
 Organizatorami konkursu są: Stowa-
rzyszenie Wspierania Kultury „Charstek” oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dobczycach. 

(k) 

M ichał Gierlach, który został powołany 
do Paralotniowej Kadry Narodowej na 

rok 2015, a na koncie ma niejedno wspaniałe 
osiągnięcie w swojej dziedzinie sportowej, 

otrzymał nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w dziedzinie sportu. 
 Michał Gierlach, jako członek Stowa-
rzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego 
zajął 1 miejsce w rankingu pilotów Aeroklubu 
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Polskiego, 7 miejsce w Paralotniowym Pu-
charze Świata w Macedonii oraz w Mistrzo-
stwach Polski w Paralotniarskie w Szczyrku. 
Jest na 14 wysokiej pozycji w rankingu para-

lotniowym pilotów świata.  
 Mając na względzie 
osiągnięcia na szczeblu krajo-
wym i między-narodowym, 
jakie Michał zdobył już w 
swojej dyscyplinie sportowej, 
komisja konkursowa powoła-
na przez Pełniącego Funkcję 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce, Pawła Machnickie-
go, zaopiniowała pozytywnie 
wniosek o przyznanie nagrody 
Michałowi Gierlachowi. Opi-
nię tę przedstawiła Burmi-
strzowi, który podjął decyzję 
o przyznaniu nagrody w wy-
sokości 4 tys. zł. 
 Komisja, rozpatrując 

wniosek dotyczący Michała, wzięła pod uwa-
gę m.in. pozycję w konkurencji uprawianej 
przez zawodnika jak i zaangażowanie w upra-
wianą dyscyplinę sportową.   

(k) 

Michał Gierlach z nagrodą Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 

S ejmik Województwa Małopolskiego 
uchwałą z 30 marca przyznał gminie 

Dobczyce 100 tys. zł na dofinansowanie cy-
fryzacji kina w Regionalnym Centrum Oświa-
towo-Sportowym w Dobczycach. Pieniądze 
będą przeznaczone na zakup sprzętu do cyfro-
wej projekcji filmów w auli widowiskowej. 
Wkład po stronie gminy to 50 tys. zł. 
 Aula widowiskowa zostanie wypo- 

sażona w zawodowy sprzęt cyfrowy zgodnie 
ze standardami DCI. Zostanie zamontowany 
ekran srebrny kinowy, zakupiony projektor i 
odtwarzacz wraz z odpowiednim oprogra-
mowaniem.  
 Przyznane dofinansowanie to formą 
wyrażenia uznania, szczególnie w związku z 
przypadającym na ten rok obchodami 25. 
rocznicy samorządności w Polsce, dla zasług 
wybitnego samorządowca śp. Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce Marcina Pawlaka. 
- Doceniając i kontynuując jego dzieło, ja-
kim niewątpliwie jest budowa Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczy-
cach, Województwo Małopolskie postanawia 

wesprzeć Gminę i Miasto Dobczyce w dal-
szym udoskonalaniu obiektu poprzez cyfryza-
cję – napisał w uzasadnieniu do Uchwały 
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Krzysztof Markiel. 

 
(k) 

Folklor w Duszy Gra 

Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 

100 tysięcy złotych na utworzenie kina cyfrowego  
w RCOS w Dobczycach 

M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobczycach serdecznie 

zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 
Ewy Wach: Mój Świat Kolorów. 
 Ewa Wach - psycholog, artystka, 
malarka tworzy obrazy techniką olejną na 
płótnie. Ich cechą rozpoznawczą jest bo-
gactwo i różnorodność kolorów. W kręgu 
zainteresowań twórczych artystki znajdują 
się głównie kwiaty, rośliny, ludzie i ota-
czająca przyroda. 
 Otwarcie wystawy odbędzie się 4 
maja (poniedziałek), o godzinie 18, we 
foyer RCOS w Dobczycach. 

(k) 

Świat kolorów Ewy Wach 

Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce 
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P o raz pierwszy ogień na Wzgórzu Zamko-
wym zapłonął 2 kwietnia 2006 roku. Ka-

zimierz Kowalski, wiceprezes PTTK Dobczy-
ce, kasztelan dobczyckiego zamku, odpowie-

dział na apel andrychowskiego PTTK, aby we 
wszystkich miejscowościach, na najwyższych 
wzniesieniach, zapalone zostały Płomienie 
Pamięci w pierwszą rocznicę śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Zachęceni przez pana 
Kazimierza, przyszliśmy na Wzgórze w 2006 
roku, a później każdego następnego roku – 2 
kwietnia o byliśmy tutaj o godz. 21. Razem w 
modlitwie dziękczynno-błagalnej. Dziękowa-
liśmy za ten wielki dar, jakim było życie Jana 
Pawła II, jego nauczanie, za to że mogliśmy 
bezpośrednio doświadczać tego nauczania – 
prosiliśmy o jego szybką beatyfikację. Docze-
kaliśmy jej wspólnie z inicjatorem płomienia – 
z panem Kazimierzem.  
 W 2011 roku, 2 kwietnia Płomień 
Pamięci zapłonął z wielką modlitwą dzięk-
czynną. Razem z panem Kazimierzem i Wła-

dysławem Brożkiem podjęliśmy decyzję, że 
będzie to ostatni Płomień Pamięci w rocznicę 
śmierci.  
 Do roku 2014. Niedziela Miłosierdzia 

Bożego, 27 kwietnia. Na placu św. Piotra 
odbyła się msza kanonizacyjna dwóch 
papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Na 
Wzgórzu Zamkowym, po dwuletniej prze-
rwie zapłonął płomień – płomień dziękczy-
nienia. 
 Na zakończenie tamtego spotkania, 
przed rokiem, ksiądz proboszcz Kazimierz 
Turakiewicz zaproponował abyśmy spoty-
kali się na modlitwie w każdą Niedzielę 
Miłosierdzia – przy płomieniu Jedności ze 
św. Janem Pawłem II. Dlatego 12 kwiet-
nia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
na Wzgórzu zapłonął ogień. Mieszkańcy 

spotkali się tam – wspólni w modlitwie, śpie-
wie, intencjach, które każdy przyniósł na to 
historyczne miejskie wzgórze. 
 Za pomoc przy organizacji Płomienia 
Pamięci dziękujemy obecnemu z nami od 
2006 roku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury i Sportu w Dobczycach. To dzięki 
Łukaszowi Piwowarczykowi i Maciejowi 
Krzysztoforskiemu nasz głos był słyszalny na 
Wzgórzu. Jak co roku mogliśmy liczyć na 
trębaczy z Orkiestry Dętej. Na Wzgórzu w 
tym roku zagrali: Małgorzata Szklarz, Mate-
usz Maniecki i Kacper Ścibor. Dziękujemy 
panu Józefowi Orzechowskiemu, dzięki które-
mu rokrocznie ogień może być tak duży i 
który dba o bezpieczeństwo.  
 
 

Zarząd PTTK Oddział Dobczyce 

Z apraszamy Państwa do udziału w II edy-
cji konkursu fotograficznego pod gasłem: 

Najpiękniejsze są Dobczyce. Konkurs ma na 
celu, obok popularyzowania fotografii, ukaza-
nie piękna Dobczyc i ziemi dobczyckiej, zain-
teresowanie uczestników oraz mieszkańców i 
turystów pięknem krajobrazu i kultury regionu 
oraz popularyzację miasta. 
 Tematyką konkursu są: krajobraz, 
ludzie, architektura. Konkurs skierowany jest 
do dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkań-
ców i turystów.  Każdy może przesłać maksy-
malnie 5 prac wyłącznie na papierze fotogra-
ficznym (format B5 – 18x24 cm). Szczegóło-
wy regulamin znajduje się na stronie: 
www.mgokis.dobczyce.pl Prace należy nade-
słać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczy-
ce z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – 
Najpiękniejsze są Dobczyce” do 15 paździer-
nika (decyduje data stempla pocztowego). 
Informacja o terminie wręczenia nagród oraz 
lista laureatów konkursu dostępna będzie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce, MGOKiS oraz w miesięczniku 
„Tapeta”. 
 Organizatorami konkursu są: Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
Myślenicka Grupa Fotograficzna „MGFoto”. 
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Dobczyce 

(k) 

Płomień Jedności na Wzgórzu Zamkowym Konkurs fotograficzny 
„Najpiękniejsze są Dobczyce” 

Turniej tenisa stołowego 

Z  początkiem marca zakończyła się orga-
nizowana przez Ognisko TKKF w Dob-

czycach międzyszkolna liga tenisa stołowego, 
w której uczestniczyło 7 drużyn z trzech gmin 
(Siepraw, Raciechowice, Gdów). 
 Zwyciężyła drużyna chłopców ze 
Szczytnik, pokonując w finale drużynę z Cza-
sławia. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Ze-
gartowic, Zakliczyna, Czechówki. Miejsce 
szóste zajęła jedyna dziewczęca drużyna re-
prezentująca szkołę w Czechowce przed dru-
żyną chłopców z Czasławia. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a trzy pierwsze zespoły – 
puchary i nagrody rzeczowe. 
 Również w marcu w obiekcie TKKF 
w Dobczycach rozpoczął się kurs instruktorów 
tenisa stołowego z udziałem kilkudziesięciu 
uczestników z rejonu Polski południowej. 
Kolejnym, który rozpoczął się 18 kwietnia jest 
kurs na instruktora piłki siatkowej.  Wszyst-
kie kursy odbywają się w weekendy i są pro-
wadzone przez firmę „Dortex”. 

ZbiR 

Przyjaciele Raby oczyścili brzegi 
rzeki ze śmieci 

K ilkanaście worków śmieci, starych opon 
i innych odpadów zebrali w niedzielę 12 

kwietnia Przyjaciele Raby. Była to akcja, któ-
rą co roku organizują miłośnicy wędkarstwa, 
przy wsparciu Gminy Dobczyce. W imieniu 
Sekcji Przyjaciół Raby dziękujemy wszystkim 
za okazaną pomoc.  
 Przykre jest to, że nadal zaśmiecamy 
przyrodę, choć firmy wywożące odpady w 
naszej gminie odbierają każdy rodzaj śmieci. 
Uszanujmy wspólnie pracę i wysiłek tych 
osób, by można było z przyjemnością wypo-
czywać nad brzegiem Raby. 

 

(Przyjaciele Raby) 
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J esteśmy zaszczyceni i dumni! To spotkanie 
na pewno zapisze jedną z najważniejszych 

kart w historii naszej biblioteki, a zarazem 
wyróżni z pewnością naszą gminę. I to nie 

tylko w kraju, ale również w Unii Europej-
skiej! W czwartek, 27 marca w naszej biblio-
tece dla brukselskiej Reading&Writing Foun-
dation, Holendrzy realizowała nagranie w 
naszej czytelni. W ramach nagrania przepro-
wadzono rozmowy z dr. Ryszardem Dulskim, 
który wraz z biblioteką realizuje „Od radia do 
ipoda” oraz z Ewą Stachowską, która udziela 
w bibliotece bezpłatnych korepetycji z języka 
angielskiego a także promuje wiedzę o zdro-

wym żywieniu. 
 Nagranie to oraz zdjęcia ilustrujące 
spotkanie, będą wykorzystywane przez Funda-
cję w działaniach upowszechniających nowe 

funkcje bibliotek i ich znaczenie na 
poziomie Unii Europejskiej w pro-
jekcie The Public Libraries 2020. 
Projekt prezentuje historie zarówno 
użytkowników bibliotek, jak i bi-
bliotekarzy, by pokazać jak biblio-
teki zmieniają życie.  
 65 000 bibliotek w całej 
Europie służy w każdym roku 100 
milionom Europejczyków. Nasza 
biblioteka, razem z biblioteką w 
Oświęcimiu, została wybrana do 
reprezentowania naszego kraju w 
projekcie! To niezwykłe wyróżnie-
nie i zaszczyt. 
 Wydarzenie w Polsce koor-
dynowała Fundacja Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego – razem z telewi-
zyjną ekipą, gościem biblioteki była Małgo-
rzata Dąbrowska – specjalistka komunikacji i 
rzecznictwa z tejże fundacji. Za kilka tygodni 
będzie można śledzić efekty nagrań.  
 Więcej o projekcje i nagrania z 14 
innych europejskich krajów można znaleźć na 
stronie: www.publiclibraries2020.eu  

 
Paweł Piwowarczyk (k) 

Z apraszamy do udziału w uroczystych 
obchodach Święta Narodowego 3 Maja w 

Dobczycach. Tuż po nich nastąpi otwarcie 
sezonu turystycznego na zamku  w Dobczy-
cach 
Program: 
10:00 Wymarsz Orszaku Królewskiego i 
pocztów sztandarowych spod RCOS-u 
10:15 Rozpoczęcie uroczystości Święta Naro-
dowego 3 Maja w Rynku  
10:45 Przemarsz pocztów sztandarowych, 
dzieci z SP w Brzączowicach w strojach histo-
rycznych i gości do kościoła p.w. Św. Jana 
Chrzciciela 
11.30 Msza święta. Oprawa muzyczna w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP Dobczyce i Or-
kiestry Dętej „Barka” Nowa Wieś 
12:30 Przemarsz pocztów sztandarowych i 
gości pod Zamek 
13:00 Uroczystości związane z otwarciem 
sezonu turystycznego 
 Imprezy towarzyszące: parada 
konna w wykonaniu Szwadronu Toporzysko 
w barwach 3 Pułku Strzelców Konnych im. 
Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czar-
nieckiego, występ Kapeli Podwórkowej 
“Werdebusy Dobczyckie”, spotkanie z twór-
cami ludowymi i warsztaty rzemieślnicze, 
degustacja potraw regionalnych. 

(mgokis) 

OSP w Dobczycach, cz. I 

W  związku ze zbliżającą się 140. rocznicą 
powstania straży pożarnej w Dobczy-

cach, za zgodą zarządu OSP w Dobczycach, 
chcę nieco przybliżyć historię i działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mie-
ście. 
 Najstarszą, znaną obecnie formacją 
zajmującą się gaszeniem pożarów, była stwo-
rzona w starożytnym Rzymie w 6 r. n.e. przez 
cesarza Oktawiana Augusta - Militia Vigilum. 
Na ziemiach polskich pierwsze wzmianki o 
ratownictwie ogniowym pochodzą z okresu 
średniowiecza. Pierwsze zorganizowane jed-
nostki straży ogniowej, prekursorki obecnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych, zaczęły po-
wstawać w drugiej połowie XIX wieku – rów-
nolegle we wszystkich trzech zaborach: pru-
skim, rosyjskim i austriackim.  
 W Galicji pierwszą była założona w 
Krakowie w 1865 roku Ochotnicza Straż 
Ogniowa, a już 10 lat później, w 1875 roku 
straż taka powstała w Dobczycach. Po pierw-
szej wojnie światowej, już w 1921 roku, po-
wstał w Polsce Główny Związek Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej, który w 1949 
roku został rozwiązany przez komunistyczne 
władze, a następnie reaktywowany w 1956 
roku. W roku 1992 nazwa zostaje zmieniona na 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje do dnia 
dzisiejszego. 
 Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej 
jest św. Florian, a świętem dzień 4 maja, uwa-
żany za dzień jego śmierci. 

 
Jacek Kozubek – SRW OSP Dobczyce  

Źródło: www.zosprp.pl 

Biblioteka w Dobczycach – kierunek Europa 

Metamorfozy – pionierski projekt w Dobczycach 

W  sobotę, 18 kwietnia, podsumowano 
trzymiesięczny projekt „Metamorfozy 

– pokochaj siebie”. Projekt adresowany był 
do kobiet z powiatu myślenickiego. Jego ini-

cjatorem i koordynatorem była firma Femi 
Sfera.  
 U podstaw programu leży przeświad-
czenie, że każda kobieta jest piękna i każda 
zasługuje na to, by pokochać siebie. Od stycz-
nia 2015 dwie kobiety – finalistki wybrane 
spośród ponad 30 chętnych – objęte były spe-
cjalistyczną opieką grupy ekspertów, dzięki 
czemu osiągnęły swoje cele. Magdalena i 
Aleksandra miały szansę pracować nad zmia-
ną w swoim życiu z: trenerami personalnymi, 
dietetyczkami, stylistkami ubioru, makijażyst-
kami, kosmetyczkami, fotografkami, coachem 
oraz trenerem biznesu. Dzięki wyjątkowemu 

zaangażowaniu i wsparciu wszystkich specja-
listów, 18 kwietnia mogliśmy świętować suk-
ces projektu. Efekty wspólnej pracy są impo-
nujące – w sumie 10 kg na minusie, kilkadzie-

siąt centymetrów w ob-
wodach mniej, obłędna 
sesja zdjęciowa w Hotelu 
Podzamcze, sesje zdjęcio-
we „before” i „after”, 
nowe zdrowe nawyki 
żywieniowe, rewolucja w 
garderobach, udział w 
pokazie mody, niescho-
dzący z twarzy finalistek 
uśmiech. A przede 
wszystkim olbrzymia 
satysfakcja i poczucie 
dumy!  
Wszystkim należą się 
ogromne gratulacje i po-
dziękowania.  
 Różne etapy pro-
jektu można zobaczyć na 

stronie www.metamorfozy2015.pl, do czego 
serdecznie zachęcam, mam bowiem nadzieję, 
że będzie to inspiracją dla innych kobiet, aby 
dokonać zmian w swoim życiu.  
 Pomysł na kolejną edycję projektu 
powoli kiełkuje w naszych głowach. W przy-
szłym roku poznamy kolejne finalistki. 

 
Ewelina Skrzydlewska-Bartosik 

Fot. Paweł Piwowarczyk 

Otwarcie sezonu i uroczystości 
Święta 3 Maja - zapraszamy 



nominacja do finału „Talenty Małopolski 2015-
”; Ewa Skóra:  II m-ce w Powiatowym Prze-
glądzie Polskiej Piosenki Rozrywkowej, Sułko-
wice 2014; II m-ce w Powiatowym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek Sułkowice 2015; Jolanta 

Gil: wyróżnienie w III 
Festiwalu Piosenek An-
drzeja Zielińskiego, Gdów 
2014; Karolina Selwa: 
wyróżnienie w V Festiwa-
lu CK ART, Gdów 2014, 
wyróżnienie w Festiwalu 
Talenty Małopolski, Dob-
czyce 2014; Aleksandra 
Siatka: wyróżnienie w 
Festiwalu Talenty Mało-
polski, Dobczyce 2014; 
Natalia Siuta: II m-ce w 
Powiatowym Przeglądzie 
Polskiej Piosenki Roz-
rywkowej, Sułkowice 
2014; Alan Michalik: 
wyróżnienie w Powiato-
wym Przeglądzie Kolęd i 

Pastorałek Sułkowice 2015, wyróżnienie w 
powiatowych eliminacjach „Talenty Małopolski 
2015”; Dominik Zając i Patrycja Pajor: III m-
ce w VIII Nowohuckim Konkursie Kolęd i 
Pastorałek, Kraków 2015; Angelika Pudlik: III 
m-ce w VIII Nowohuckim Konkursie Kolęd i 
Pastorałek, Kraków 2015, wyróżnienie w po-
wiatowych eliminacjach „Talenty Małopolski 
2015”; Maja Kowalska: II m-ce w konkursie 
DOB' Trendy Award, Dobczyce 2014, wyróż-
nienie w powiatowych eliminacjach „Talenty 
Małopolski 2015”; Lena Kowalska: III m-ce w 
konkursie DOB' Trendy Award, Dobczyce 20-
14; Julita Jarząbek: I m-ce w konkursie DOB' 
Trendy Award, Dobczyce 2014, wyróżnienie w 
XII Małopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, 
Nowy Targ 2015, wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Piosenki Angielskiej, Nowy 
Targ 2015, nominacja do finału „Talenty Mało-
polski 2015”; Julita Piwowarczyk: III m-ce w 
XII Małopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, 
Nowy Targ 2015; Zuzia Węglarz: wyróżnienie 
w XII Małopolskim Konkursie Kolęd i Pastora-
łek, Nowy Targ 2015, wyróżnienie w VIII No-
wohuckim Konkursie Kolęd i Pastorałek, Kra-
ków 2015, I miejsce w konkursie DOB' Trendy 
Award, Dobczyce 2014; Emilia Małż: nomina-
cja do finału „Talenty Małopolski 2015”; 
Klaudia Chrobak: nominacja do finału 
„Talenty Małopolski 2015”. 

W szystko zaczęło się od projektu. W ubie-
głym roku ośrodek kultury postanowił 

rozśpiewać Dobczyce i pod takim właśnie ha-
słem, do tzw. małych projektów, złożył wniosek 
o dofinansowanie warsztatów wokalnych.  

 Na zajęcia zgłosili się dzieci i młodzież 
– wspaniałe talenty, prawdziwe perły, które 
szlifowała Beata Czajka-Rolińska. Efektami 
wspólnej pracy podzielili się podczas wrześnio-
wego koncertu „Rozśpiewane Dobczyce”, w 
którym raczkującej sekcji wokalnej towarzyszył 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. 
 I tak z przygody, którą prawdopodobnie 
dla wielu uczestników miały być zajęcia w 
ramach projektu, zawiązała się przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczy-
cach Sekcja Wokalna. Naszych solistów miesz-
kańcy gminy mogli usłyszeć nie tylko podczas 
koncertu podsumowującego projekt, ale także w 
czasie koncertu z okazji Święta niepodległości, 
11 listopada, przy okazji spotkań z kolędą – w 
czasie Wigilii Ulicznej, czy w styczniowym 
koncercie „Na całej połaci śnieg…” Ale naj-
ważniejsze, że po roku działalności mogą się 
pochwalić sukcesami w konkursach, w których 
chętnie biorą udział. 
 Sekcja wokalna MGOKiS ma           
swój fan page: www.facebook.com/
rozspiewanedobczyce - zachęcamy do jego 
odwiedzania i bycia na bieżąco z sukcesami 
naszych wokalistów.  

(k) 
Sekcja Wokalna – małymi krokami do wielkich 
sukcesów:  
Gabrysia Murzyn: II m-ce w Powiatowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Sułkowice 2015, 
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Wystawa 25 przełomowych  
wydarzeń 

Sekcja wokalna MGOKiS ma już rok 

W  tym roku obchodzimy jubileusz 25-
lecia samorządności. W 1990 roku, 8 

marca, Sejm  uchwalił ustawę o samorządzie 
terytorialnym, a potem - w maju odbyły się 
pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. 
Był to początek zmian prowadzących do tego, 
by to obywatele sami zaczęli decydować o 
sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odra-
dzać się w Polsce samorządność.  
 Z tej okazji urząd gminy organizuje 
wystawę pt.: „25 przełomowych wydarzeń na 
miarę czasu”. Wystawa będzie obejmować 
istotne, z punktu widzenia rozwoju gminy 
Dobczyce i jej mieszkańców, inwestycje, wy-
darzenia i przemiany społeczne. Ideą wystawy 
jest pokazanie 25 plansz z przełomowych wy-
darzeń, które zmieniły lub wpłynęły mocno na 
życie mieszkańców np. przebudowa Rynku, 
zastąpienie centrali telefonicznej mieszczącej 
się na poczcie, telefonizacją miasta, budowa 
osiedli na skutek powstania Zbiornika Dob-
czyckiego. 
 Otwarcie wystawy planowane jest na 
27 maja. Będzie ona prezentowana do końca 
roku w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym ul. Szkolna 43 w Dobczycach, a 
także w poszczególnych miejscowościach 
należących do gminy Dobczyce. 
 Zwracamy się do Mieszkańców Gminy 
Dobczyce z prośbą o włączenie się w tworze-
nie wystawy. Prosimy o sugestie, pomysły 
dotyczące ważnych z Państwa punktu widzenia 
wydarzeń. Zgłoszenia prosimy kierować tele-
fonicznie: 12/37 21 752 lub 793 lub mailowo 
mgawel@dobczyce.pl. 

(ugim) 

Fot. ze zbiorów grupy 



Frekwencja w całej gminie wyniosła 44,8 
proc. – największa była w Obwodzie nr 9 
(Dobczyce – Przedszkole Samorządowe nr 1) 
– 53,41 proc., najniższa – w Obwodzie nr 8 
(Nowa Wieś) – 34,62 proc. 
 Druga tura wyborów odbyła się 26 
kwietnia. Frekwencja w całej gminie wynio-
sła 44,1 proc. – a więc do głosowania przystą-
piło mniej więcej tylu mieszkańców, ilu w 
pierwszej turze. Największa była w Obwodzie 
nr 9 (Stojowice) – 53,62 proc., najmniejsza w 
Obwodzie nr 4 (Brzączowice) – 35,40 proc. 
 W II turze przedterminowych wybo-
rów Paweł Machnicki uzyskał poparcie 2665 

P o drugiej turze przedterminowych wybo-
rów Paweł Machnicki został nowym bur-

mistrzem Gminy i Miasta Dobczyce. W wy-
ścigu o fotel włodarza gminy pokonał Toma-
sza Susia stosunkowo niewielką ilością, 177. 
głosów. W pierwszej turze wyborów miesz-
kańcy gminy wybierali wśród trzech kandyda-
tów. Obok wyżej wspomnianych, startował 
Roman Knapik. 
 Pierwsza tura wyborów odbyła się 12 
kwietnia. Paweł Machnicki uzyskał wtedy 
wynik 43,46 proc. (2276 głosów), Tomasz 
Suś – 37,33 proc. (1955 głosów), natomiast 
Roman Knapik – 19,21 proc.(1006 głosów). 
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mieszkańców (51,73 proc.), Tomasz Suś – 
2487 (48,27 proc.). 
 Jak powiedział Paweł Machnicki, tuż 
po ogłoszeniu wyników w Telewizji Interne-
towej Myślenice iTV, o tym kogo powoła na 
stanowisko swojego zastępcy, poinformuje 
radnych miejskich podczas najbliższej, majo-
wej sesji.  
 W studiu wyborczym, które Telewizja 
zorganizowała w urzędzie gminy, Tomasz 
Suś pogratulował Pawłowi Machnickiemu 
wygranej, a obaj panowie zadeklarowali 
współpracę na rzecz gminy i mieszkańców. 

(anka) 

Paweł Machnicki burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce. Zadecydowała II tura wyborów 



projekt „Mobilny regał z książkami ożywia 
place zabaw w Dobczycach”, Dobczycki 
Klub Biegacza na projekt „Trzymaj Formę”, 
Izba Gospodarcza Dorzecza Raby na projekt 
Piknik ze staropolskimi akcentami, Dobczyc-

kie Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 
na projekt Poznajmy się 
bliżej oraz KS Futbol 
Brzączowice na projekt 
„Piłka nożna łączy poko-
lenia” 
 Każda z organi-
zacji prezentowała pod-
czas gali swój projekt. 
- Pomysł, żeby wyjść z 
biblioteki narodził się 
upalne lato, kiedy w 
bibliotekach są pustki a z 
naszych okien widać 
place zabaw – mówił 
dyrektor Paweł Piwo-
warczyk, który projekt 
napisał wraz z Dorotą 
Mistarz i Edytą Sewiłło. 

– Postanowiliśmy wyjść do tych dzieci i rodzi-
ców. Powstał projekt regału na kółkach, do 
którego „doczepiliśmy” misia. W związku z 
tym projektem zrodziły się kolejne: konkurs 
na imię dla misia, karta super czytelnika, 
odwiedziny w przedszkolach. 
 Maria Brożek, prezes Izby Gospodar-
czej, pochwaliła się także wydaną w ramach 
projektu książka kucharską „Potrawy znad 

W  Dobczycach, podczas uroczystej gali, 
podsumowano realizację projektów, 

które stowarzyszenia i osoby działające na 
rzecz środowiska lokalnego, przygotowały w 
ramach programu Działaj Lokalnie. Operato-

rem programu w powiecie myślenickim jest 
Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności 
ARTS z Myślenic, która była organizatorem 
Gali. 
 W ramach ubiegłorocznego konkursu 
zrealizowano 13 inicjatyw. W gminie Dob-
czyce dofinansowanie na projekty otrzymały: 
Miejska Biblioteka Publiczna (wspierana 
przez Stowarzyszenie KAT Dobczyce) na 
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Raby” 
- Zanim zorganizowaliśmy piknik w ramach 
projektu, zebraliśmy przepisy. Zaangażowa-
nie ze strony Kół Gospodyń Wiejskich było 
duże, przepisy, które tutaj państwo znajdzie-
cie, są niesamowite. Niektóre naprawdę 
wprost ze stołów babć.  
 Projekt Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów połączony był z jubileuszem pię-
ciolecia Stowarzyszenia. 
- Dzięki projektowi zorganizowaliśmy spotka-
nie z okazji Jubileuszu, w którym wzięli udział 
nasi członkowie, mieszkańcy i przyjaciele ze 
Słowacji – opowiadała Krystyna Zając. – 
Występował Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce i 
nasz zespół wokalny. Dodatkowo zorganizo-
waliśmy wspólne ognisko z mieszkańcami. 
Dzięki projektowi, jako Stowarzyszenie, dali-
śmy się poznać w środowisku, ludzie dowie-
dzieli się o nas więcej i mamy nowych człon-
ków. 
 Podczas gali ogłoszone zostały wyniki 
konkursu filmowego „Opowiedz…” Projekt: 
„Mobilny regał z książkami ożywia place 
zabaw w Dobczycach” otrzymał nagrodę za 
zwycięstwo w konkursie oraz nagrodę pu-
bliczności. Zgodnie z obietnicą, nagrodę 
wspólnie z dyrektorem biblioteki, odebrał 
sam Miś Tuliś. Autorem zwycięskiego filmu 
jest Paweł Stożek ze stowarzyszenia. Teraz 
film powalczy w finale ogólnopolskim.  

 
(anka) 

Tuliś z nagrodą w konkursie „Opowiedz…”  

P rogram „10/10, czyli Urodziny” - to porcja wykwintnych ske-
czów, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń oby-

czajowych, ze szczyptą ironii i autoironii. Ponad 10 lat doświadczenia 
na polskiej i światowej scenie zobowiązuje. Urodzinowe spotkanie - 
czyli wyjątkowo smakowity program jubileuszowy.  
 Agencja Artystyczna „Joanna” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zapraszają na występ Ka-
baretu Młodych Panów, który odbędzie się 18. czerwca, o godz. 20, w 
auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w 
Dobczycach. Bilety w cenie 55 zł do nabycia w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach (ul. Szkolna 43; tel 12 2716 
757). Bilety należy odebrać do tygodnia od złożenia rezerwacji. 

 

(mgokis) 

Kabaret Młodych Panów w Dobczycach 
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P o raz piąty, Szkoła Podstawowa w Stad-
nikach, była organizatorem Ogólnopol-

skiego Turnieju BRD na etapie gminnym. 
Celem Turnieju jest m.in. działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego, w tym bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Turniej popularyzuje partner-
skie zachowania wobec innych uczestników 
ruchu, przepisy i zasady bezpiecznego poru-
szania się po drogach, podstawowe zasady i 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz promuje rower, jako 
środka transportu, rekreacji i sportu. 
 W Turnieju uczestniczyły Szkoły Pod-
stawowe z: Dobczyc, Brzączowic, Dziekano-
wic, Kornatki oraz Stadnik. Składał się on z 
dwóch konkurencji. Pierwsza – teoretyczna, 
sprawdzała wiedzę z zakresu poruszania się i 
znajomości pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniach oraz test wiedzy ogólnej z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla 
pieszych i rowerzystów.  
 Druga – praktyczna obejmowała: jaz-
dę rowerem po miasteczku ruchu drogowego, 
jazdę rowerem po torze sprawnościowym 
oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.  

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej 
był młodszy aspirant Komisariatu Policji w 
Dobczycach, Dariusz Słonina. Do składu 
komisji zostali powołani nauczyciele repre-
zentujący szkoły biorące udział w Turnieju: 

Elżbieta Kurek, Teresa Pytlak, 
Urszula Rokosz, Iwona Irzyk, 
Maria Grzybek-Kosior. 
Uczniowie walczyli o zwycię-
stwo i nominację do udziału w 
Turnieju na etapie powiato-
wym. 
 Testy teoretyczne oraz 
wiedzy ogólnej składały się 
łącznie z 30 pytań, a uczestnicy 
mieli na nie czterdzieści minut. 
Przed konkurencją praktyczną 
przedstawiciele drużyn ustalali 
kolejność przejazdu po torze 
sprawnościowym oraz mia-
steczku ruchu drogowego. Za-
poznano ich także z zasadami i 
kolejnością pokonywania prze-

szkód.  
 Ostatnią konkurencją była pomoc 
przedmedyczna, która polegała na odpowie-
dzi na pytanie teoretyczne i praktyczne 
(pokaz z omówieniem wylosowanej sytuacji). 
Na konsultację i wykonanie zadania drużyna 
miała pięć minut. 
 W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdo-
byli gospodarze Turnieju – SP ze Stadnik, 
którą reprezentowali: Emilia Olszyniak, Iza-
bela Mika, Bartosz Pudlik, Kacper Kral; II – 
SP z Brzączowic: Kinga Daniek, Weronika 
Kowalik, Jakub Wiechniak, Mikołaj Żądło; 
III – SP z Dobczyc: Dominika Łabędź, Ga-
briela Kasza, Konrad Dudek, Patryk Szymo-
niak; IV – SP z Kornatki: Alicja Kołdras, 
Eliza Salawa, Hubert Paluch, Piotr Krupa; V 
– SP z Dziekanowic: Natalia Ślęczka, Lena 
Pabian, Maciej Bzdyl, Szymon Strojny. 

 
Maria Grzybek - Kosior 

Z drowie człowieka tkwi od pokoleń, w tym co 
ma w głowie i co na stole, mówił prof. Jan 

Gawęcki, polski dietetyk, znawca problematyki 
żywności i żywienia człowieka. W ostatnim 
czasie w Zespole Szkół w Dobczycach, odbywa-
ło się wiele imprez, przygotowanych przez pra-
cownię gastronomiczną oraz z tą pracownią 
związanych.  
 W marcu reprezentacja szkoły wzięła 
udział w XIII Powiatowym Konkursie Potraw 
Regionalnych: Koszyk ze święconym na Wiel-
kanocnym stole. 
- Przygotowaniem potraw do koszyka zajęli się 
nauczyciele naszej pracowni: Agnieszka Piłat i 
Grzegorz Leśniak – mówi nauczycielka ZS, 
Barbara Latocha. - Nasz koszyk był wyjątkowy a 
Agnieszka Miękina, z kl. 2TG, w rewelacyjny 
sposób opowiadała o tradycjach wielkanocnych 
Dobczyc. Koszyk i prezentacja Agnieszki, otrzy-
mały maksymalną ilość punktów a nasz zespół 
zdobył wyróżnienie. 
 W konkursie wzięli udział nauczyciele 
pracowni gastronomicznej: Barbara Latocha, 
Joanna Brytan i Agnieszka Piłat oraz uczniowie: 
Agnieszka Miękina, Olga Nykiel i Klaudia Sała-
ja. 
 Grzybowy motyw natomiast, dominował 
podczas VIII Powiatowego Konkursu Gastrono-
micznego „Wariacje Grzybowe”, jaki również w 
marcu zorganizował Zespół Szkół. W konkursie 
brali udział uczniowie z pięciu szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu myślenickiego, z klas o 
profilu gastronomicznym. Zasiadający w jury 
Dariusz Cichy i Józef Majka z Restauracji Ko-
palni Soli w Wieliczce, przyznali pierwsze miej-
sce Kamilowi Woźnicy z ZSTE w Myślenicach; 
drugie – Julii Leśniak z ZS w Dobczycach, trze-
cie – Weronice Golonce z ZSZiO z Sułkowic. 
Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiato-
we w Myślenicach i Zespół Szkół w Dobczy-
cach, wręczał dyrektor ZS, Bogusław Lichoń, a 
konkurs przygotowały Joanna Brytan i Teresa 
Calik. 
 Uczniowie klas gastronomicznych, 1TG 
i 2TG, brali także udział w bitwie kulinarnej. 
Każda grupa miała za zadanie przygotować 
danie z wybranej kuchni świata. „Bitwę na no-
że” wygrała grupa z klasy 1 TG, która w nagro-
dę otrzymała kartę podarunkową do wykorzysta-
nia w Empiku. 
 Nasze uczennice uczestniczyły także w 
eliminacjach okręgowych XIX Olimpiady Wie-
dzy o Żywieniu i Żywności. Joanna Łukasik, kl. 
3TG i Justyna Płachta, kl. 4TG, zostały przygo-
towane do olimpiady przez Joannę Brytan i 
Jerzego Michorczyka. 

(bd) 

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - eliminacje gminne za nami Wiosenny „Tischner”, obfity  
w smakołyki 

Z apraszamy do udziału w Finale Woje-
wódzkim XXVIII Małopolskiego Festi-

walu Form Muzycznych i Tanecznych 
„Talenty Małopolski 2015”. Finał odbędzie 
się w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym (aula widowiskowa) w Dobczy-
cach 22 maja (formy muzyczne) i 23 maja 
(formy taneczne). 

Talenty Małopolski 2015 – zapraszamy na finał 

 Zachęcamy do kibicowania naszym 
finalistom: w formach muzycznych: Julicie 
Jarząbek, Gabrieli Murzyn, Emilii Małż i 
Kaludii Chrobak; w formach tanecznych: 
zespołowi Jamaica Wave.  
 Serdecznie zapraszamy. Szczegóły 
d o t y c z ą c e  f i n a ł u  n a  s t r o n i e : 
www.mgokis.dobczyce.pl 

(k) 

Zwycięska drużyna ze Stadnik 
Fot. ze zbiorów szkoły 



Wiesławem Drabikiem, który zapewnił im 
wyśmienitą zabawę w układanie rymowanek, 
wierszowanych zagadek i recytację fragmen-
tów własnych utworów połączoną z pokazem 
różnych książeczek. Były również drobne na-

grody i wiele śmiechu. 
 Pierwsze miejsce komisja 
przyznała Filipowi Szawarze z PS 
nr 3 w Dobczycach, drugie 
(równorzędne miejsca) - Zuzannie 
Pali z OP przy SP w Stadnikach i 
Nadii Papiernik z OP przy SP w 
Krzyszkowicach, trzecie - Karolo-
wi Błaszczykowi z OP przy SP w 
Dziekanowicach. Przyznano także 
wyróżnienia, które otrzymali: 
Magdalena Góralik z PS przy ZPO 
w Borzęcie, Pola Gorczyca z PS 
przy ZPO w Drogini, Zofia Pilch z 
Niepublicznego Przedszkola Inte-
gracyjnego „Ekoludek” w Myśle-
nicach, Amelia Świerk z OP przy 

SP w Kornatce, Dominika Janeczek z OP przy 
SP w Nowej Wsi, Tomasz Golonka z PS przy 
ZPO w Harbutowicach, Alicja Ambroży z Nie-
publicznego Przedszkola „Eureka” w Myśleni-
cach, Weronika Kaja z OP przy SP w Brzączo-
wicach, Jolanta Habieda z PS w Lipniku, Ga-
briela Karcz z Samorządowego Przedszkola w 
Raciechowicach. 
 Komisja konkursowa przyznała również 
wyróżnienie: „Najsłodszy uczestnik konkursu”, 
którym została Zuzanna Sularczyk z PS w Ja-
sienicy. Otrzymała nagrodę ufundowaną przez 
burmistrza Pawła Machnickiego. 
 Dzięki Sponsorom, zarówno dzieci, jak i 
towarzyszące im osoby, mogły liczyć na poczę-
stunek. Wszyscy laureaci i uczestniczący w 
konkursie otrzymali dyplomy i nagrody ufun-
dowane również przez sponsorów. 
 Pomysłodawcą i organizatorem konkursu 
jest nauczycielka pracująca w Przedszkolu 
Samorządowym nr 3 w Dobczycach, Jadwiga 
Daniek-Salawa.  

J.D.S. 

W  Dzień Ziemi, 22 kwietnia, na deskach 
auli widowiskowej w Regionalnym 

Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczy-
cach, odbył się powiatowy konkurs recytatorski 
dla dzieci 6-cio i 5-letnich z powiatu myślenic-

kiego. Konkurs organizowany był już po raz 
szósty, a w tym roku odbywał się pod hasłem: 
„W krainie zwierząt”. Wzięło w nim udział 21. 
uczestników, którzy przyjechali wraz ze swo-
imi opiekunami z różnych miejscowości powia-
tu myślenickiego.  
 W uroczystym otwarciu uczestniczyli: 
burmistrz Paweł Machnicki i wicestarosta To-
masz Suś, którzy wraz z Małgorzatą Bartnik – 
dyrektorem przedszkola nr 3 w Dobczycach, 
powitali uczestników konkursu i ich opieku-
nów. Na uroczystym otwarciu obecny był rów-
nież dyrektor ośrodka kultury - Andrzej Topa.  
 Dzieci recytowały wybrany przez siebie 
wiersz, czasami wspomagając się rekwizytami, 
stosowną mimiką, odpowiednią modulacją 
głosu, a nawet uzasadnionym strojem. Naj-
większą popularnością cieszyły się utwory Jana 
Brzechwy. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci 
był wysoki, dlatego konkursowa komisja, w 
której składzie zasiadali: Teresa Kowalczyk, 
Elżbieta Kudlik i Piotr Przęczek; miała bardzo 
trudną pracę. W przerwie, kiedy obradowała, 
dzieci uczestniczyły w spotkaniu autorskim z 

„W krainie zwierząt” – powiatowy konkurs recytatorski 
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T rzecie miejsce w kategorii soliści, w 
Konkursie Piosenek ze Starego Śpiew-

nika „Rodzina Tralalińskich”, zajęła sześcio-
letnia Paulina Piwowar z Przedszkola Samo-

rządowego nr 3 w Dobczycach. Konkurs 
odbył się 10 kwietnia w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w 
Krakowie.  
 Paulina nie była jedyną reprezentantką 
naszej gminy. W Krakowie zaśpiewały tak-
że: Karolina Janicka (6l) i Alicja Byrtek (5l) 
– obie z PS nr 3 z Dobczyc oraz Gabriela 
Gubała z Oddziału Przedszkolnego ze Stad-
nik. Dziewczynki zdobyły wyróżnienie.  
 Konkurencja była duża, ponieważ w 
konkursie uczestniczyło 312. wykonawców z 
27 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z 
Krakowa i okolic. 
 Koncert laureatów odbędzie się 30 maja 
o godz. 10. w ogrodzie Filii MKD im. Gał-
czyńskiego w Krakowie. W trakcie plenero-
wej imprezy, wręczone zostaną nagrody i 
dyplomy. 

(k) 

Dobczyce na podium w 
„Rodzinie Tralalińskich” 

N asza szkoła jest od jedenastu lat organiza-
torem Gminnej i Powiatowej Olimpiady 

Sportowej Klas I-III. 
 Na zaproszenie do etapu gminnego odpo-
wiedziały wszystkie szkoły z naszej gminy.  
W czwartek, 16 kwietnia, do zmagań sporto-
wych stanęły 12-osobowe drużyny. Otwarcia 
zawodów i wprowadzenia flagi olimpijskiej 
dokonał Michał Gierlach - paralotniarz, repre-
zentant Polski na mistrzostwach Świata w tej 
dyscyplinie. Walka drużyn była zacięta, a kibi-
cowanie na wysokim poziomie. Na podium 
pierwsze miejsce zajęła SP Brzączowice, dru-
gie - SP Stadniki, trzecie - SP Kornatka. Kolej-
ne miejsca zajęły: SP Dobczyce I, Dziekano-
wice, Dobczyce II, Nowa Wieś. Do etapu po-
wiatowego Olimpiady przeszły drużyny szkół 
Brzączowice i Stadniki. 
 II Powiatowa Olimpiada Sportowa Klas 
I-III odbyła się 17 kwietnia. Zaszczycili ją 
sportowcy, nasi goście honorowi: Jakub Piwo-
warski - gimnastyk, mieszkaniec Dobczyc i 
Paweł Kwit - uprawiający freestyle football - 
mieszkaniec Nowego Sącza. 

 Ze względu na dużą ilość drużyn zawody 
odbywały się w 3 rundach. Po zmaganiach 
powiatowych, pierwsze miejsce zajęli repre-
zentanci SP z Brzączowic, drugie – SP z To-
karni, trzecie – SP ze Stadnik. Kolejne miejsca 
przypadły w udziale SP ze: Skomielnej Białej, 
Zakliczyna, Krzesławic, Lipnika, Czechówki, 
Stróży. 
 Dla małych dzieci Olimpiada jest okazją 
do sprawdzenia swoich ogólnosportowych 
umiejętności, poznania zawodników z innych 
szkół, integracji środowiska nauczycieli, a 
także promocja naszej placówki. Nauczyciele 
mogą wymienić się przykładami dobrych prak-
tyk podczas organizacji różnorodnych zawo-
dów, konkursów, mogą „podpatrzeć” i ocenić 
organizację turnieju.  
 Dziękujemy wszystkim naszym przyja-
ciołom, którzy przyczynili się do tego, aby 
zawodnicy byli ugoszczeni, otrzymali nagrody 
i prezenty. 

(SP Brzączowice) 

Sportowo w Brzączowicach 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

Międzynarodowe spotkanie 
na korcie 

D obczycki Klub Tenisowy TOP SPIN 
zaprasza na Międzynarodowy Turniej 

Tenisa Ziemnego. Jest to pierwsze takie spo-
tkanie, a odbędzie się 16 maja na kortach 
kompleksu sportowego Słoneczny Park w 
Siepawiu - początek godz. 9. 
 W Turnieju Wezmą w nim udział przy-
jaciele z Niemiec (Versmold), Słowacji 
(region Presov) i Polski (Dobczyce i Sie-
praw). Między sobą rywalizować będą druży-
ny kobiet i mężczyzn w singlu i deblu. Regu-
lamin dostępny jest  na stronie 
www.facebook.com/topspindobczyce 
 Na uczestników czekają atrakcyjne na-
grody. Emocji nie zabraknie - zachęcamy 
więc do licznego udziału kibiców, zwłaszcza 
mieszkańców z Dobczyc i Sieprawia. 

TOP SPIN 

Fot. ze zbiorów przedszkola 



 

12                                                                                                                                                                          TAPETA nr 2(141)/2015 

Rzetelna firma z tradycjami 

klienci, którzy mówią dobrze o tej instytucji. 
Rzadko tworzą się tam kolejki a wchodzących 
witają zapraszając do swoich okienek 
uśmiechnięte kasjerki. 
 Od lat ten bank przyjmuje gotówkę ze 
zbiórek przycmentarnych organizowanych 1 

listopada przez Komitet Opieki nad 
Zabytkami Dobczyc. To są pieniądze 
„na wagę” – kilogramy monet do 
przeliczenia. Wiadomo – człowiek, 
nie maszyna. A zawsze pracownicy 
Banku, żebyśmy mieli większą kwo-
tę na koncie, dokładają się do naszej 
zbiórki.  
Przez lata działalności społecznej 
wielokrotnie zwracałam się o wspar-
cie finansowe do Zarządu Banku 
Spółdzielczego. Zawsze dostawali-
śmy choćby niewielką kwotę. Podob-
nie prospołeczne działanie wykazuje 
dobczycka Gminna Spółdzielnia. 

 Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy Banku 
Spółdzielczego cieszą się szacunkiem i zaufa-
niem klientów. Pomieszczenie obsługi jest 
jasne i przejrzyste. Jeśli coś mogę dodać od 
siebie – to może jeden stolik dla użytkowni-
ków to czasem mało. Może przydałby się blat 
wzdłuż okien? No i dobrze by było móc ko-
rzystać z usług Banku w każdą sobotę. 

 
Elżbieta Kautsch 

Z przepisów Teściowej 

Gulasz z kaczki 
kaczka 
kawałek wędzonego boczku 
3 dkg suszonych grzybów 
lampka czerwonego wytrawnego wina 
tłuszcz, sól, pieprz 
majeranek, łyżka mąki 

 

Kaczkę umyć, natrzeć przyprawami i pozosta-
wić na godzinę. Grzyby opłukać, namoczyć, 
ugotować i pokroić w paseczki. Kaczkę po-
kroić na kawałki. Boczek pokroić w kostkę, 
częściowo stopić, dodać kaczkę, zarumienić, 
następnie zalać wywarem z grzybów i winem, 
po czym dusić do miękkości. 
Tłuszcz rozgrzać, połączyć z mąką, nie rumie-
niąc. Dodać do kaczki pod koniec duszenia. 
Całość doprawić, dodać grzyby. Podawać z 
kluseczkami i sałatką z czerwonej kapusty. 

Smacznego życzy Teściowa 
 

PORADA: Nie wylewaj wywarów z warzyw, 
zawierają mnóstwo składników mineralnych. 
Sałatę rwij palcami. Krojona metalowym no-
żem szybko więdnie i traci witaminy 

Pryska na salonach 

B ardzo często odwiedzamy instytucje 
użyteczności publicznej. Chcemy zała-

twić zwyczajne sprawy: coś kupić, dokonać 
opłat, dowiedzieć się czegoś, umówić na ter-
min. Czasami z góry zakładamy, że nie spo-
tkamy się z kompetencjami, terminowością, 

uprzejmością urzędnika, sprzedawcy, rejestra-
tora… No więc po co tam chodzimy? Bo 
wymaga tego konieczność. Ale jakże dobrze 
robi nam wszystkim możliwość wyboru, a 
usługodawcom – rywalizacja. 
 W Dobczycach swoje siedziby ma kilka 
banków. Najstarszy to Bank Spółdzielczy – z 
rodowodem z przełomu XIX/XX w. Tam 
zawsze jestem rzetelnie, szybko i grzecznie 
obsłużona. Podobnie zadowoleni są inni 

Z raportów milicyjnych: 
 
Patrolując ulice zauważyliśmy dwóch podej-
rzanych osobników. Zapytaliśmy się grzecz-
nie „a wy tu co”, a oni odpowiedzieli nam 
wulgarnie „a my nic”. 
 
W rozmowie z w/wym. dowiedzieliśmy się, 
że wynikła wspólna awantura między tymi 
osobnikami, którzy byli w stanie nietrzeź-
wym. Powody awantury trudno było ustalić, 
bo obie strony miały rację. 
 
Zatrzymanie tych mężczyzn polegało na szar-
paniu i kopaniu nas po nogach. 
 
Elżbieta T. powiedziała mi ustnie, ze mąż 
często ją bije, lecz gdyby nawet ją zabił, to i 
tak nie pójdzie na niego ze skargą na milicję 
 
Na miejscu zdarzenia ujawniono na posadzce 
ślady błota pochodzące najprawdopodobniej 
od czubków butów ludzkich. 

P o raz czwarty Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Ispina zaprasza na Regio-

nalną Giełdę Kolekcjonerów. Giełda cieszy 
się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów z 
całej Polski. To osoby, które zbieractwem 
zajmują się na poważnie, a także amatorów. 
Na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego, można porozmawiać z numi-
zmatykami, filatelistami, kolekcjonerami płyt 
winylowych, starych fotografii, pocztówek, 
rzeźb, modeli miniaturowych samochodów, 
minerałów itp.  
 W tym roku na giełdę zapraszamy w 
niedzielę, 7 czerwca. Szczegóły imprezy – w 
kolejnej Tapecie i na plakatach. 

(k) 

Zapraszamy na IV  
Regionalną Giełdę  

Kolekcjonerów 

„…Ale to już było i nie wróci wię-
cej…” Absurdy PRL –u (32) 



ściach w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach oraz podczas innych uroczysto-
ści kościelnych w różnych miastach. Byliśmy 
zawsze obecni na pielgrzymkach papieża Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. Teraz przygotowu-
jemy się do Światowych Dni Młodzieży w 2016 
r. Ponadto pełnimy honorową wartę w Wielką 
Sobotę przy Grobie Pana Jezusa, prowadzimy 
działalność wychowawczą, tworząc Korpusy 
Kadetów, uczymy udzielania pierwszej pomo-
cy poprzez prowadzenie kursów, szkoleń i 
pokazów. Współpracujemy z Bankiem Żywno-
ści, wspierając zbiórki żywności, a także pro-
wadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyj-
nego. Staraliśmy się pomagać ofiarom klęsk 
żywiołowych, organizując dla nich transporty 
potrzebnych artykułów zarówno na terenie 
Polski jak i za granicą. Zgodnie z naszą dzia-
łalnością, zapisaną w statucie Stowarzyszenia, 
staramy się pomagać wszędzie tam, gdzie 
nasza działalność może być potrzebna i gdzie 
będziemy w stanie pomóc, zarówno medycznie 
jak i sferze działań socjalnych. 
Każdy może zostać maltańczykiem? 
Jeśli ktoś chce zostać członkiem Malty Służby 
Medycznej, musi uczestniczyć w kursie pierw-
szej pomocy i zdać pozytywnie egzamin koń-
czący ten kurs oraz złożyć deklarację człon-
kowską, zawierającą między innymi oświad-
czenie, że jesteś praktykującym katolikiem. 
Osoby poniżej 16 roku życia mogą wstąpić w 
nasze szeregi jako Kadeci. Kadet przechodzi 
ten sam kurs, ale w formie szkolenia rozcią-
gniętego w czasie i dostosowanego do wieku. 
W naszych szeregach działają zarówno osoby 
z wykształceniem medycznym, jak i przedsta-
wiciele innych zawodów oraz studenci i lice-
aliści. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
służyć pomocą. Nie trzeba posiadać wykształ-
cenia medycznego, a jedynie nosić w sercu 
chęć pomocy osobom potrzebującym. Służbę 
pełnimy dobrowolnie i na zasadach wolonta-
riatu. Nikt z członków stowarzyszenia nie po-
biera za swoją pracę wynagrodzenia. 

 
Rozmawiał: Paweł Piwowarczyk 

Kim są Maltań-
czycy? 
Maltańczykami 
potocznie nazy-
wa się członków 
stowarzyszenia 
Malta Służba 
Medyczna oraz 
osoby związane z 
ideami Maltań-
s k i m i  - 

„Ochrona Wiary i Pomoc Potrzebującym”. 
Malta powstała w Polsce 25 lat temu, pod 
przewodnictwem prof. Henryka i dr Róży Ku-
biak, z inicjatywy ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego. W 2003 r. powołane zostało Sto-
warzyszenie Maltańska Służba Medyczna - 
Pomoc Maltańska, które w 2011 r. zmieniło 
nazwę na Malta Służba Medyczna. Nasze Sto-
warzyszenie otrzymało status Organizacji 
Pożytku Publicznego. Siedziba Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia mieści się w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II w Krakowie, a w 
całej Polsce działa 9 oddziałów terenowych. 
Na karetkach i ubraniach ratowników wid-
nieje krzyż – czy ma jakąś szczególną wy-
mowę? 
Tak. Jest to ośmioramienny krzyż maltański. 
Symbolizuje cztery cnoty: wierność, honor, 
wstrzemięźliwość i przezorność; i osiem bło-
gosławieństw oraz osiem cnót rycerskich: 
życie w prawdzie, wiarę, żałowanie grzechów, 
dawanie dowodów pokory, miłowanie spra-
wiedliwości, bycie miłosiernym, bycie szcze-
rym i wielkodusznym, znoszenie prześladowań. 
Oprócz zabezpieczania imprez kultural-
nych i sportowych maltańczycy posługują w 
inny sposób… 
Do jednych z naszych najważniejszych działań 
należy zabezpieczenie medyczne Krakowskiej 
Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. To wła-
śnie na niej zrodziła się nasza działalność. 
Jadą tam nasze karetki, ale też idą, wraz z 
pielgrzymami, patrole naszych ratowników. 
Ponadto dbamy o pielgrzymów podczas uro-
czystości w Kalwarii Zebrzydowskiej. Poma-
gamy wiernym, biorącym udział w uroczysto-
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M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach serdecznie zaprasza dzie-

ci i młodzież powiatu myślenickiego, ze szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz 
młodzież działającą przy parafiach i domach 
kultury; do udziału w Powiatowym Przeglądzie 
Pieśni Maryjnych i Religijnych. W Przeglądzie 
mogą wziąć udział soliści (z towarzyszeniem 
instrumentów lub z podkładem muzycznym) 
oraz zespoły (dziecięce i młodzieżowe ze szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich, 
schole działające przy parafiach oraz grupy 
niezrzeszone z wyjątkiem chórów) z powiatu 
myślenickiego.  
 W ramach prezentacji konkursowych 
wszyscy uczestnicy prezentują 2 pieśni: jedną o 
tematyce Maryjnej, drugą dowolną, o tematyce 
religijnej (czas prezentacji konkursowej nie 
może przekroczyć 10 minut).  
 Regulamin Przeglądu oraz karty zgłoszeń 
dos tępne są  na  s t ronie  in terne-
towej: www.mgokis.dobczyce.pl 
 Przegląd odbędzie się 28 maja, o godz. 
9, w auli widowiskowej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Zgło-
szenia do Przeglądu należy przesyłać wyłącznie 
na obowiązujących kartach zgłoszeń, 
do 22 maja na adres: Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32-410 
Dobczyce, (tel. 12 271 67 57) lub drogą elek-
troniczną: kmaj@mgokis.dobczyce.pl  
Zachęcamy do udziału w Przeglądzie. 

 
(mgokis) 

Powiatowy Przegląd Pieśni  
Maryjnych i Religijnych 

Z jaką prędkością spada kamień? 

W  marcu w Zespole Szkół w Dobczy-
cach odbyły się Ogólnopolskie Wybo-

ry Książek. Organizatorem akcji była redak-
cja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, we 
współpracy z Towarzystwem Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją 
„Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wybo-
rów została minister edukacji narodowej, 
Joanna Kluzik-Rostkowska. Celem akcji była 
m.in. promocja czytelnictwa, poznanie i upo-
wszechnienie faktycznych zainteresowań 
czytelniczych uczniów, dostosowanie księgo-
zbiorów bibliotek do zainteresowań czytelni-
czych uczniów.  
- Akcję w szkole zorganizowałyśmy przy 
współpracy uczennic z klasy 1TG: Julii Skiby, 
Agnieszki Seremak, Dominiki Kordy oraz 
Kamili Karcz – mówią nauczycielki bibliote-

karki: Barbara Śmietana i Bogumiła Doma-
galska - W głosowaniu wzięło udział 412 
uczniów z 22 oddziałów ZS. Uczniowie często 
głosowali na lektury, obowiązujące w podsta-
wie programowej, jednak nie zabrakło popu-
larnych wśród młodzieży książek m.in. N. 
Sparksa, S. Kinga czy też J. Greena i G.R.R. 
Martina. 
 Ogólnopolskie wyniki poznamy w póź-
niejszym czasie, natomiast obecnie prezentu-
jemy pierwszą piątkę „Tischnera”: 
1. Dżuma i 50 twarzy Greya – po 32 głosy 
2. Harry Potter - 29 
3. Saga o Wiedźminie - 27 
4. Hobbit, czyli tam i z powrotem - 26 
5. Pan Tadeusz i Krzyżacy - po 25 głosów 

 
(bd) 

T o  w łaśn i e  M a l t ańc z y c y  
rozmowa z Moniką Nowak-Wojnarowską - opiekunem Korpusu Kadetów, instruktorem i ratow-
nikiem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  

Z  tym, jak również z innymi zadaniami 
konkursowymi z zakresu różnych przed-

miotów, m.in.: języków: polskiego, angiel-
skiego; historii, geografii, biologii, chemii, 
matematyki i fizyki, zmierzyli się uczniowie 
szkół powiatu myślenickiego w Zespole Szkół 
w Dobczycach.  
- Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy 
odbywał się u „Tischnera” już po raz drugi, a 
w zawodach udział wzięło 58. uczniów z 6 
szkół – mówi pomysłodawca konkursu, Ewa 
Mikołajczyk z ZS.  
 Laureatami nagród w kategorii szkół 
gimnazjalnych zostali: na pierwszym miejscu 
- Julia Wielgus i Paulina Dudzik, na drugim - 
Weronika Dudzik i Łukasz Sala na trzecim - 
Aleksandra Dobosz i Monika Suder (wszyscy 
z gimnazjum w Sieprawiu). 
 Laureaci w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych: pierwsze miejsce - Michał Zbrożek i 
Filip Garbień, drugie - Paweł Gędłek i Jakub 
Klecha, trzecie - Stanisław Tęczyński i Jacek 
Mstowski (wszyscy z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Myślenicach) 
- Konkurs współorganizowały również na-
uczycielki Zespołu Szkół: Joanna Dudzik, 
Agnieszka Stoch oraz Marzena Mikołajczyk z 
dobczyckiego gimnazjum – dodaje kolejna 
Agnieszka Półtorak-Ryś. - Nagrody, ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w Myśleni-
cach, wręczali wicestarosta Tomasz Suś i 
dyrektor ZS, Bogusław Lichoń. 

 
(bd) 

Ogólnopolskie Wybory Książek w Zespole Szkół 
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S zkoła Muzyczna otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach programu: 
Rozwój Infrastruktury Kultury - Infrastruktura 
Szkolnictwa Artystycznego: „Innowacyjna 
szkoła muzyczna - zakup nowych instrumen-
tów i akcesoriów dla SM I stopnia w Dobczy-
cach” 
 Aleksander Baran, Przemysław Ćwierz 
i Klaudia Twardosz ze Szkoły Muzycznej I 
stopnia z Dobczyc, uczniowie Magdaleny 
Irzyk, zdobyli wyróżnienie w II Ogólnopol-
skim Konkursie Drużynowym z Kształcenia 
słuchu w Nadarzynie.  
 W Trzcianie, w II Ogólnopolskim 
Konkurs ie  Zespo łów Kameralnych 
„Muzykowanie w Trzcianie”, który odbył się 
23 marca, trzecie miejsce zdobył duet fortepia-
nowy Julia Sawska i Krystian Gwizdała - pro-
wadzący Grzegorz Mania. Wyróżnienie otrzy-
mał Happy Quartet – Filip Baran (flet), Kamila 
Burnos (obój), Magdalena Kaczor (perkusja) i 
Jan Ziemba (fortepian) – prowadzący Konrad 
Mika. Szczególne podziękowania dla pani 
Leokadii Sochackiej-Lachman oraz pana Rafa-
ła Tyliby, za pomoc w przygotowaniu uczniów 
do występu. 
 W Oławie, od 24 do 25 marca odbywa-
ły się XXIV Konfrontacje Instrumentów Dę-
tych. Nasz uczeń, Filip Baran, z klasy fletu 
Małgorzaty Brzózki-Miki, zdobył 3 nagrodę w 
kategorii II.  
 W X Ogólnopolskim Konkursie Mło-
dych Instrumentalistów, który odbył się 27 
marca w Jaśle Aleksander Baran, z klasy trąbki 
Pawła Durowskiego, zdobył wyróżnienie w 
kategorii II.  
 W Kłodzku, w XVII Dolnośląskim 
Konkursie Gitarowym, który odbywał się w 
dniach 10-11 kwietnia Julita Jarząbek, uczen-
nica Jadwigi Wołek, zdobyła III miejsce oraz 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkur-
su.  

(SM w Dobczycach) 

Sukcesy Szkoły Muzycznej  
w Dobczycach 

Nasz marzec! Zwycięski marzec! 

W  tym numerze naprawdę mamy się 
czym pochwalić. Zuchy bardzo ciężko 

pracowały (oczywiście bawiąc się), aby zasłu-
żyć na ogromny sukces Kinderków! 

 A wszystko zaczęło się pierwszego 
dnia wiosny: 21 marca. Wtedy właśnie zuchy 
wyruszyły do Krakowa zmierzyć się z zada-
niami, jakie czekały na nich podczas obcho-
dów święta patrona naszej Chorągwi: Tade-
usza Kościuszki. Przez cały dzień uczyły się, 
jak wytresować smoka w Parku Jordana: 
strzelając z łuku, skacząc na dmuchańcach, 
obsługując węża strażackiego, opatrując rany 
i wykonując wiele innych ciekawych zadań. 
Konkurencja była ogromna. W grze tej wzięło 
udział prawie 500. zuchów z całej Małopol-
ski! Dobczyckie Kinderki pokazały jednak, 

kto „rządzi” i dzięki sprytowi, zorganizowa-
niu i wzajemnej współpracy, wzbiły się na 
najwyższy szczyt, zdobywając I miejsce! 
Chyba nie trzeba opowiadać, jak wielka była 

radość dzieci podczas powrotu do 
Dobczyc.  
 Nie minęło wiele czasu, a 
najstarsze zuchy naszej gromady 
już miały kolejne pole do popisu. 
27-28 marca pojechały trochę bli-
żej, bo do Myślenic Tam odbyło 
się z kolei święto patrona hufca - 
harcmistrza Stefana Mirowskiego. 
Po piątkowej integracji wyruszyli 
na górę Chełm, gdzie zmierzyli się 
z wieloma trudnymi zadaniami i 
znowu z konkurencją - tym razem 
nie tyle ilościową, co jakościową, 
ponieważ ten same zadania wyko-
nywały i zuchy i harcerze i harce-
rze starsi. Ale co to dla naszych 

dzielnych trzecioklasistów! Pokonali współ-
zawodników bez słowa i znowu powrócili do 
Dobczyc zmęczeni, ale jakże szczęśliwi z 
pierwszą nagrodą!  
 „Mini Kinderki” nie spoczywają na 
laurach. Trwają przygotowania do Festiwalu 
Kultury Harcerskiej oraz do Kolonii Zucho-
wej. W tajemnicy mogę zdradzić, że tym ra-
zem zuchy przeniosą się znad Morza Bałtyc-
kiego do gorrrrącego Meksyku!  
 Z harcerskim pozdrowieniem CZU-
WAJ! dumna drużynowa 

Sam. Magdalena Wojtan  

Turniej Średniowieczny – świetny pomysł na naukę historii 

P o raz jedenasty w Szkole Podstawowej w 
Kornatce, odbył się Turniej Średnio-

wieczny o berło św. Jadwigi. Rywalizowało 

w nim 14 drużyn, w dwóch kategoriach wie-
kowych, ze szkół podstawowych z gminy 
Dobczyce. Było rzucanie sakiewką do celu, 
pisanie gęsim piórem, lepienie dzbana z gliny 
i bieg z jajem. Aby jednak nie tylko spraw-
dzić zręczność naszych zawodników, zostali 
oni również poddani sprawdzianowi wiedzy 
na temat postaci św. Jadwigi i średniowiecz-
nej historii.  
 Jak co roku, wszyscy uczestnicy mo-
gli zaprezentować stroje z tamtej epoki. Moż-
na było spotkać nie tylko św. Jadwigę, czy 
Władysława Jagiełłę, ale również krakowskie-
go żaka, Jana Długosza oraz sławnych ryce-
rzy. Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątko-
we berła, nagrody książkowe i dyplomy. 
Słodki poczęstunek ufundowała dla wszyst-

kich uczestników Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Dobczycach, za 
co gorąco dziękujemy. A oto wyniki Turnieju.  

Konkurs wiedzy  
Kategoria klas I – III  
I - SP w Brzączowicach  
II - SP w Kornatce  
III - drużyna I z SP w Dobczycach  
Kategoria klas IV – VI  
I - SP w Nowej wsi  
II - SP w Kornatce  
III - SP w Stadnikach  
Turniej średniowieczny  
Kategoria klas I – III  
I - SP w Stadnikach  
II - SP w Kornatce  

III – SP w Nowej Wsi  
III - SP w Brzączowicach  
Kategoria klas IV – VI  
I - SP w Dziekanowicach  
II - drużyna I ze SP w Dobczycach,  
III - SP w Kornatce  
Średniowieczny pokaz mody  
Kategoria klas I – III  
I – Kacper Maniecki SP Brzączowice  
Kategoria klas IV– VI  
I – Hubert Paluch SP Kornatka  
 Nagroda specjalna została przyznana 
Helenie Misiorek i Marcinowi Góralowi za 
piękną wierszowaną prezentację swoich stro-
jów. 

SP Kornatka 

P rzekazanie obiektów sportowych i mecz z 
Pcimianką – to wydarzenia, które towa-

rzyszyć będą jubileuszowi 65-lecia istnienia 
Ludowego Klubu Sportowego Dziecanovia z 
Dziekanowic. 
 Zarząd klubu zaprasza wszystkich 
sympatyków na uroczystości związane z prze-
kazaniem obiektów portowych, które odbędą 
się na boisku sportowym w Dziekanowicach-
Rudniku, w sobotę, 2 maja, o godz. 14.30. 

(k) 

Fot. ze zbiorów drużyny 

65 lat klubu Dziecanovia 

O rkiestry dęte z Dobczyc i Versmold – 
razem na scenie dobczyckiego Regio-

nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. 
Zapraszamy Państwa na ten wyjątkowy kon-
cert, w piątek 15 maja o godz. 18.30 w auli 
widowiskowej RCOS. 
 Organizatorami koncertu są Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

(k) 

Międzynarodowy koncert 



Z wycięstwem drużyny z Dobczyc zakoń-
czyły się Halowe Mistrzostwa myślenic-

kiego Podokręgu w kategorii Żaków. Rywali-
zacja o halowy prymat w powiecie rozpoczęła 
się od eliminacji. Na hali UKS-u Trójka My-
ślenice, nasi chłopcy rozgrywali mecze kwali-

fikujące w gr. II.  
 Po zwycięstwach nad Dalinem II, 
Futbolem oraz Lubomirem, zawodnicy Raby, 
z drugiego miejsca, awansowali do niedziel-
nego Turnieju Finałowego, który odbył się 22 
marca. W eliminacjach Raba poniosła tylko 
jedną porażkę, skromnie - 0:1 - ulegając Wie-
czystej Kraków. I to właśnie krakowski team, 
razem z chłopcami z Dobczyc, wywalczył 
przepustkę do walki o końcowe mistrzostwo. 
Niedzielny turniej finałowy, rozgrywany w 
Hali Widowiskowo-Sportowej na myślenic-
kim Zarabiu, rozpoczął się dla Dobczyc wy-
śmienicie. Zwycięstwa nad Orłem Sidzina i 
Toporem Tenczyn, zdecydowały o awansie 
do wielkiego finału. Ostatni mecz grupowy, 
zawodnicy Raby przegrali 0:1 z Dalinem. To 
jednak nie miało większego znaczenia, bo-
wiem pierwsze miejsce w grupie było już 
„zaklepane” dla biało-niebieskich. 
 Po długim wyczekiwaniu na wielki 
finał, młodzi piłkarze wreszcie mogli przystą-
pić do gry o złoto. Tam rywalem był „dobry 

znajomy” z eliminacji - Wieczysta Kraków. 
Spotkanie finałowe, dwóch godnych siebie 
przeciwników, zakończyło się bezbramko-
wym remisem. Ktoś jednak musiał wygrać, 
więc o mistrzostwie zadecydowały loteryjne 
rzuty karne. 

 Nieby-
wałe emocje, 
jakie towarzy-
szyły finałowi, 
zostały więc 
d o d a t k o w o 
spotęgowane. 
Seria karnych 
zakończyła się 
sukcesem Ra-
by, bowiem 
wszystkie trzy 
uderzenia na-
szych zawod-
ników trafiły 
do siatki rywa-
la, zaś raz 
strzał przeciw-
ników instynk-
townie wybro-
nił golkiper 
Raby, Albert 
Paluch. Rado-
ści młodych 

piłkarzy nie było końca! 
 Na końcowej dekoracji Mistrzostw, 
prezes Podokręgu Myślenice, Stefan Socha 
wręczył naszym chłopcom puchar, dyplom 
oraz medal dla każdego zawodnika. I to wła-
śnie wszystkim naszym piłkarzom należą się 
wielkie brawa za ten sukces. Chłopcy po raz 
kolejny udowodnili, że umiejętności mają 
niebywałe jak na swój wiek. 

(KS Raba) 
 
Finał: 
Raba Dobczyce - Wieczysta Kraków 0:0 
k.3-1 
 
karne: Jakub Twardowski, Jakub Szczepań-
ski, Eryk Mucha 
 
Raba: Albert Paluch - Patryk Danek, Karol 
Zborowski, Patryk Łętocha, Bartłomiej No-
wak, Semir Świetlik, Igor Kania, Jakub 
Szczepański, Aleks Grabowski, Eryk Mucha, 
Jakub Twardowski, Eryk Ścibor 

D o 21 maja można składać wnioski o na-
grodę Starosty w dziedzinie kultury i 

sportu. Nagrody te przyznawane są za osią-
gnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym i kra-
jowym (sportowcy) oraz w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury (kultura). 
 Nagroda w dziedzinie sportu może być 
przyznana związanym z Ziemią Myślenicką: 
zawodnikom, trenerom zasłużonym w osiąga-
niu wyników sportowych, o których mowa w 
ustawie o sporcie.  
 Nagroda w dziedzinie kultury może 
być przyznana: twórcom, artystom, zespołom, 
organizatorom i promotorom działalności kul-
turalnej, popularyzatorom kultury oraz pod-
miotom, prowadzącym działalność kulturalną. 
 Wnioski powinny zawierać: dane kan-
dydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwi-
sko (nazwa), imię i adres, informacje o osią-
gnięciach, za które nagroda ma być przyznana, 
uzasadnienie wniosku, dane wnioskodawcy – 
nazwisko (nazwa), imię i adres, informacje 
kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.  
 Należy, obszernie i szczegółowo, uza-
sadnić całokształt działalności kandydata i jego 
osiągnięcia. Należy załączyć dokumentację, 
potwierdzającą opisywaną działalność np. 
kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i 
innych dokumentów. 
 Wnioski, wraz z załącznikami należy 
kierować do 21. maja na adres: Starostwo Po-
wiatowe w Myślenicach ul. M. Reja 13, 32 - 
400 Myślenice. 

(k) 
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Żaki Raby mistrzami Podokręgu Dla najlepszych w powiecie  
– złóż wniosek o nagrodę  

starosty 

Integracyjnie w RCOS 

V  Małopolskie Dni św. Jana Pawła II 
będą miały swoją odsłonę w Dobczy-

cach w niedzielę, 17 maja. Rozpoczną się o 
godz. 13 – na terenie Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego: Błonia. O godz. 18 
w auli odbędzie się koncert Krystyny Giżow-
skiej 
 W poniedziałek, 18 maja, w RCOS 
odbywać się będą występy uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Podolan, a 
także tańce integracyjne, które poprowadzi, w 
charakterze wodzireja, ks. Bogusław Sewery-
na. Nie zabraknie gier i zabaw integracyjne.  

(k) 

Fot. ze zbiorów KS Raba 
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