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temat z okładki

To była najwypaśniejsza impreza w naszym mieście

Przedszkolny w Kornatce, Oddział 
Przedszkolny ze Stadnik, Przedszkole 
Samorządowe nr 3 w Dobczycach, SP 
Brzączowice, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Dobczycach, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Dobczycach, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Dobczycach. W tym roku 
poza konkursem w paradzie (którą 
poprowadziła Orkiestra Dęta Dobczyce 
pod batutą Józefa Manieckiego) i na 
placu przy RCOS zaprezentowała się 
także ROBO Koza Stowarzyszenia 
KAT Dobczyce, którą wykonał Paweł 
Wojnarowski.

Zanim parada wyruszyła z ul. 
Podgórskiej, ulicami miasta przejecha-
ły wspaniałe stare samochody, które 

zawitały do nas w ramach IX 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych 
na rzecz Centrum Onkologii  
w Krakowie. Do Dobczyc  
z tej okazji zjechało ponad 100 
samochodów, a zainteresowa-
nie nimi było ogromne. Wśród 
samochodów nie zabrakło sta-
rych polskich marek: Warszawy, 
Malucha, Syrenki a nawet Żuka. 
Rajd w Dobczycach został zor-
ganizowany przez Towarzystwo 
Motoryzacyjne Zabytek, Polski 
Związek Motorowy oraz TKKF 
Dobczyce.

Kozy prezentowane były przy 
RCOS, a każda z nich miała jeszcze 
swój czas na scenie. Całokształt 
oceniało jury, w skład którego  
w tym roku weszli: Cecylia Fraj-
tag, Iwona Płoskonka, Paulina 

Steliga-Gryglaszewska, Małgorzata 
Molendys i Zbigniew Rapacz. Nie 
zabrakło zatem piosenek, historii  
o kozie i wielkiego aplauzu. 

Występom na scenie towarzyszyły 
liczne atrakcje – w tym najważniejsza 
dla najmłodszych: wielki dmuchaniec. 
Ale można było także skosztować 
pyszności przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadnik, 
Skrzynki i Brzączowic, twórców ręko-
dzielników: Marii Dzięgiel, Renata 
Łukawska-Siuty, Katarzyny Filiczak, 
Anny Janik Ekokropka, Mirki Jasek. 
Z dużym zainteresowaniem spotykały 
się stoiska Elżbiety Kapuścińskiej  
i Bolesława Kostkowskiego, na 
których nie tylko można się było 
zaopatrzyć w zdrowe miody, ale 
także podglądać życie pszczół.

Uczestnicy Wypasu mogli 
spróbować swoich sił w speed-

-ballu, zapisać się do rodzinnego 
biegu O Złotą Kózkę, skorzystać 
z możliwości szybkiego i zmy-
walnego artystycznego tatuażu, 
dzięki stoisku, na którym malo-
wane były twarze. W związku 
z przygotowaniami do wakacji, 
wiele osób zatrzymywało się przy 
stanowisku Fundacji Dobczyckie 
Centrum Wsparcia i klasy ratow-
niczej Zespołu Szkół z Dobczyc, 
aby choć w najmniejszym stopniu 
przypomnieć sobie zasady pierwszej 
pomocy.

Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się także stanowisko ze sprzętem 
paralotniarskim, które prezentował 
Paweł Gniadek. 

W czasie Wypasu publiczność 
mogła wybrać także Wypasione Auto – 
spośród tych, które przyjechały na Rajd. 

Nie zabrakło także występów 
towarzyszących - zespołu Jamaica 
Wave oraz Sekcji Gimnastycznej 
Diament z MGOKiS. 

W tym roku, w kategorii przed-
szkola, najpiękniejszą została koza z OP  
z Kornatki przed kozą z OP ze Stadnik 
i PS nr 3 z Dobczyc. Wyróżnienie 
otrzymała koza z OP z Dziekanowic.

Najpiękniejszą kozą w kategorii 
szkół podstawowych została Dob-
2sława z SP nr 2 z Dobczyc, przed SP  
z Brzączowic i SP nr 1 z Dobczyc.

W kategorii placówki i organizacje 
społeczne wygrała koza Warszta-
tów Terapii Zajęciowej z Dobczyc. 
Miss Publiczności w tym roku była… 
wymeczana i największe decybe-
le towarzyszyły prezentacji kozy  
z SP z Brzączowic. 

Atrakcyjne nagrody , w tym wycieczki 
za najwyższe miejsca wręczył Burmistrz 
Paweł Machnicki wraz z wicebur-
mistrz Haliną Adamską -Jędrzejczyk ora 
przeewodniczącą Jury Cecylią Frajtag. 

Organizatorami tegorocznej imprezy 
byli: Biuro Promocji Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce i Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-

cach. Partnerami: TKKF Dobczyce, 
Towarzystwo Motoryzacyjne „Zabytek”, 
Polski Związek Motorowy, Orkiestra 
Dęta, „Dobczyce”, Piekarnia Dom 
Chleba. Wśród wystawców można było 
oglądać stoiska: KGW Brzączowice, 
Stadniki, Skrzynka; twórcy: Renata 
Łukawska-Siuta Katarzyna Filiczak 
Maria Dzięgiel Anna Janik Ekokropka 
Mirka Jasek, TKKF Dobczyce, UTW, 
Rozbiegane Dobczyce, Stowarzyszenie 
Sportownia, Souvre. 

Patronat medialny nad imprezą 
objęły: Radio Kraków, Myślenice iTV, 
miesięcznik TAPETA, miesięcznik SED-
NO, Dobczycki Portal Informacyjny DPI

Serdeczne podziękowania Organiza-
torzy kierują do Policji oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej za zabezpieczenie trasy 
parady.

(AnKa)
Fot. Paweł Stożek

Maj dla Dobczyc już od sześciu 
lat jest wyjątkowy. Zawsze  

z jego końcem miasto przygotowuje się 
na wyjątkowy i wspaniały przemarsz 
kóz. Dwumetrowe, wykonane przez 
szkoły i organizacje pozarządowe, 
kózki wędrują przez miasto, ku uciesze 
i podziwowi starszych i młodszych 
mieszkańców całej gminy.

W tym roku także nie zabrakło 
wspaniałych postaci – jeszcze przed 
wymarszem, przy ulicy Podgórskiej, 
członkowie jury wiedzieli, że wybór 
najpiękniejszej nie będzie łatwy.

Na starcie stanęło osiem kóz, które 
przygotowane zostały przez: Odział 
Przedszkolny Dziekanowice, Oddział 
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Sprawozdanie międzysesyjne
Podczas ostatniej sesji Rady Miej-

skiej burmistrz Paweł Machnicki 
przedstawił informacje na temat 
bieżących wydarzeń, w których brał 
udział w okresie międzysesyjnym:

26 kwietnia – w Strefie Przemysło-
wej odbyły się manewry Państwowej 
Straży Pożarnej oraz OSP. Ćwiczono 
akcję likwidowania zagrożeń w dużych 

zakładach produkcyjnych, gaszenia 
zbiorników, ewakuacji załogi oraz  
– w ćwiczeniu sztabowym – analizowano 
ryzyka oraz zasoby techniczne i kadrowe 
ich likwidacji. Burmistrz podkreślił, 
że firmy, takie jak Wawel, na terenie 
której odbywały się manewry, posiadają 
nowoczesne rozwiązania techniczne 
zabezpieczające przed wystąpieniem 
pożarów i innych zagrożeń;
- burmistrz uczestniczył w otwarciu 
wystawy prac myślenickiej artystki, 
Kingi Piwowarczyk w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dobczycach. Wyraził 
zadowolenie, że działania dyrektora 
Pawła Piwowarczyka, pracowników  
i Rady Społecznej biblioteki przycią-
gają nie tylko lokalnych artystów, ale 
również twórców spoza obszaru gminy;

27 kwietnia – spotkanie z nowym 
Komendantem Powiatowym Policji 
oraz Komendantem Komisariatu Policji  
w Dobczycach. Poruszane były kwestie 
stanu bezpieczeństwa w gminie, współ-
pracy z samorządami i mieszkańcami;
- zakończenie roku szkolnego klas 
mundurowych w Zespole Szkół  
w Dobczycach. Absolwentom burmistrz 
pogratulował wyników w nauce oraz 
wręczył nagrodę najlepszej uczennicy 
z terenu gminy.

Tego dnia nastąpił także odbiór 
prac budowlano-konserwatorskich 
realizowanych w dobczyckim skansenie. 
Burmistrz poinformował radnych, że 
projekt Skansenova nie jest jeszcze 
zamknięty, pozostały do wykonania 
prace konserwacyjne eksponatów 
przeznaczonych na wystawę i przygo-
towanie tej wystawy. Aktualnie trwa 
procedura przetargowa na wykonanie 
wspomnianych prac konserwatorskich;
- spotkanie z mieszkańcami Stojowic 

burmistrz podziękował członkom Rady 
za uczestnictwo i liczną reprezentację. 
Święto, jak co roku połączone było  
z Otwarciem Sezonu Turystycznego. 
W krótkim wystąpieniu na zamku bur-
mistrz poinformował o realizowanych 
przez gminę projektach wzmocnienia 
potencjału turystycznego gminy, takich 
jak między innymi stworzenie parku 

miejskiego, budowa kortów teni-
sowych, kąpieliska, lodowiska 
oraz kładki łączącej Stare Miasto 
z zaporą i ścieżki widokowej na 
wzgórzu. Zachęcił także zebranych 
do zapoznania się z nową jakością 
skansenu po zakończonych pracach 
konserwatorskich;
- spektakl teatralny w Kornatce,  
w którego przygotowanie, jak pod-
kreślił burmistrz, zaangażowało 
się młode pokolenie, kontynuując 
tym samym tradycje teatralne 
Kornatki. Burmistrz pogratulował 
aktorom i zapewnił, że myśli już 
jak wesprzeć tę piękną inicjatywę;

7 maja - otwarte zostały oferty 
w przetargu na modernizację  
i rozbudowę przedszkola nr 3 oraz 
utworzenie oddziału żłobka. Był 
to drugi przetarg na realizację 

tej inwestycji, a oferowane koszty 
wykonania prac ponownie okazały się 
wyższe niż przewidywano. Burmistrz 
podkreślił, że jest to wynikiem istotnych 
zmian na rynku wykonawców i że na 
tej sesji będzie wnioskował o zmiany 
w budżecie umożliwiające podpisanie 
umowy;
- burmistrz wraz z pracownikiem 
odpowiedzialnym za drogi odbył wizję 
lokalną na drodze w Kornatce, w związku  
z prośbą o pomoc w jej remoncie. Jest to 
droga ok. 700 metrowa, prowadząca do 
jednego domu, przez las i nie jest drogą 
będącą własnością gminy. Burmistrz 
umówił się na spotkanie z rodziną by 
wspólnie zastanowić się, jak w obecnej 
chwili można jej pomóc.

Przy okazji burmistrz wspomniał 
również o problemie z uregulowaniem 
stanu własnościowego dróg w naszej 
gminie oraz poprosił radnych i sołty-
sów o wyznaczenie priorytetowych 
odcinków dróg już uregulowanych, 
będących własnością gminy, które 
wymagają modernizacji;

8 maja - burmistrz po raz kolej-
ny zasiadał w jury Gminnego Kon-
kursu Pieśni 
Patriotycznej 
i Żołnierskiej 
w Nowej Wsi. 
Jak podkreślił, 
poziom wystę-
pów był w tym 
roku bardzo 
wysoki, co jest 
efektem między 
innymi pracy 
szkoły muzycz-
nej oraz nauczy-
cieli odpowie-
dzialnych za 

w sprawie budowy chodnika w tej 
miejscowości. Gmina przekaże Powia-
towi Myślenickiemu kwotę 70 tys. zł. 
jako udział finansowy na wbudowanie 
chodnika w części, która pozostała do 
zrobienia;

28-29 kwietnia - przez dwa dni  
w Dobczycach odbywał się III Turniej 
Wiosny w Gimnastyce Artystycznej. 

Burmistrz pogratulował organizatorom 
Tatianie Krupowicz, Piotrowi Skórze 
wspaniale przygotowanego wydarzenia, 
pięknej oprawy i imponującej liczby 
uczestniczek. Podkreślił wielkie zaan-
gażowanie rodziców w przygotowanie 
i przeprowadzenie turnieju;

30 kwietnia – odbyło się spotka-
nie na temat doprowadzenia wody  
i kanalizacji do gospodarstw domowych 
Starego Miasta. Podjęte zostały rozmo-
wy z projektantem. Jeśli rozwiązanie 
techniczne zrealizowane na zamku  
i w skansenie sprawdzi się, to na podob-
nej zasadzie zaprojektowane zostanie 
uzbrojenie domów znajdujących się na 
Starym Mieście;
- odbyło się kilka spotkań z osoba-
mi protestującymi przeciwko budo-
wie stacji bazowej telefonii komór-
kowej w centrum miasta. Zgodnie  
z oczekiwaniem protestujących Gmina 
wynajęła eksperta, który spotkał się 
z zainteresowanymi mieszkańcami  
i przedstawił im więcej szczegółów na 
temat takiego urządzenia;
- odbyło się również spotkanie z przed-
stawicielkami Stowarzyszenia Opieki 
nad Zwierzętami na temat porzuconych 
na wałach szczeniaków. Burmistrz 
przypomniał, że działania gminy są 
nastawione w pierwszej kolejności na 
odnalezienie właścicieli, jeśli to się nie 
uda to na znalezienie nowych. Gmina 
zapewnienia opiekę weterynaryjną,  
a także, jeśli nie ma innego rozwiąza-
nia, oddanie zwierząt do schroniska,  
z którym gmina ma podpisaną umowę. 
Burmistrz prosi o zgłaszanie przypad-
ków bezpańskich zwierząt do gminy 
w celu podjęcia wyżej wspomnianych 
działań;

3 maja - obchody Święta 3 Maja, 

przedmioty muzyczne w szkołach. 
Konkurs wzbogacony był o akcenty 
związane z 100-leciem odzyskania 
niepodległości. Burmistrz podziękował 
dyrektor Zofii Suder oraz nauczycielom 
przygotowującym dzieci, za przygo-
towanie i przeprowadzenie konkursu;
- tego samego dnia wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk była 
obecna na rozdaniu nagród w konkursie 
matematycznym i ortograficznym,  
a także w międzygminnym konkursie 
języka angielskiego, gdzie uczniowie 
naszej gminy zajęli czołowe miejsca;
- burmistrz spotkał się z przedstawicie-
lami Stowarzyszenia Sportownia, które 
prowadzi w naszej gminie działalność 
w zakresie propagowania speed-balla. 
Tematem spotkania była m.in. propo-
zycja zorganizowania w Dobczycach 
Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie;

W okresie między sesjami kilku-
krotnie wizytowana była rozbudowa 
szkoły w Brzączowicach. Podejmowane 
były ustalenia dotyczące prac wykoń-
czeniowych wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem i do końca roku 
zostaną one zakończone.
- wiceburmistrz uczestniczyła w naradzie 
grupy roboczej projektu DobczyCe++, 
odbyło się również spotkanie w sprawie 
Festiwalu Szachowego.
- spotkanie w sprawie organizacji 
lodowiska w okresie zimowym przy 
Regionalnym Centrum Oświatowo-
-Sportowym. Aby podjąć decyzję 
o sfinansowaniu przedsięwzięcia 
konieczne jest rozpoznanie zaintere-
sowania mieszkańców w korzystaniu  
z oferty lodowiska. W związku z tym w 
serwisie internetowym gminy pojawiła 
się ankieta w tej sprawie. Przy okazji 
burmistrz poinformował, że ogłoszony 
został przetarg na budowę kąpieliska, 
lodowiska oraz kortów tenisowych.

Odbyły się również negocjacje  
z firmą, która zrealizuje obowiązkowe 
i wynikające z ustawy działania umoż-
liwiające nagrywanie i publikowanie 
nagrań na żywo z sesji i komisji rady 
miejskiej. Gminy zobligowane są do 
uruchomienia takich systemów od nowej 
kadencji, jednak zrealizowanie tego 
zadania wcześniej pozwoli na znaczne 
oszczędności w budżecie. Na sesji,  
w ramach autopoprawki, wprowadzono 
do budżetu pieniądze na ten cel.

11 maja - odbył się konkurs na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
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Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
przeznacza do sprzedaży w drodze 

przetargu, niezabudowaną nierucho-
mość gminną położoną w Dobczycach, 
oznaczoną działką nr 616 o pow. 0.0690 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśle-
nicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg 
Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi 
księgę wieczystą KR2Y/00015570/2  

– bez obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości 

55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych). Do uzyskanej w prze-
targu ceny sprzedaży zostanie doliczony 
podatek VAT.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Dobczyce – miasto Dobczyce, 
przedmiotowa działka w całości położona 

w Dziekanowicach. Dyrektorem nomi-
nowanym na to stanowisko został po 
raz kolejny Bogdan Czarnik.

Tego dnia odbyło się również spo-
tkanie z Zarządem Klubu Sportowego 
„Raba” w sprawie dzierżawy obiektów.

12 maja - odbył się wieczór wspo-
mnień poświęcony śp. Marii Brożek. 
Burmistrz podziękował za uczestnictwo 
oraz organizację wieczoru, który był 
okazją do wręczenia na ręce męża pani 
Marii – Władysława Brożka tytułu 
„Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”, 
przyznanego Marii Brożek przez Radę 
Miejską.

14 maja - odbyło się spotkanie na 
temat organizacji 7 lipca w Dobczycach 
Rajdu Rowerowego. Organizatorami 
są Małopolski Związek Kolarski oraz 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
w ramach projektu „Rowerem po zdro-
wie”. Przedsięwzięcie to finansowane 
jest przez Województwo Małopolskie, 
a Dobczyce znajdują się na liście miast, 
w których ten rajd się odbędzie.

15 maja - burmistrz spotkał się 
z Zarządem MPWiK w Krakowie. 
Spotkanie dotyczyło m.in. proble-
matyki technicznej i organizacyjnej 
dostarczenia wody dla Raciechowic. 
Projekt przewiduje dostawę wody  
z ZUW Dobczyce oraz jej przesłanie 
przez sieć naszego miasta. Omawiano 
szczegóły budowy przez MPWiK 
urządzeń przesyłowych i zbiornika, 
dodatkowo zabezpieczających dob-
czycką strefę przemysłową i miasto. 
Burmistrz określił, że priorytetem jest, 
aby w ramach prowadzonych przez 
MPWiK prac dokonano zmiany spo-
sobu zaopatrzenia Skrzynki, Stadnik 
i Kędzierzynki w wodę z wodociągu, 
a nie z ujęć studniowych. Poruszono 
również sprawy dalszej współpracy 
w zarządzaniu zadaniami wodno-ka-
nalizacyjnymi.

Burmistrz poinformował, że został 
zakończony pierwszy etap budowy 
szkoły w Dziekanowicach. Trwają 
jeszcze prace dotyczące orynnowania. 
Gmina rozliczyła się z dotacji z MSWiA. 
Wciąż prowadzona jest korespondencja 
w sprawie ewentualnego dofinansowa-
nia dla dalszych etapów oraz czekamy 
na rozstrzygnięcie wniosku złożonego 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w sprawie dotacji w projekcie, który ma 
służyć wspieraniu budowli o podwyż-
szonych standardach energooszędnych, 
do których zalicza się budynek szkoły.

Burmistrz odniósł się również do 
problemu z wybudowanym w ubie-
głym roku oświetleniem w Niezdowie  
i Sierakowie, gdzie zakończone zostały 
prace budowlane, natomiast wykonawca 
nie dopełnił formalności zakończenia 
budowy, stąd instalacje te nie działają. 
Burmistrz poinformował, że gmina 
pracuje nad rozwiązaniem problemu. 
Udało się uzyskać kontakt z podwy-
konawcami, którzy przygotowali już 
inwentaryzację i mapy, a także podjęto 
wszelkie starania, aby nawiązać kontakt 
z właścicielem firmy.

Nabór wniosków - restrukturyzacja małych 
gospodarstw

Młodzież i dzieci z Kornatki  
i Brzezowej, z inicjatywy mieszkanki 
Kornatki, posprzątały przydrożne rowy 
i wąwozy w okolicy boiska sportowego 
i sklepu. Ilość śmieci przeraziła nawet 
organizatorów akcji. Posprzątano rów-
nież okolice „dworu” – Kornatka oraz 
jedną z dróg biegnących w kierunku 
zalewu. Zapał i zaangażowanie naj-
młodszych zachęcił opiekunkę grupy 
do kontynuowania tego typu akcji.

Cieszy udział w sprzątaniu dzieci 
i młodzieży. Dzisiejszą młodzież  
i dzieci trzeba tylko umiejętnie zachęcić, 
a chętnie wyjdą z domów i pomogą  
w wielu inicjatywach. Każdemu uczest-
nikowi należą się wielkie podziękowania.

(gp)

Wspólnie sprzątali 
Kornatkę

Europejski Dzień Walki 
z Czerniakiem

Gabinety Lekarskie Sonalmed 
zapraszają na bezpłatne badanie 

dermatoskopowe znamion barwni-
kowych.

Każdego roku na całym świecie 
diagnozowanych jest ponad 200 tysięcy 
nowych przypadków czerniaka, z czego 
znaczny odsetek wśród ludzi młodych 
(30-50 letnich). Czerniak jest jednym 
z najgroźniejszych nowotworów skóry, 
jednak zdiagnozowany odpowiednio 
wcześnie jest w 90 procentach wyle-
czalny. W związku z obchodzonym  
w maju (12 maja) Europejskim Dniem 
Walki z Czerniakiem zapraszamy na 
bezpłatne badanie dermatoskopowe 
znamion. Podczas konsultacji der-
matologicznej, poza szczegółowym 
badaniem zmian skórnych, omawiane 
będą również czynniki ryzyka oraz 
sposoby profilaktyki nowotworów skóry.

Badanie prowadzone przez dr  
n. med. Elżbietę Wójtowicz (specjalistę 
dermatologii i wenerologii) odbę-
dzie się 23 czerwca w godz: 10.-14.,  
w gabinecie lekarskim w Dobczycach 
przy ul. Rynek 19.

Aby skorzystać z akcji bezpłatnych 
badań, należy wcześniej zarejestrować 
się telefonicznie pod numerem 533 
32 32 11. 

Rejestracja telefoniczna w ramach 
tej akcji będzie aktywna tylko we 
wtorek, 19 czerwca w godzinach od 
14:30 do 16:30. Ilość miejsc ograniczona. 

Więcej informacji na stronie inter-
netowej gabinetów lekarskich www.
sonalmed.pl

jest w terenach rekreacji i turystyki (10UT).
Nieruchomość posiada możliwość 

podłączenia się do infrastruktury tech-
nicznej po jej rozbudowie: sieci wodo-
ciągowej, energetycznej, gazowej i 
kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieru-
chomości drogą publiczną ul. Turystyczną,  
o nawierzchni asfaltowej, a następnie 
ustanowioną służebnością przejazdu 
po nieruchomości gminnej oznaczonej 
jako działka nr 617/6 .

Osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz.121 z póź. zm.) mogą złożyć 
wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa informuje 
o możliwości składania wniosków  
o przyznanie pomocy finansowej na 
operacje typu „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wnioski można składać od 
18 czerwca do 17 lipca.

Pomoc finansowa może być przy-
znana rolnikowi albo małżonkowi 
rolnika, jeżeli m.in.: jest posiadaczem 
gospodarstwa rolnego położonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
o wielkości ekonomicznej mniejszej 
niż 10 tys. euro; prowadząc działalność 
rolniczą podlega ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie 
nieprzerwanie przez co najmniej  
2 miesiące poprzedzające miesiąc zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy  
i w okresie 12 miesięcy, poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy, nie prowadzi działalności 
potwierdzonej wpisem do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej; przedłożył biznesplan 
dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz 
zobowiązał się do zrealizowania tego 
biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysoko-
ści 60 tys. zł. (jednak nie więcej niż 
równowartość 15 tys. euro) i wypłaca 
się ją w dwóch ratach:

Pierwsza rata wypłacana jest  
w wysokości 80 proc. całkowitej 
wartości pomocy (nie więcej niż 48 
tys. zł), druga – w wysokości 20 proc. 
całkowitej wartości pomocy (nie więcej 
niż 12 tys. zł).

Pomoc może być przyznana na 

wydatki doty-
czące działal-
ności rolniczej 
w gospodar-
stwie lub przy-
gotowania do 
sprzedaży 
produktów rolnych wytworzonych  
w gospodarstwie w kwocie stanowiącej 
co najmniej 100 proc. kwoty pomocy, 
w tym inwestycje w środki trwałe 
o szacunkowej wartości równej co 
najmniej kwocie stanowiącej 80 proc. 
kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie punktowej. 
Suma uzyskanych punktów będzie 
decydowała o kolejności przysługi-
wania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze załączników 
wraz z instrukcjami ich wypełniania 
są dostępne na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Można 
je również otrzymać w oddziałach 
regionalnych i biurach powiatowych 
ARiMR.

Wniosek składa się osobiście lub 
przez upoważnioną osobę, albo prze-
syłką rejestrowaną, nadaną w placówce 
pocztowej do dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji, właściwego 
ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego PROW na lata 
2014-2020 udzielane są w punktach 
informacyjnych w siedzibach biur 
powiatowych i oddziałów regionalnych 
ARiMR - biuro w Myślenicach – ul. 
Słowackiego 100 A, tel. 12/272 71 40.

Noc Bibliotek w 
Dobczycach
W tym roku Miejska Biblioteka Publicz-
na weźmie udział w Ogólnopolskiej 
Nocy Bibliotek.  Hasłem tegorocznej 
edycji jest „RzeczpospoCzyta”, ale 
nasza biblioteka podejmie ten temat 
w sposób szeroki. Gry planszowe to 

będzie temat przewodni. 9 czerwca 
w godzinach od 19-24 będzie można 
ciekawie spędzić czas. Spotkanie 
kierujemy do osób kochających dobrą 
zabawę i miłe towarzystwo w wieku 
od 13 lat wzwyż. Zapisy w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej do 8 czerwca. 

(MBP)
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Barwne kartki – konkurs po raz piąty

Ten konkurs wpisał się już na stałe 
w kalendarz konkursów arty-

stycznych gminy Dobczyce i powiatu 

myślenickiego. W tym roku ma swój 
mały jubileusz – Powiatowy Konkurs 
Plastyczny „Folklor w Duszy Gra” 
odbywa się już po raz piąty.

W tym roku tematem konkursu była 
„Pocztówka na ludowo”, a prace które 
zostały nadesłane do konkursu jaskrawo 
udowodniły, że w powiecie myślenickim 
mieszkają młode wspaniałe talenty. 
Dlatego też jury, w składzie którego 
zasiadały: Elżbieta Moskal, plastyk, 
Ewa Tkaczyk, plastyk, bibliotekarz, 
Elżbieta Narewska, nauczyciel historii 
sztuki, miało niezwykle trudny wybór.

Do konkursu nadesłano 183 prace 
plastyczne, wykonane przez dzieci, 
młodzież oraz uczestników zajęć WTZ 
z powiatu myślenickiego. Komisja, 
podczas oceniania prac, zwróciła uwagę 
na zrozumienie tematu, samodzielność 
wykonania, estetykę, ekspresję i wraż-
liwość plastyczną, ukazanie bogactwa 
wzorów ludowych charakterystycznych 
dla folkloru polskiego.

W kategorii przedszkola przyznano 
trzy pierwsze miejsca. Nagrody te trafiły 
do Weroniki Garbień z Sułkowickiego 
Ośrodka Kultury, Joanny Żuławińskiej 
z przedszkola z Nowej Wsi i Patrycji 
Łacnej z przedszkola z Nowej Wsi.

Drugie miejsca zajęły Kalina 
Labranche z PS nr 1 z Dobczyc i Maria 
Sternal z przedszkola ze Stadnik; trzecie 

– Daria Gubała i Maja Szewczyk – obie 
z PS nr 1 z Dobczyc. Wyróżnienie 
otrzymała Wiktoria Siwy z przedszkola 

z Nowej Wsi.
W kategorii klas I-III szkół podsta-

wowych pierwsze miejsce przyznano 
Oliwii Marek i Alicji Batko – obie 
z Sułkowickiego Ośrodka Kultury, 
drugie - Kornelowi Kocurowi z SP nr 
5 z Myślenic; trzecie – Joannie Pudlik, 
Joannie Majce i Antoniemu Żakowi  
z MGOKiS w Dobczycach. Wyróżnie-
nia powędrowały do Laury Labranche, 
Magdaleny Drzygiel – obie z SP nr 2 
w Dobczycach, Pauliny Kuzar z SP 
nr 5 z Myślenic, Zuzanny Kiejki z SP  
w Nowej Wsi, Leny Gaweł z Sułko-
wickiego Ośrodka Kultury.

W kategorii klas IV-VII z szkół 
podstawowych przyznano trzy pierwsze 
miejsca, które zajęły: Laura Kalisz  
z SP z Kornatki, Małgorzata Górszczak  

Rywalizując z najlepszymi parami 
z całej Polski, nasi reprezentanci 
wytańczyli złoto i brąz.

Wojciech Domagała i Julia Klimek 
wytańczyli I miejsce w kategorii wieko-

wej 16-18 lat w klasie tanecznej B.
Adam Miąsko i Julita Szew-

czyk wytańczyli III miejsce  
w kategorii wiekowej 10-12 lat 
w klasie tanecznej B.

Gratulujemy naszym tance-
rzom, a na prawdziwą taneczną 
ucztę zapraszamy do Dobczyc 
już w czerwcu (9 czerwca), kiedy 
to w RCOS odbywać się będzie 
Wojewódzki Turniej Tańców 
Polskich o Puchar Burmistrza 
Dobczyc. 

(Red.)
Fot. ze zbiorów ZPiT

z ZPO z Głogoczowa, Natalia Olesek  
z SP z Węglówki. Drugie miejsce trafiło 
do Julii Kowal z GOKiS Wiśniowa 
i Izabeli Bochenek z Sułkowickiego 
Ośrodka Kultury; trzecie do Barbary 
Kiszki z SP z Nowej Wsi. Jury przyznało 
także wyróżnienia: Gabrieli Kowalczyk 
z SP z Kornatki, Marioli Kasprzyc-
kiej z SP z Brzączowic, Aleksandrze 
Światłoń i Karolinie Skrzypek – obie 
z Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

W kategorii młodzież (gimnazjum 
i liceum) pierwsze miejsce zdobyły 
Karolina Zagól i Agnieszka Wojta-
nowska – obie z SP nr 2 Dobczyce, 
drugie - Weronika Zborowska z SP 
z Węglówki, trzecie – Julia Saw-
ska i Kinga Daniek – obie z SP nr 2  
w Dobczycach. 

Wyróżniono także prace Macieja 
Sroki z SP nr 2 z Dobczyc i Klaudii 
Gaweł z SP z Węglówki.

W kategorii Warsztaty Terapii 
Zajęciowej pierwsze miejsce zajęła 
Maria Jasek, drugie – Zofia Kowal  

– obie z WTZ z Dobczyc. 
Laureaci miejsc 1-3 otrzymają 

nagrody i dyplomy, a laureaci wyróż-
nień – dyplomy. Fundatorami nagród są 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Dobczycach. Otwarcie 
wystawy pokonkursowej i rozdanie 
nagród odbędzie się 9 czerwca o godz. 
15. we foyer Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

(Red.)

2 czerwca – Rycerski Dzień Dziecka 
na Zamku w Dobczycach. Zapraszamy 
wszystkie dzieci – małe i duże. Czeka 
nas moc atrakcji w iście średniowiecz-
nym klimacie. 

Prawdziwi rycerze i damy dworu 
będą oczekiwać na Wzgórzu Zamko-
wym na wszystkich milusińskich już 
od 15. Będzie można popróbować sił 
w niełatwych konkurencjach np. rzu-
tu sakiewką czy toczkiem, obejrzeć 
walki prawdziwych rycerzy, poczuć 
się jak Wilhelm Tell biorąc udział 
w warsztatach łuczniczych, uszyć 
odzienie na warsztatach krawieckich  
i zobaczyć jak wyglądała praca płatnerza 
wykonującego zbroję. Stroje rycerskie, 
dam dworu, księżniczek i książąt będą 
mile widziane.
3 czerwca – wspaniały i oczekiwany 
przez wszystkich bieg o Złotą Kóz-
kę – czyli II Rodzinny Mini Festiwal 
Biegowy o Złotą Kózkę. Zapisy przyj-
mowane będą jeszcze w dniu zawodów, 
a na liście już jest ponad 540 osób. 
Startujemy o godz. 14. W programie 
Bieg dla Dzieci oraz Bieg Główny  
i Nordic Walking – na 5 km. Będzie 
biegowo, będzie zdrowo i rodzinnie. 
Zapraszamy na Błonia obok RCOS  
w Dobczycach
4 czerwca – zapraszamy na kolejny 
koncert z cyklu Międzypokoleniowa 
Akademia Muzyczna w Dobczycach. 
Koncert odbędzie się pod hasłem: Na 
4 ręce – duety fortepianowe na Dzień 
Dziecka. Przewidziane są także warsz-
taty wspólnego budowania przez dziad-
ków, rodziców i wnuki instrumentów 
muzycznych. Zostaną wykorzystane 
podczas koncertu do stworzenia ilustracji 
muzycznej. Warsztaty rozpoczną się 
o godz. 17 w sali 306 i poprowadzi je 
Karolina Vogt. Na koncert Zarębski 
Piano Duo (Piotr Różański/Grzegorz 
Mania) zapraszamy o godz. 18
6-7 czerwca – zapraszamy na Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podsta-
wowych o Puchar Władysława Pazdura. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. 
519-170-650. Start w TKKF Dobczyce 
przy ul. Podgórskiej o godz. 10.
8 czerwca – nabór do Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach. Zapraszamy 
dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat do 
klasy pierwszej cyklu sześcioletniego 
i czteroletniego w następujących spe-
cjalnościach: fortepian, gitara, skrzyp-
ce, wiolonczela, altówka, kontrabas, 
akordeon, saksofon, klarnet, obój, 
flet, trąbka, puzon, perkusja. Zapisy 
odbywają się do 8 czerwca. Termin 
badań przydatności do szkoły odbędzie 
się pomiędzy 11 i 14 czerwca. Szkoła 
prowadzi bezpłatne kursy przygoto-
wawcze dla kandydatów - szczegóły 
na stronie internetowej Szkoły www.
szkolamuzyczna.dobczyce.pl w zakładce 
rekrutacja. Informacji udziela i zapisy 
przyjmuje sekretariat ul. Szkolna 43, 
tel. 12-274-20-78
13 czerwca – w RCOS, w hali sportowej, 
odbędzie się 3. Dobczycka Olimpiada 
Gimnastyczna. Zapraszamy w godz. 
9 – 14. 

Tancerze z Dobczyc z kolejnymi sukcesami

Dwie pary reprezentowały ZPiT 
Dobczyce na XVII Królewskim 

Turnieju Tańców Polskich „Wilanów 
2018”, który odbył się w Warszawie. 
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u Tischnera

Tegoroczne Powiatowe Zawody 
Młodzieży Szkolnej w Infor-

matyce odbyły się w Zespole Szkół  
w Dobczycach.

W zawodach wzięło udział  
9 drużyn ze szkół podstawowych 
oraz 7 drużyn ze szkół gimnazjalnych 
powiatu myślenickiego, m.in. z Dobczyc, 
Głogoczowa, Pcimia, Krzywaczki, 
Stadnik, Brzączowic, Dziekanowic  
i Harbutowic.

W kat. szkół gimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęła drużyna z SP nr 2  
w Dobczycach: Jakub Wiechniak i Piotr 
Olesek, drugie – również uczniowie  
z SP nr 2 w Dobczycach: Bartosz Irzyk 
i Andrzej Klimala, a trzecie drużyna 
z SP nr 1 w Pcimiu: Dawid Jakubiak 
i Mateusz Tupta.

W kat. szkół podstawowych pierw-
sze dwa miejsca zajęli uczniowie z SP 
w Brzączowicach: Małgorzata Braś  
i Krystian Wierciak oraz Milena Przęczek 
i Pietro Molendys. Miejsce trzecie zajęli 
uczniowie z ZPO w Harbutowicach: 
Adam Lempart i Dawid Gaweł.
- Celem konkursu było zainteresowanie 

uczniów praktycznym wykorzysta-
niem wiedzy informatycznej w życiu 
codziennym, pobudzenie aktywności 
poznawczej młodzieży informatycznie 
uzdolnionej, a także kształtowanie 
umiejętności samodzielnego zdobywania  
i rozszerzania wiedzy – mówi informatyk 
Gabriela Panuś, która z  nauczycie-
lami przedmiotów informatycznych 
przygotowywała konkurs. - Uczniowie 
rozwiązywali zadania z zakresu umie-
jętności zastosowania pakietu Office, 
programowania w wybranym języku, 
budowy komputera oraz informatycznej 
wiedzy ogólnej.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiato-
we oraz upominki od Stowarzyszenia 
Sympatyków i Absolwentów ZS. Kolejny 
raz piekarnia Złoty Kłos zapewniła 
poczęstunek dla uczestników, obsługę 
gastronomiczną przygotowali uczniowie 
kl. 2TG pod opieką Jerzego Michorczyka 
z pracowni gastronomicznej. Ogromną 
pomoc w organizacji zawodów okazali 
również uczniowie kl. 3T1.

oprac. (bd)

U „Tischnera” informatyka bez tajemnic

Dzień Dumy Narodowej

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. 

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, 
która wiele przecierpiała i wciąż na 
nowo cierpi. Dlatego tez ma prawo 
do miłości szczególnej.

Pod koniec kwietnia Zespół Szkół 
w Dobczycach uczcił rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, obchodząc 
uroczyście Dzień Dumy Narodowej. 
Akademia odbyła się w dobczyckim 
RCOS, a jej organizatorzy (Anna 
Urgacz, Agnieszka Majka-Knap oraz 
Iwona Stawowczyk) zaprosili gości 
do podróży przez wieki. Inscenizacja, 
głównie skupiająca się na zasłużonych 
dla naszej Ojczyzny Polakach i ich doko-
naniach w dziedzinie m.in. literatury, 
sztuki, nauki i sportu, obejmowała 
prezentację, skecze, wiersze i piosenki. 

W uroczystości wystąpiła jak 

zawsze utalentowana młodzież naszego 
Zespołu.

- Dzień Dumy Narodowej jest dniem 
szczególnym, który ścieżką wspomnień 
przenosi nas w świat zachwytu, podzi-
wu, wzruszeniu, aż po dumę – mówi 
uczennica ZS, Kinga Kowalczyk.  

– Dumę za Ojczyznę, która stała się dla 
każdego osobistym kawałkiem nieba… 
Żyjemy w kraju, dzięki któremu jego 
mieszkańcom wyrastały skrzydła tak 
silne i potężne, że żadna jednostka 
nie zdołała ich zniszczyć. Skrzydła 
zbudowane z ludzkiej nadziei. Nie 
jestem w stanie wyrazić słowami tego, 
jak bardzo jestem wdzięczna za to, że 
mogę być częścią tej Ojczyzny. I może 
właśnie o to chodzi w tym Dniu? Nie  
o słowa zapewniające naszą dumę, lecz 
o czyny, które to udowodnią. O to, jakimi 
ludźmi jesteśmy, i którą drogą idziemy. 

oprac. (bd)

Nadzwyczajny koncert w ramach 
wydarzenia „Noc Muzeów  

– Niepodległa” odbył się w maju  
w Krakowie. 

Mistrzowie – Dzieciom, Dzieci  
– Dzieciom – dzięki temu koncertowi 
krakowski Dom Matejków rozbrzmiewał 
muzyką przeszłości i muzyką przy-
szłości. Elementy muzyki klasycznej 
łączono z elementami współczesnymi 
i popularnymi. 

Artystyczną grupę reprezentacyjną 
Szkoły stanowili głównie najstarsi 
uczniowie, jako soliści oraz zespoły 
instrumentalne. Do grona wykonawców 

dołączyli nauczyciele Leokadia Sochac-
ka-Lachman i absolwentka szkoły Julia 
Kwiatkowska. 

W miłej, domowej atmosferze 
artyści prezentowali różne nastroje  
i odcienie muzyki, historii muzyki 
i sztuki wykonawczej, nawiązywa-
no polskimi tańcami narodowymi  
i kompozycjami Fryderyka Chopina 
do idei Nocy Muzeów. 

Wykonawcy po raz kolejny nie-
zwykle gorąco zostali przyjęci przez 
licznie przybyłą publiczność. 

(SM Dobczyce)

W dobczyckim Zespole odbył się 
XI Powiatowy Konkurs Gastro-

nomiczny. Do konkursu zgłosiło się 
pięć szkół a głównym tematem była 

„Rolada w różnych odsłonach”. 
Po zakończeniu konkursu i degu-

stacji, jury w składzie: Dariusz Cichy, 
szef kuchni we włoskiej restauracji 
Pino w Krakowie, oraz absolwent ZS, 
obecnie kucharz w Dworze Sieraków, 
Rafał Wójtowicz, wyłoniło zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajął Paweł 
Leśniak z Prywatnego Technikum 
w Myślenicach, drugie – Grzegorz 
Słowik, uczeń technikum gastrono-
micznego w dobczyckim ZS, natomiast 
trzecie miejsce przyznano Błażejowi 

Leśniakowi z ZSTE w Myślenicach. 
Nagrody, ufundowane przez Sta-

rostwo Powiatowe w Myślenicach, 
wręczali dyrektor ZS Bogusław Lichoń 
oraz wicedyrektor Wioletta Wyroba. 

Rywalizacja była ostra, poziom 
umiejętności wysoki, przygotowane 
potrawy cieszyły oko i podniebienie. 
Za przygotowanie konkursu odpowie-
dzialne były nauczycielki przedmiotów 
gastronomicznych: Teresa Calik oraz 
Agnieszka Piłat, które prowadziły rów-
nież z uczniami klasy 3TG warsztaty 
kulinarne dla gimnazjalistów, którzy 
zastanawiają się nad wyborem dalszej 
drogi kształcenia.

Agnieszka Piłat

„Rolada w różnych odsłonach” u Tischnera

Moc atrakcji  
w Jedynce

Przedszkolaki z PS nr 1 w Dob-
czycach nie narzekają na brak atrakcji, 
dzięki którym wracają do domów  

z wieloma opowieściami o tym, jak 
ciekawie jest w przedszkolu. Każdego 
miesiąca wychowawczynie i nauczy-
cielki z Jedynki przygotowują dla nich 
niezapomniane wycieczki.

Tak też było w marcu. Na początku 
miesiąca dzieci z grupy niebieskiej 
zwiedziły Centrum Nauki i Zabawy 
Klockoland w Krakowie. Miały moż-
liwość sterowania robotami z klocków 
lego za pomocą tabletów, konstruowania 
budowli z klocków lego duplo, classic 
oraz technik.

Z kolei dzieci z grup najmłodszych 
wybrały się na wycieczkę do Gibolan-
du. Bawiły się radośnie w sali pełnej 
atrakcji, miały możliwość samodzielnie 
udekorować i zjeść pyszne gofry.

Marzec to to także pierwszy dzień 
wiosny. Z tej okazji 21 marca przed-
szkolak,i pomimo zimowej jeszcze 
aury, udały się w poszukiwaniu „Pani 
Wiosny”. Przemaszerowały zielonym 
pochodem ulicami miasta. Po powrocie 

do przedszkola miały okazję zaprezen-
tować swoje zielone stroje i przywołać 
wiosnę wesołymi piosenkami, wier-
szykami oraz okrzykami.

Pod koniec marca dzieci z grup 
starszych wzięły udział w wycieczce do 
kopalni soli w Bochni. Po zjeździe szy-

bem Cam-
pi zaczęły 
zwiedzanie 
podróżując 
kolejką, któ-
ra nazywa-
ła się Kuba. 
D z i ę k i 
podziem-
nej Ekspo-
zycji Mul-
timedialnej 
wycieczka 
przybrała 
charakter 
ciekawej 
p o d r ó ż y  

w czasie. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę 
na temat pracy górników dawniej i dziś, 
spotkały po drodze ciekawe postacie  
z przeszłości, które opowiadały o historii 
kopalni. Uczestnicy wycieczki mieli 
możliwość podziwiania unikatowych 
arcydzieł wykonanych z soli. Na koniec 
mogły pobawić się na podziemnym 
placu zabaw. Cały pobyt w kopalni 
był atrakcyjny i pouczający.

Nasze przedszkole włączyło się 
czynnie w akcję Jedna Lalka = Jedno 
Życie, organizowaną przez Zespół 
Szkół w Dobczycach, przekazując 10 
lalek na aukcje charytatywną.

Marzec był również czasem przy-
gotowań do Świąt Wielkanocnych. 
Przedszkolaki i ten okres spędziły 
owocnie przygotowując świątecz-
ne ozdoby. Wspólnie wyruszyły do 
instytucji, sponsorów oraz przyjaciół 
przedszkola ze świątecznymi życzeniami. 
Wszędzie zostały bardzo mile przyjęte.

Tekst i foto: B.B.

Noc Muzeów w Krakowie

Po raz trzeci w Dobczycach odby-
wać się będzie Dobczycka Olimpiada 
Gimnastyczna i konkurs wiedzy gim-
nastycznej dla szkół podstawowych. 
Organizatorami i inicjatorami olimpiady 
są Piotr Skóra oraz Katarzyna Matoga. 
Olimpiada objęta jest honorowym 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce Pawła Machnickiego.
Olimpiada odbędzie się 13 czerwca 

w godz. 9. do 14. w hali sportowej 
RCOS w Dobczycach. Zapisy u wycho-
wawców lub organizatora. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Kontakt: e-mail: 
piotrskora@wp.pl

(Red.)
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Nowy sezon turystyczny rozpoczęty
Przy pięknej pogodzie i w niezwy-

kłej scenerii Dobczyce rozpoczęły 
kolejny sezon turystyczny. Tradycyjnie 
już, otwarcie poprzedziły uroczystości 
patriotyczne w ramach obchodów 

Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Jak co roku włodarze, lokalni 

samorządowcy, licznie przybyłe poczty 
sztandarowe, przedstawiciele instytu-
cji oraz mieszkańcy, zebrali się przy 
symbolicznym Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Rynku. Uroczystość 
wspomnienia tej pierwszej w Europie 
Konstytucji uświetniła niezastąpiona 
Orkiestra Dęta Dobczyce pod batutą 
Józefa Manieckiego.

Symboliczny gest złożenia kwiatów 
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 
poprzedziło krótkie wystąpienie bur-
mistrza Pawła Machnickiego, który  
w refleksji nad historią tego najważ-
niejszego dokumentu dla Rzeczpospo-
litej, podkreślił jego nieoceniona rolę  
w tworzeniu tożsamości narodowej 
oraz bycie źródłem siły w walce  
o niepodległość, którą stoczyli nasi 
przodkowie. Burmistrz wspomniał 
również, że w tym wyjątkowym roku 
100-lecia odzyskania niepodległości 
święta te tworzą wspaniałą klamrę,  
a liczny udział w tych patriotycznych 
uroczystościach świadczy o rozwijanym 
w naszej gminie patriotyzmie lokalnym.

Wraz z zakończeniem uroczystości 
na dobczyckim Rynku zebrani udali się 
na Stare Miasto, gdzie w kościele św. 
Jana Chrzciciela odprawiona została 
specjalna msza św., którą celebrował 

ks. Gracjan Hebda.
Tradycyjnie sezon turystyczny roz-

poczęto od powitania króla Kazimierza 
Wielkiego i Kasztelana dobczyckiego 
zamku, Władysława Brożka, w progach 
warowni. Przyjęli oni klucze do wrót 
zamku z rąk prezesa dobczyckiego 
oddziału PTTK Marka Gabzdyla. 

Podczas uroczystości na zamkowym 
dziedzińcu rozstrzygnięty został 
konkurs na herbarz dobczycki. 
Dzieci i młodzież wykonywały 
herb dobczyckich rodów, których 
jak przypomniał prezes PTTK, 
jest na zamku dwadzieścia sie-
dem. Wrażeń dostarczył również 
kameralny koncert reprezentantów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Cza-
sławiu. Zwieńczeniem wydarzeń 
była prelekcja Michała Kowalika 
na temat starosty dobczyckiego 
Sebastiana Lubomirskiego.

Wzrok przybyłych na Zam-
kowe Wzgórze mieszkańców 
i turystów przykuwał również 
dobczycki skansen, który dzięki 
pracom realizowanym przez Gmi-
nę Dobczyce w ramach projektu 

„Skansenova”, cieszy się nowym bla-
skiem. Realizowanemu projektowi 
poświęcona była również wystawa 
„Dobczycki skansen w nowej odsłonie” 
oraz prezentacja multimedialna z wyko-

nanych do tej pory prac. Budyn-
ki tworzące skansen przeszły 
szereg prac konserwatorskich, 
powstało odwodnienie, dzie-
dziniec został wybrukowany, 
wymienione zostało ogrodzenie  
i zamontowano nowe oświe-
tlenie. Całość obiektu moni-
toruje teraz siedem kamer.  
W ramach projektu ekspona-
ty czeka jeszcze renowacja,  
a zwieńczeniem będzie montaż 
nowej ekspozycji. Niemniej 
jednak skansen już cieszy oczy. 
Dodatkowym udogodnieniem 
jest doprowadzenie wody  
i kanalizacji do zamku i skan-
senu, co znacznie podniesie 
standard świadczonych usług.

Szczególne podziękowania 
za wsparcie i zaangażowanie  

w realizację tych prac przyjął z rąk 
prezesa dobczyckiego oddziału PTTK 
Marka Gabzdyla burmistrz Paweł 
Machnicki, Rada Miejska w Dobczy-
cach oraz pracownicy Urzędu Gminy 
odpowiedzialni za projekt „Skan-
senova”. Burmistrz podkreślił rolę 
współpracy gminy z odziałem PTTK 
w realizacji wspólnego celu – ochrony 

dziedzictwa lokalnego i uatrakcyjnienia 
Wzgórza Zamkowego. Współpraca 
ta jest niezwykle cenna, ponieważ 
realizowane przez gminę projekty, na 
terenie dawnego OSiR oraz w obrębie 
Wzgórza Zamkowego jednoznacznie 
określają nowy kierunek rozwoju jakim 
jest turystyka. PTTK to organiza-
cja, która jest kluczowym partnerem  
w tworzeniu komplementarnego pro-
duktu turystycznego i realizowania 
wspólnie z gminą tego strategicznego 
kierunku rozwoju.

Wzgórze Zamkowe w dniu otwarcia 
sezonu turystycznego tętniło życiem. Na 
dziedzińcu skansenu i w odnowionych 
obiektach spotkać mogliśmy wystawców 
rękodzieła i ludowych upominków, 
pyszne domowe smakołyki królowały 
na stoiskach kół gospodyń wiejskich, 
a dzieci mogły wziąć udział w warsz-
tatach ceramicznych, czy tworzenia  
z bibuły. Niemała kolejka ustawiała się 
również do malowania twarzy. Pogoda, 
która dopisała i znakomita atmosfera 
są dobrą wróżbą na tegoroczny sezon 
turystyczny.

Organizatorami wydarzenia byli: 
dobczycki oddział PTTK, Urząd Gmi-
ny i Miasta Dobczyce oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Dobczycach.

(JoTa)
Fot. Joanna Talaga

oddawały radość z bycia Polakiem, 
podróży w czasie oraz nastrojowych 
performance’ów. Każdy z występów, 
w których uczniowie pochwalili się 
jakie mają talenty i jak je rozwijają, 
był dowodem na to, że patriotyzm to 
także dbałość o swoje wykształcenie 
i o rozwijanie pasji i talentów. 

Nad przygotowaniem uczniów 
do tego wspaniałego przedstawienia 
czuwali: Krystyna Kowal-Gruchała, 
Lucyna Sikora, Bożena Korzec-Gunia, 
Lucyna Sławińska-Targosz, Elżbieta 
Klimek-Piwowarczyk, Paweł Figlewicz.

(Red.)

umierać dla ojczyzny, ale najwięk-
szą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. 
Autorski scenariusz napisany przez 
nauczycielki ukazywał współcze-
snemu młodemu człowiekowi, jak 
może pięknie dla swojej Ojczyzny żyć  
i należycie obchodzić narodowe święto. 

Podczas uroczystości nie mogło 
zabraknąć opowieści o okolicznościach 
uchwalenia i znaczeniu konstytucji tej 
dawnej i współczesnej, patriotycznych 
wierszy, wzruszających piosenek, pre-
zentacji najważniejszych dla młodzieży 
miejsc z Gminy Dobczyce oraz poloneza. 

Urszula Ciapa

Witaj majowa jutrzenko, Świeć 
naszej polskiej krainie…  

- o tym, co polskie i co ważne w życiu 
młodego człowieka, opowiadał także 
apel przygotowany przez nauczycieli 
i uczniów z SP nr 2. 

Byliśmy, jesteśmy, będziemy  
– mówili uczniowie, a koncepcja apelu 
oparta była o rozmowy pomiędzy 
młodszymi a starszymi kolegami. 
Rozmawiali o konstytucji, o naszej 
przeszłości i o przyszłości. 

Na scenie nie zabrakło pięknych 
tańców polskich – w tym naszego 
poloneza, piosenek, które najpiękniej 

Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie” - ponad-

czasowa dewiza Jana Zamojskiego 
przyświeca pedagogom SP Nr 1  
w Dobczycach na co dzień. Nie 
inaczej było podczas przygotowania 
uroczystego apelu z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. 

Uczniowie klas 6c i 6d pod opieką 
nauczycieli Anety Baran, Agnieszki 
Pustelnik, Luizy Zając, Bożeny Ora-
mus i Urszuli Ciapy, przygotowali 
uroczysty apel. Hasłem przewodnim 
uroczystości były słowa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest 

Święto Konstytucji w oczach dzieci
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Wojewódzki finał za nami – znamy 
Talenty Małopolski 2018
Po raz trzydziesty pierwszy miesz-

kańcy Małopolski mogli wysłu-
chać największych talentów naszego 
województwa. Kolejny raz talenty 
te zjechały do Dobczyc, gdzie na 
scenie auli Regionalnego Centrum 

Oświatowo-Sportowego przez dwa 
dni królował taniec i śpiew.

W kategorii tanecznej jury,  
w skład którego weszli: dyrektor Festi-
walu Adrian Kulik, Milena Jurczyk, 
nauczyciel tańca, choreograf z Gdańska, 
Katarzyna Skawińska, choreograf, 
instruktor tańca, wykładowca na 
Akademii Muzycznej w Łodzi, Ewe-
lina Tutka, tancerz, instruktor tańca, 
choreograf z Krakowa, Bartosz Wójcik, 
tancerz, finalista IX edycji programu 

„You can dance” z Ostrołęki, oceniało 
stu wykonawców – zespoły, duety, 
solistów: w sumie 802 uczestników. 

W kategorii wiekowej 6-9 lat 
przyznano dwie nagrody główne  
w postaci tytułu „Talenty Małopolski 
2018” dla zespołu AcroGym 1C z SP 
nr 2 w Dobczycach oraz dla zespołu 
Silver z Centrum Kultury i Wypoczynku  
w Proszowicach.

Trzy wyróżnienia powędrowały do 
zespołu Orange z CKiW w Proszowi-
cach, zespołu Mini Wena – Kraków ze 
szkoły tańca Wenna z Krakowa oraz 
do zespołu Psikus z Wadowickiego 
Centrum Kultury.

W kategorii wiekowej 10-15 lat 
Grand Prix i tytuł „Talent Małopolski 
2018” otrzymał zespół Junior Wena 
Squad ze Szkoły Tańca Wena w Olkuszu.

Przyznano 12 Nagród Głównych 
w postaci tytułu: „Talent Małopolski 
2018”, które otrzymały zespoły: Black 
z CKiW w Proszowicach, Reakcja 
taniec współczesny z Centrum Tańca 
i Ruchu w Wieliczce, Omnia Junior ze 
Studia Tańca Dance Omnia w Gdowie, 
JDC Discovered z JDC Dance Studio  
w Krakowie, New Fresh z Dance&Fitnes 
House w Bochni, Wena Kids ze Szkoły 

Tańca Wena w Krakowie, Kosmox  
z Ośrodka Kultury Ruczaj w Krakowie, 
zespół SP nr 158 – Grupa 7 z Edukacji 
Artystycznej Dzieci w Krakowie, duet 
Patrycja Zachara, Zuzanna Seweryn 
z Centrum Sztuki Tańca w Krakowie, 

Joanna Wolak z Centrum Kultury 
Podgórza Dwór Wola w Krakowie, 
Helena Kosecka z Dance&Fitnes 
House w Bochni, Oliwia Miarka  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Bachowicach

Dziewięć wyróżnień powędro-
wało do zespołów: JDC Swaggers’i  
z JDC Dance Studio w Bochni, Omnia 
Kids ze Studia Tańca Dance Omnia  
w Gdowie, Feniks Junior ze Staromiej-
skiego Centrum Kultury Młodzieży  
w Krakowie, zespołu SP nr 158 – Gru-
pa 5 z EAD w Krakowie, Grupy W2  
z Centrum Sztuki Tańca w Krakowie, 
Frajda z Zakopanego, Elizy Tańculi  
i Kai Chwajoł ze Studia Tańca Dance 
Omnia w Gdowie, Zuzanny Seweryn 
z Krakowa, Anity Studnickiej z Kra-
kowskiej Akademii Tańca L’art de La 
Danse w Krakowie.

W kategorii wiekowej 16-21 lat 
Grand Prix i tytuł „Talent Małopol-
ski 2018” otrzymała Formacja Tańca 
Współczesnego Krakowskiej Akademii 
Tańca z Krakowskiej Akademii Tańca 
L’art de La Danse w Krakowie

Przyznano sześć Nagród Głównych 
w postaci tytułu: „Talent Małopol-
ski 2018”, które otrzymały zespoły: 
JDC Atomówki z JDC Dance Studio  
w Bochni, Friction z Klubu Sportowego 
Podwawelski w Krakowie, ADHDance 
z Wadowickiego Centrum Kultury, 
Paulina Kostaś, Eryk Faracik z Fun-
kyfree Jazz Dance Academy Kraków, 
Emilia Szydło z Krakowskiej Akademii 
Tańca L’art de La Danse w Krakowie, 
Julia Hnatów z Bochni.

Dziesięć wyróżnień przyznano 
zespołom, duetom i solistom: FD 1 ze 
Szkoły Tańca Frygi Drygi Zabierzów, 

Noname z Ośrodka Kultury Ruczaj  
w Krakowie, Gold z CKiW w Proszo-
wicach, Dance Effort II – MDK Fort 
49 „Krzesławice” w Krakowie, Grupa 
8+9 z Centrum Sztuki Tańca w Kra-
kowie, Wena X ze Szkoły Tańca Wena  

w Krakowie, Alek-
sandrze Chełmeckiej, 
Zuzannie Berendt  
z Zespołu Szkół Spo-
łecznych nr 1 w Kra-
kowie, Aleksandrze 
Chełmeckiej z ZSS nr 
1 w Krakowie, Nikoli 
Modelskiej ze Studia 
Baletowego Opery Kra-
kowskiej, Alicji Szumnej 
z Krakowskiej Akademii 
Tańca L’art de La Danse 
w Krakowie.

Zmaganiom woka-
listów przyglądało się  
i oceniało jury w skła-
dzie: Paulina Karp, 
muzyk, pedagog, 
wykładowca Akademii 
Muzycznej w Krakowie, 

Adrian Kulik, Karolina Leszko, peda-
gog, instruktor wokalny, wokalistka, 
Absolwentka Akademii Muzycznej 
w Katowicach na Wydziale Jazzu  
i Muzyki Rozrywkowej, Monika Płachta 

– pianistka, pedagog, współpracująca 
na co dzień z Akademią Muzyczną  
w Krakowie oraz Filharmonią Kra-
kowska, Wojciech Wachułka, pianista, 
aranżer, kompozytor, dyrektor arty-
styczny Międzynarodowego Festiwalu 

„O Grand Prix Edith Piaf”. W tym roku 
wysłuchali i obejrzeli 81 podmiotów 
wykonawczych (117 uczestników). 

W kategorii wiekowej 6-9 lat 
przyznano Nagrodę Główną w postaci 
tytułu „Talenty Małopolski 2018” Lenie 
Tambor z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Bukownie. Wyróżnienie otrzymała 
Hanna Piekarska ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej z Woli Batorskiej.

W kategorii wiekowej 10-15 lat 
Grand Prix i tytuł „Talent Małopolski 
2018” powędrowały do Małgorzaty Frey 
z Młodzieżowego Dom Kultury w Kra-
kowie. Przyznane zostały cztery nagrody 
główne w postaci tytułu „Talent Mało-
polski 2018”, które otrzymali: Zuzanna 
Szlachetka z 
Ogólnokształ-
cącej Szkoły 
Muzycznej 
I stopnia  
w Krakowie, 
Julia Dróżdż 
z Centrum 
K u l t u r y  
i Sportu  
w Miecho-
wie, Emi-
lia Azier-
ska z SSP 

w Woli Batorskiej, Gabriela Król  
z Gimnazjum w Bańskiej Niżnej.

W tej kategorii wyróżniono także 
dziesięcioro wykonawców: Natalię Smaś 
z Krakowa, Magdalenę Kiełczewską  
z ZSS w Sułkowicach-Łęgu, Alicję Obo-
zę z Ogniska Muzycznego METRUM 
w Andrychowie, Edytę Limanówkę  
z Septyma MOK w Nowym Targu, Han-
nę Solarczyk z MDK „Dom Harcerza”  
w Krakowie, Pawłowi Batce z Publicznej 
Szkoły Podstawowej SPSK w Barwałdzie 
Dolnym, Miłoszowi Sadkowskiemu  
z SP nr 4 w Oświęcimiu, Aleksandrze 
Grabowskiej z MDK w Krakowie, Mai 
Archer z ZSS w Roczynach, zespołowi 
wokalnemu Puzzle z MDK w Krakowie.

W kategorii wiekowej 16-21 lat 
przyznano dziesięć Nagród Głównych 
w postaci „Talentu Małopolski 2018”,  
a otrzymali je: zespół wokalny Domino 
z MDK w Krakowie, duet Justyna  
i Iwona Jarząbek z II LO w Nowym 
Targu, Martyna Kasprzycka z Zakopa-
nego, Anna Cieśla z Niepołomic, Oliwia 
Duda ze Studia Piosenki Young Stars  
w Rabie Wyżej, Weronika Kozłow-
ska ze Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Świątnikach Górnych, Julia Latosińska 
z V LO w Krakowie, Martyna Raczek 
z VI LO w Krakowie, Julia Majerczyk 
z ZSO nr 1 w Nowym Targu, Zofia 
Sydor z Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Krakowie.

Przyznano także osiem wyróżnień 
dla: zespołu Walk z MDK w Oświę-
cimiu, duetu Dziewczyny z Ogniska 
Muzycznego „Żaczek” w Olkuszu, 
Angeliki Sobaniak z ZS w Zembrzycach, 
Kacpra Bryzka z Ogniska Muzyczne-
go „Metrum” w Andrychowie, Agaty 
Fugat ze Studia Piosenki Katarzyny 
Kornaś w Kozłowie, Julii Jarząbek 
z Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu, 
Damiana Kłuska z ZSPM w Krakowie, 
Zuzanny Rosy ze Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Krakowie. 

Przyznanie Nagrody Głównej  
– „TALENT MAŁOPOLSKI 2018” 
jest równoznaczne z zaproszeniem 
do udziału w Koncercie Laureatów  
w „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie 
10 czerwca.

Jury podkreślało wysoki poziom 
tegorocznego Festiwalu, a jednocześnie 
zwróciło uwagę na dobre przygotowanie 
uczestników, za co złożyło podzięko-
wania dla instruktorów.

(Red.)
Fot. MGOKiS  
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Zespół Szkół w Dobczycach zor-
ganizował IV edycję Festiwalu 

Zawodów. 
W czasie imprezy zaprezentowały 

się klasy o profilu zawodowym, fir-
my działające w Dobczyckiej Strefie 
Przemysłowej oraz instytucje wspie-
rające przedsiębiorczość i rozwój 
zawodowy. Uczniowie stojący przed 

ważnym wyborem kierunku dalszego 
kształcenia, mieli szansę zapoznać się 
z lokalnym rynkiem pracy, wymienić 
doświadczeniem oraz zasięgnąć opinii 
w sferze przyszłej kariery zawodowej.

O perspektywach zawodowych 
krótko opowiedział również burmistrz 
Paweł Machnicki, w oparciu o plany 
rozwoju gminy. Sporo miejsca poświęcił 

również Dobczyckiej Strefie Przemy-
słowej oraz poszukiwaniu nowych 
kierunków rozwoju m.in. w segmencie 
turystyki, hotelarstwa, gastronomi  
i innych usług.

Zdobyte już umiejętności prezen-
towali także uczniowie na stoiskach 
odpowiadających profilowi swoich 
klas. Mechatronika, budownictwo, 

elektromechanika, gastronomia, 
cukiernictwo i fryzjerstwo to kierunki,  
w których m.in. kształci się w Zespole 
Szkół w Dobczycach. 

Festiwal zawodów cieszy się dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród 
gimnazjalistów, którzy chcą z dużą 
wiedzą o szkole przystąpić do rekrutacji. 

(ZS)
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ze szkolnej ławy

Po raz dwunasty odbył się w Nowej 
Wsi Gminny Konkurs Pieśni 

Patriotycznej, w którym w tym roku 
uczestniczyło 300 osób ze szkół pod-
stawowych i oddziału gimnazjum. 

Wykonawców oceniało sześcio-
osobowe jury, w skład którego weszli: 
burmistrz Paweł Machnicki, dyrektor 
Szkoły Muzycznej Monika Guba-
ła, Józefa Baran, Halina Lisowska, 

Małgorzata Rozwadowska, Andrzej 
Pudlik – członek zespołu Hatbreakers.

Jury wysłuchało 16 solistów  
i tyleż zespołów i duetów. Oceniano 
w kategoriach wiekowych, a poziom 
tegorocznych wykonań był wysoki. 

Wśród solistów, przedszkolaków, 
pierwsze miejsce zajęła Laura Mruk  
z PS nr 1 w Dobczycach, drugie - Ewa 
Bukiej (PS nr 3 Dobczyce), trzecie 

- Sandra Kiełtyka (OP Nowa Wieś). 
Wyróżnienie jury przyznało Magdalenie 
Szczygieł (OP Dziekanowice).

Najlepszym zespołem wśród 
przedszkolaków były Kotki z OP  
z Dziekanowic, drugie miejsce zajęli 
Mali Patrioci z PS nr 1 w Dobczycach, 
trzecie (ex aequo) Pszczółki z PS nr 3  
z Dobczyc i Biało Czerwone Nutki z OP 
z Nowej Wsi. Wyróżnienie przyznano 
zespołowi z OP z Kornatki.

Najlepszą solistką w kat. klas I-III 
szkół podstawowych była Weronika 

Konkurs pieśni patriotycznej
Ślusarczyk z SP w Brzączowicach, drugie 
miejsce zajęła Zuzanna Rucka z SP ze 
Stadnik, trzecie – Amelia Wincenciak 
z SP z Dziakanowic. Wyróżnienia 
przyznano Zosi Policht z SP nr 2  
z Dobczyc i Janowi Rozwadowskiemu 
z SP z Nowej Wsi.

Wśród zespołów najlepsze były 
Czerwone Maki z SP nr 2 z Dobczyc, 
przed Rozśpiewanymi Dzieciakami 

z SP z Nowej Wsi i zespołem z SP  
z Dziekanowic. 

W kat. klas IV-VII pierwsze miejsce 
zajęły ex aequo Julia Piwowarczyk z SP 
nr 2 z Dobczyc i Amelia Wojtanowska 
z SP z Nowej Wsi, drugie – Oliwia 
Kwiecień z SP z Dziekanowic, trzecie – 
Zuzanna Węglarz z SP nr 1 z Dobczyc.

Wśród zespołów najlepiej zaśpiewały 
Triolki z SP z Kornatki oraz zespół  
z SP nr 1 z Dobczyc, na drugim miej-
scu był zespół Leśni z SP z Nowej 
Wsi, na trzecim – Zespół Klas 4.  
z SP nr 2 z Dobczyc oraz zespół z SP 
z Dziekanowic. 

Wśród gimnazjalistów najlepszą 
solistką była Emilia Małż przed Patry-
cją Liszką. Wśród zespołów pierwsze 
miejsce zajął zespół klasy III C, drugie 

– zespół klasy III B, trzecie – zespół 
klasy II C.

Tekst i foto: (SP Nowa Wieś)

Wysokie miejsca w konkursie 
ogólnopolskim zajęła repre-

zentacja Szkoły Podstawowej nr 1  
z Dobczyc. Uczniowie, pod opieką 
Luizy Zając i Katarzyny Nawracaj 

wzięli udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Historycznym „Alfik”.

Uczniowie zajęli w konkursie bardzo 
wysokie miejsca: Hubert Szlósarczyk 
pierwsze miejsce w województwie,  
a czwarte w kraju, Jakub Pytel najlepszy 
wynik klas 5 w Polsce, Hubert Dudek 

i Jakub Dybek 
czwarte i piąte 
w wojewódz-
twie. 

Są to 
ogromne suk-
cesy uczniów, 
biorąc pod 
uwagę, że w 
konkursie tym 
wzięło udział 
2000 osób  
z całej Polski. 
Tekst i foto: 

(SP nr 1) 

Alfik z sukcesami 
Dobczyc

Młodzi wirtuozi gitary, którzy 
zostali laureatami V Ogólnopol-

skiego Konkursu Gitarowego, zagrali 
w koncercie laureatów w Domu Jana 
Matejki w Krakowie. 

Adepci gitarowej sztuki interpretacji, 
na oczach zgromadzonej licznie widowni, 
powołali do życia ponad dwustuletni 
zapis nutowy takich twórców, jak 
Napoleon Coste czy Mauro Giuliani. 
Za sprawą ich wysokiej biegłości tech-
nicznej oraz niezwykłej wrażliwości, 
publiczność zdawała się odczuwać, 
że wykonawcami nie są dzieci lecz 
dojrzali, w pełni świadomi muzycy.

Koncert poprowadziła Monika 
Gubała, dyrektor dobczyckiej Szkoły 
Muzycznej oraz inicjatorka i pomy-
słodawczyni konkursu gitarowego  
w Dobczycach.. 

Kolejny koncert w Domu Jana 
Matejki odbędzie się 1 czerwca. Będzie 
to koncert z okazji Dnia Dziecka.

Zapraszamy mieszkańców Dob-
czyc do udziału w koncercie, który 
od wielu lat odbywa się w konwencji 
Mistrz - Uczeń. 

Koncert rozpocznie się o godz. 
18 - wstęp wolny.

Marcin Maślak (k)

Wodna gra terenowa

Sprawne działanie wielu grup 
społecznych może zmniejszyć 

problem dostępu do wody na całym 
świecie – to było motto gry terenowej, 
którą w Szkole Podstawowej nr 2  
w Dobczycach zorganizowali człon-
kowie Klubu Humanitarnego.

W grze klasy 2b i 4b zostały podzie-
lone na cztery drużyny: dziennikarzy, 
władze lokalne, aktywistów oraz 
organizacje pozarządowe. Każda z tych 
grup musiała odwiedzić cztery stacje 
i wykonać otrzymane tam polecenia. 
Pierwsze zadanie dotyczyło sposobów 
pozyskiwania i dostarczania wody,  
o których uczniowie dowiedzieli się 
z sześciu obrazków uzyskanych po 
ułożeniu sześciennych puzzli. Na 
kolejnej stacji zobaczyli zróżnicowanie 
w codziennym zużyciu wody przez 
przeciętnego człowieka w różnych 
krajach i porównanie tych biedniejszych 

do bardziej rozwiniętych. Następna 
pomogła im uświadomić sobie, ile 
wody tak naprawdę zostaje zużytej 
do tworzenia niektórych produktów 
codziennego użytku, np. do wypro-
dukowania herbaty nie wystarczy 
tylko zalać torebkę w szklance, ale 
także, aby powstała, najpierw trzeba 
było podlewać rośliny, które później 
zamykamy w torebkach.

Przy ostatniej stacji grupy poznały 
najważniejsze skutki i przyczyny 
problemu braku dostępu do wody. 
Uczniowie przechodzili przez labirynt, 
przełamywali po drodze symboliczne 
bariery, odpowiadali na pytania, a na 
koniec układali hasło z rozrzuconych 
wyrazów. 

W ten sposób uczestnicy gry nie 
tylko zdobyli wiedzę, ale –przede 
wszystkim – dobrze się bawili.

Julia Dudzik

Mistrzowie ortografii i matematyki wyłonieni

Miejsko-Gminny Konkurs Orto-
graficzny oraz Miejsko-Gminna 

Olimpiada Matematyczna, to konkursy, 
które cieszą się dużą popularnością 
wśród uczniów szkół podstawowych  
z całej gminy. Od początku patro-
nuje im Burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce.

Uczniowie klas trzecich szkół 
podstawowych, którzy zmierzyli się 
w naukach ścisłych i humanistycznych, 
dopiero w dniu rozdania nagród poznali 
wyniki. To utrzymywanie ich w tajem-
nicy pozwoliło na niezwykłe emocje 
uczestników, którzy z niecierpliwością 

czekali na finał. 
Wiceburmistrz Halina Adamska-

-Jędrzejczyk pogratulowała uczestni-
kom, bowiem każdy z nich może czuć 
się wyróżniony i wygrany. Uczniom 
towarzyszyli nauczyciele oraz rodzice, 
a zwieńczeniem rozdania nagród była 
tradycyjna pamiątkowa fotografia.

Organizatorem konkursów była 
Szkoła Podstawowa nr 1. Gmina Dob-
czyce ufundowała barwne smyczki dla 
wszystkich uczestników oraz nagrody 
dla najlepszych uczniów, które mamy 
nadzieję będą miłą pamiątką.

(Red.)

Młodzi czarodzieje gitary – koncert laureatów
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Z przepisów 
Teściowej

Kapusta biała z wody

ok. 1 kg kapusty białej
masło, bułka tarta
cukier do smaku

Kapustę oczyścić, opłukać, podzielić 
na cztery części, zalać wrzącą wodą 
z dodatkiem cukru. Ugotować pod 
przykryciem.
Odkryć na chwilę i dalej gotować 
pod przykryciem. Miękką wyjąć, 
usunąć głąb, ułożyć na półmisku, 
polać bułką tartą zrumienioną na 
maśle.
Podawać z młodymi ziemniaczkami 
posypanymi koperkiem.

Smacznego życzy Teściowa

Porada: codziennie pijmy jogurty 
lub napoje mleczne. Mogą być 
zmiksowane ze świeżymi owocami 

– to poprawi nam nastrój

Jak mieszkańcy Kędzierzynki uczcili 10. 
rocznicę odzyskania niepodległości

i poświęcenia przemawiał ks. Stanisław 
Chraniec z Gdowa oraz Rudolf Miksa, 
student Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W postumencie zamurowany jest akt 
erekcyjny. Pomnik został odnowiony 
w 1957 r. staraniem Kółka Rolniczego 
w Kędzierzynce. 

Na uwagę zasługuje fakt, że prze-
trwał on okupację niemiecką i nie-
sprzyjające prawdziwej historii czasy 
PRL-u. Jest także jednym z nielicznych 
śladów na Ziemi Myślenickiej, upa-
miętniających 10. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Współcześni mieszkańcy Kędzie-
rzynki powinni szczycić się patriotyczną 
postawą swoich pradziadów. Warto 
również dodać, że z powodzeniem 
podtrzymują ich dziedzictwo, potrafią 
się zorganizować i w umiejętny sposób 
działają na rzecz swojej wsi, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży.

Piotr Przęczek
artykuł napisano na podstawie „Kroniki 

szkoły w Kędzierzynce”.

Gryglaszewscy w Galerii Ispina

Paulina i Maciej Gryglaszewscy 
goszczą w dobczyckiej Galerii 

Ispina. Ich wystawę, której wernisaż 
odbył się 15 maja, będzie można 
oglądać przez najbliższy miesiąc. 

Wernisaż otworzyła prezes ISPINY, 
Elżbieta Kautsch, która nie kryła dumy 
z niezwykle udanej wystawy, jednocze-
śnie zaprosiła na kolejne artystyczne 
niespodzianki, które przygotowują 
członkowie stowarzyszenia.

Paulina Steliga-Gryglaszewska jest 
już znana w Dobczycach, szczególnie 
wśród młodszej części mieszkańców, 
gdyż od kilku lat prowadzi zajęcia 
plastyczne w dobczyckim domu kul-
tury. Obecny na wernisażu dyrektor 
MGOKiS, Andrzej Topa, zapewnił, 
że zajęcia pani Pauliny są niezwykle 
popularne, a prace jej wychowanków 
zdobywają nagrody w konkursach  
o randze ogólnopolskiej.

Burmistrz Paweł Machnicki pod-
kreślał natomiast, jak ważna jest rola 
plastyki w bogatej ofercie domu kul-
tury, która jest równowagą dla zajęć 
muzycznych i sportowych.

Artystka ma na swoim koncie wiele 
sukcesów m.in. udział w międzynaro-
dowych plenerach artystycznych czy 
zwycięstwo w Internetowym Biennale 
Młodej Polskiej Sztuki w głosowaniu 
internautów.

Maciej Gryglaszewski uprawia 
malarstwo, rysunek oraz monotypię. 
Jest autorem 11. indywidualnych  
i około 30. zbiorowych wystaw  
w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech.

Artystyczne małżeństwo to 

absolwenci liceów plastycznych oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W stolicy województwa mieszkali aż 
do czasu przeprowadzki do Dobczyc, 
które, jak sami mówią, urzekły ich 
swoimi pejzażami.

To pierwsza wystawa prac państwa 
Gryglaszewskich w Dobczycach, ale 
sądząc po tłumnie zebranej publicz-
ności podczas wernisażu, na pewno 
nie ostatnia.

Tekst i foto:  
(Sabina Cygan)

Podkom. Aldona Wietrzyk zastępcą  
komendanta w Dobczycach

W roku 1928 dla uczczenia 10-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-

podległości, mieszkańcy Kędzierzynki, 
obok szkoły, zbudowali pomnik. Powstał 
on z funduszów Koła Młodzieży przy 
Małopolskim Towarzystwie Rolni-
czym oraz z dobrowolnych składek 
mieszkańców wsi. Chociaż, trzeba 
przyznać, sytuacja materialna wówczas 
nie była łatwa. 

Pomnik ten jest wyrazem i pamiątką 
patriotyzmu dawnych kędzierzynian, 
a także rozwijającej się tutaj kultury  
i wiedzy historycznej. Ale nie tylko. Na 
skromnym cokole widnieje wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej, co 
świadczy o tym, że wiara i modlitwa 
zawsze towarzyszyły Polakom w walce 
o wolność i „włościanie“ z Kędzierzynki 
mieli tego świadomość. W ten sposób 
powierzali również sprawy wolnej 
Ojczyzny opiece Królowej Polski.

Pomnik wykonał Jakub Zabdyr, 
artysta ludowy, z zawodu murarz. 
Podczas uroczystości odsłonięcia  

Dni Otwarte Szkoły Muzycznej

Dni Otwarte Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Dobczycach 

przyciągnęły uwagę nie tylko osób 
szukających intelektualnego rozwoju 
na drodze edukacji artystycznej, lecz 
również tych wypatrujących nowych 
horyzontów. 

Hasło „Zarażamy muzyką” towa-
rzyszące temu wydarzeniu drugi rok 
z rzędu, to symbol wszystkich wyda-
rzeń, począwszy od warsztatów przez 
koncerty, które zostały przygotowane 
przez nauczycieli szkoły.

W czasie lekcji nie brakowało 
dyskusji. W programie dni otwartych 
znalazły się kursy przygotowawcze,  

a także można było posłuchać, jak 
wiele nauczyli się pierwszoklasiści. Nie 
zabrakło koncertów dyplomantów oraz 
muzyków zawodowych. To pozwoliło 
publiczności na dzielenie się radością 
przeżywania muzyki i współuczestni-
czenia w życiu artystycznym szkoły.

Badanie przydatności dla potencjal-
nych adeptów sztuki instrumentalnej, 
którzy pragną pogłębiać wiedzę zdobytą 
podczas dni otwartych, odbędzie się 
11 i 14 czerwca.

(Red.)

W sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce 

odbyła się uroczystość mianowania 
na stanowisko Zastępcy Komendanta 
KP w Dobczycach podkom. Aldony 
Wietrzyk. Wprowadzenia dokonał 

p.o. Komendant Powiatowy Policji  
w Myślenicach mł. insp. Maciej Kubiak 
wraz z p.o. i Zastępcą Komendanta 
Powiatowego podinsp. Piotrem Darą.

Zastępcą komendanta dobczyckiej 
jednostki została podkom. Aldona 
Wietrzyk. W uroczystości brali udział 
policjanci i pracownicy cywilni KP 
Dobczyce z Komendantem podinsp. 
Krzysztofem Mięsowskim na czele.

- Objęcie stanowiska zastępcy 

komendanta komisariatu jest dla mnie 
kolejnym wyzwaniem, zdaję sobie 
sprawę z ogromnej odpowiedzialności 
i dołożę wszelkich starań aby podołać 
stawianym przede mną zadaniom  

– powiedziała podkom. Aldona Wietrzyk.

Nowa pani komendant służbę 
w policji rozpoczęła w 2003 roku. 
Od początku związana z Komendą 
Powiatową Policji w Myślenicach, 
gdzie służyła w Wydziale Kryminal-
nym. Obejmując stanowisko zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji  
w Dobczycach będzie sprawować nadzór 
nad pionem kryminalnym. 

Tekst i foto:
(Komisariat Policji w Dobczycach)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych Ispina zaprasza do swojej 

Galerii, która mieści się w siedzibie 
Stowarzyszenia - Rynek 21. 

W Galerii można nie tylko oglądać 
prace naszych miejscowych artystów, 

którzy chętnie organizują tutaj wystawy, 
ale także można zapoznać się z dorob-
kiem wydawniczym Stowarzyszenia, 
które patronowała niejednej książce, 
która poświęcona jest Dobczycom.

Zapraszamy do Galerii Ispina. 
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z życia gminy

Potyczki z językiem: to 
nie jest takie trudne
Międzygminny Konkurs Języka 

Angielskiego jest już tradycją 
na stałe wpisaną w wiosenny kalen-
darz konkursów dla gimnazjalistów. 
Uczniowie z niecierpliwością czekają 
na to wydarzenie, chcąc porównać 
swoje umiejętności językowe z rówie-

śnikami z oddziałów gimnazjalnych 
z Sieprawia oraz Wiśniowej.

Aby dojść do finału, uczniowie 
musieli pokonać rywali najpierw  
w etapie szkolnym, następnie w trwają-
cym kilka godzin etapie drugim. Podczas 
tego etapu zmierzyli się z testami ze 
słuchania, czytania, gramatyki oraz 
wiedzy na temat Kanady. 

Na początku maja do walki o tytuł 
finalisty stanęło 20. uczniów, którzy 
prezentowali swoje umiejętności lin-
gwistyczne w trzecim, ustnym etapie 
konkursu.

Tegoroczne podium zajęli uczniowie 
z Dobczyc: pierwsze miejsce zajął Filip 
Lichoń, uczeń klasy 2a; drugie - ex 

-aequo - Gabriela Kasza z 3a i Tymoteusz 
Kajta z 2b; trzecie - Katarzyna Ślęczka 
z 3a; czwarte - Julia Kowal z 2a oraz 
Julia Węgrzyn z 3a; szóste - Aleksandra 

Wójtowicz z 3a; ósme - Kamil Zając  
z 3d; dziewiąte - Natalia Kaszluga z 3a.

Miejsce piąte zajęła Agniesz-
ka Weszka ze szkoły podstawowej  
w Węglówce oraz Mateusz Szymoniak 
z Wiśniowej, pozycję ósmą zajął rów-
nież uczeń z gimnazjum z Wiśniowej, 

Kacper Marek, a miejsce dziesiąte 
przypadło uczennicy z Sieprawia, 
Natalii Mielczarek. 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło 
w tym roku w Wiśniowej. Nagrody 
zwycięzcom wręczali: wiceburmistrz 
Dobczyc, Halina Adamska-Jędrzejczyk, 
wójt Sieprawia, Tadeusz Pitala, wójt 
Wiśniowej, Wiesław Stalmach.

Większość dobczyckich laureatów 
to uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum  
z rozszerzonym językiem angielskim. 
Realizacja dodatkowej godziny języka 
tygodniowo jest możliwa dzięki wsparciu 
z organu prowadzącego, co przynosi 
pozytywne efekty i przekłada się na 
sukcesy naszych uczniów. 

Nagrody dla laureatów sponso-
rowały samorządy gmin (każda dla 
swojego laureata).

Tekst i foto: (SP2)

Rodzinny przejazd 
rowerowy

Ulice Dobczyc wypełniły rowery 
małe i duże – wszystko z okazji 

kolejnego Rodzinnego Przejazdu 
Rowerowego, który organizowany 
jest przez dobczycki PTTK. Przez 
wiele lat Rajd prowadził Władysław 

Pazdur – i także w tym roku otwierał 
rowerowy peleton.

W tegorocznym przejeździe uczest-
niczyło ponad 100 osób, co jest rekor-
dem jeśli chodzi o dotychczasowe 
rajdy. Trasa była tak wyznaczono, aby 
prowadziła ważnymi ulicami Dobczyc, 
ale jednocześnie była bezpieczna dla 

dorosłych i dzieci. 
Nie zabrakło losowania atrakcyj-

nych nagród, z których główną był 
rower miejski. Dużo emocji budziło 
losowanie chomika, a wszyscy uczest-
nicy otrzymali sportowe upominki.

Nagrody powędrowały także dla 
najmłodszych uczestników (dwoje 

rocznych dzieci) i dla najstarszego 
(ponad osiemdziesiąt lat). 

Większość uczestników, którzy 
przyjechali na rodzinny przejazd, to 
dzieci i młodzież. To pozwala wie-
rzyć, że gry komputerowe ustępują 
miejsca dobrej zabawie i integracji.

Rowerowych imprez w Dobczy-
cach nie zabraknie w nadchodzące 
wakacje, a na przełom sierpnia 
i września zaplanowany jest IV 
Rodzinny Rajd Rowerowy o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Dob-
czyce. Zapraszamy.

(Red.)
Fot. TKKF Dobczyce

Pogodna, pełna energii, bezinteresowna  
– Maria Brożek, taką ją zapamiętamy

Są ludzie, którzy na zawsze pozo-
stają w naszej pamięci i należą do 

tych niezastąpionych. I choć minęły 
już dwa lata od śmierci Marii Brożek 
wciąż jest pośród nas. 

Była liderem lokalnym i anima-
torem życia kulturalnego, motorem 
napędowym dla wielu inicjatyw. Zawsze 
pełna energii i humoru, roztaczała 
wokół siebie aurę ciepła i serdeczności.

Wieczór wspomnień poświęcony 
pani Marysi – bo tak o Niej wszy-
scy mówili – przyciągnął do RCOS  
w Dobczycach Jej przyjaciół, najbliż-
szych i znajomych. Wspominali ją w 
ciepłych słowach, bo tylko tak można 
mówić o Niej, kobiecie łączącej wiele 
funkcji społecznych, m.in. prezesa Izby 
Gospodarczej Dorzecza Raby, członka 

zarządu LGD Turystyczna Podkowa, 
wspaniałej menedżerki, matki, żony,  
a jednocześnie uznanej za wzór kobie-
cie Dobczyc.

Nie zabrakło anegdot – ponieważ 
pani Marysia roztaczała wokół siebie 
aurę radości, dobrego humoru i poczucia, 
że po burzy zawsze wychodzi słońce.

Tego wieczoru burmistrz Paweł 
Machnicki oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej dr 
Tadeusz Bochnia 
wręczyli uchwałę 
Rady Miejskiej 
przyznającej 
Marii Brożek 
tytuł „Zasłużony 
dla Ziemi Dob-
czyckiej” oraz 
statuetkę. Ode-
brał ją mąż pani 
Marii – Włady-
sław Brożek.

Wspomnie-
nie, choć zawiera 

w sobie nutę nostalgii, było utrzymane 
w pogodnym nastroju, bo Maria Brożek 
była radosną osobą. Przytaczane były 
historie, które budowały obraz kobiety 
wiecznie zajętej, ale niesamowicie 
zorganizowanej, tryskającej radością, 
sypiącej kawałami, które rozbrajały 
najpoważniejsze spotkania, reprezentu-
jącej środowisko przedsiębiorców, wno-

szącej zarazem 
wiele pomysłów 
w rozwój przed-
siębiorczości.

Nie zabra-
kło także wystę-
pów – na scenie 
zaprezentowały 
się zespoły, dla 
których pani 
Maria i repre-
zentowana przez 
Nią rodzinna pie-

karnia Złoty Kłos, były bardzo często 
sponsorem. Bo wspieranie kultury, 
wspieranie cennych inicjatyw, było 
domeną pani Marysi. Wspierała także 
pomysłami i dobrą radą.

Na scenie zaprezentowały się Orkie-
stra Dęta Dobczyce pod kierunkiem 
Józefa Manieckiego, Zespół Pieśni  
i Tańca Dobczyce, Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Dobczycach, Sekcja Wokalna 
MGOKiS Dobczyce. Zaprezentowali 
radosny repretuar, rozbrzmiewający 
skocznymi rytmami i dźwiękami.  
I zapewne pani Maria takiego właśnie 
koncertu życzyłaby sobie w swój wie-
czór wspomnień.

Po spotkaniu w auli, na foyer odsłonięta 
została wystawa poświęcona Marii Brożek. 
Uroczystość poprowadzili przyjaciele: 
Dorota Ruśkowska – kuzynka pani Marii 
i Zbigniew Bylica.

Organizatorem spotkania był Urząd 
Dobczyce, przy współudziale IGDR  
i MGOKiS Dobczyce.

Tekst (BP) Foto: Joanna Talaga
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Natalia Ślęczka, reprezentująca 
barwy Gminy Dobczyce, zajęła trzecie 
miejsce w II Międzywojewódzkich 
Zawodach w Speed-ballu, które odbyły 
się na hali sportowej RCOS w Dobczy-

cach. W turnieju wzięło udział ponad 
80. zawodników z 6. województw.

Turniej już po raz drugi zorganizo-
wało Stowarzyszenie Sportownia, które 
zaprosiło do rywalizacji najlepszych 
speed-ballistów z różnych regionów 
kraju. Tym razem gospodarzem wyda-
rzenia było miasto Dobczyce. 

Zacięta sportowa rywalizacja trwała 
przez cały dzień, a zebrana publiczność 
miała okazję doświadczyć wspaniałych 
sportowych emocji i zobaczyć speed-

-ball na bardzo wysokim poziomie. 
Chłopcy i dziewczęta, podzieleni 
na kategorie wiekowe, rywalizowali  

o indywidualne medale w konkurencjach 
super solo oraz w grze singlowej. Po raz 
pierwszy został zorganizowany także 
turniej deblowy w parach mieszanych, 
gdzie młodzi speed-balliści walczyli 

o zespołowe medale.  
Poziom turnieju był bar-

dzo wysoki, dlatego finałom 
towarzyszyły ogromne emocje.  
Z Gminy Dobczyce najwyższą 
lokatę – brąz w konkurencji 
super solo, wywalczyła Natalia 
Ślęczka. Tuż za podium znalazł 
się inny reprezentant naszej 
Gminy – Oskar Stasiak, który 
zdobył czwarte miejsce w kon-
kurencji super-solo.

Czworo zawodników z sekcji 
Speed-ball Dobczyce wywalczyło 
miejsca w pierwszej dziesiątce: 
Błażej Płachno – 6 miejsce 
(super solo u 14), Emilia Dobosz  
– 6 miejsce (super solo u 18), 
Mikołaj Dziadkowiec – 8 miejsce 
(super solo u18), Adam Urbaniak 

– 9 miejsce (super solo u 18)
Medale i puchary wręczył 

zwycięzcom burmistrz Paweł 
Machnicki wraz z organizatorami.

- Serdecznie gratuluję młodym 
sportowcom wspaniałych wyników, 
a organizatorom udanej imprezy  

– powiedział na zakończenie imprezy 
burmistrz Machnicki. – Obserwu-
jąc zawody, zauważyłem, że panuje  
u was fantastyczna atmosfera fair play,  
a speed-ball to niezwykle ciekawy sport.

Trener dobczyckiej drużyny spe-
ed-ball, Zbigniew Bizoń podkreślał, 
że jego podopieczni w ciągu roku 
poczynili ogromne postępy i życzył 
powodzenia w dalszych treningach.

Tekst i foto: (Speed-ball) 

Speed-balliści z całej Polski rozegrali 
zawody w Dobczycach

Goście z Mołdawii

W maju dwukrotnie mieliśmy 
okazję gościć w Dobczycach 

uczestników wizyty zorganizowanej 
przez Fundację Solidarności Mię-

dzynarodowej, którzy przyjechali 
do Małopolski z Mołdawii.

Na trasie ich wizyty, dzięki współ-
pracy z Miejską Biblioteką Publiczną, 

znalazły się również Dobczyce. Gru-
pa składała się z lokalnych liderów, 
pracowników instytucji kultury oraz 
przedstawicieli samorządów. Z wielkim 

zainteresowaniem słuchali o projektach 
realizowanych przez bibliotekę, o spo-
sobach na promowanie czytelnictwa, 
angażowaniu społeczności lokalnej, 

czy też wykorzystaniu przestrzeni 
bibliotecznej do różnych celów.

Naszym gościom szczególnie 
przypadła do gustu akcja „Zostań 
Super Czytelnikiem”.

Ogromne wrażenie na uczestnikach 
zrobiło również Regionalne 
Centrum Oświatowo-Spor-
towe, nie tylko ze wzglę-
du na wielkość, ale przede 
wszystkim ze względu na 
różnorodność prowadzonych 
zajęć, aktywności i mnogość 
wydarzeń kulturalnych. Goście 
z Mołdawii mogli zobaczyć 
m.in. pokaz klasy sportowej 
czy szkołę muzyczną.

Zwiedzanie budynku, 
będącego efektem prowa-
dzonych na terenie Dobczyc 
działań rewitalizacyjnych, 
było doskonałym wstępem 
do drugiej części spotkania, 
w którym poruszona była 

tematyka rewitalizacji i partycypacji 
społecznej. 

Liczne działania partycypacyjne, 
takie jak konsultacje społeczne czy 

warsztaty prowadzone były m.in. 
podczas opracowywania Gminnego 
Programu Rewitalizacji.

Uczestnicy wizyty zadawali wiele 
pytań, szukali dobrych praktyk par-
tycypacyjnych, mówili o problemie 
z aktywizacją społeczności lokalnej. 
Wspólnie mogliśmy wymienić się 
doświadczeniem.

Samorządowcy w rozmowie  
z burmistrzem Pawłem Machnickim 
chętnie pytali o zadania realizowane 
przez gminę i budżet, jakim jednostka 
dysponuje.

Spotkania, choć krótkie jak na 
tak obszerną tematykę, okazały się 
niezwykle owocne, a goście wyjechali 
usatysfakcjonowani, że o tak wielu 
sprawach mogli, tu w Dobczycach, 
porozmawiać, tak wiele rozwiązań 
podglądnąć i tak wiele pomysłów 
zabrać ze sobą.

Nasza gmina i instytucje są zawsze 
otwarte na taką współpracę i wymianę 
doświadczeń, która może przyczynić się 
do poprawy życia lokalnej społeczności.

(JoTa)
Fot. Joanna Talaga)

Remont Dachu na Domu Ludowym  
w Stadnikach

Dom Ludowy w Stadnikach już 
wkrótce doczeka się nowego dachu. 
O tym, że to ważna inwestycja dla 
społeczności lokalnej świadczy fakt, 

że mieszkańcy i strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Stadnikach w czynie 
społecznym pomagali w przygotowaniu 
budynku do remontu. 

Na prace w obrębie Domu Ludowe-
go poświęcone zostały trzy Fundusze 
Sołeckie.

Obecnie trwają zaawansowane prace 
w tym obiekcie, które obejmują m.in. 
roboty rozbiórkowe, montaż stropu nad 
salą widowiskową, wykonana zostanie 
nowa więźba dachowa, a dach pokryty 

zostanie blachą dachówkową.
Dom Ludowy zlokalizowany  

w centrum wsi to miejsce, które sprzyja 
rozwojowi aktywności i działalności 

kulturalnej. Jest 
centrum życia spo-
łecznego i integruje 
lokalną społeczność. 
Wymiana dachu to 
dopiero pierwszy 
krok w moderni-
zacji tego obiektu, 
ale jak wspomina 
burmistrz Paweł 
Machnicki, tam 
gdzie tworzone są 
organizacje poza-
rządowe, gdzie 

działają mieszkańcy, tam warto inwe-
stować w takie obiekty, bo po moder-
nizacji, po stworzeniu warunków, ich 
działalność nabiera przyspieszenia.

Koszt robót - wykonanie stropu 
nad salą widowiskową oraz wymiana 
pokrycia dachowego na budynku Domu 
Ludowego w Stadnikach: 303 702,47 zł.

Wartość zakupionych w 2017 
roku materiałów na pokrycie dachu: 
33 913,89 zł.

(JoTa) Fot. Włodzimierz Juszczak

Miś Tuliś wyruszy do swoich 
super czytelników!

Od połowy czerwca Miś Tuliś 
wyruszy w drogę, aby rozdać medale i 
upominki tegorocznym Super Czytel-
nikom. IV edycja akcji zakończyła się 
sukcesem. Ilość kart, jaka napłynęła 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
wzrosła. Przygotowania trwają.  Miś 
Tuliś wie, że wiele osób już nie może 
się doczekać jego przyjazdu, dlatego 
prosi o jeszcze chwilę cierpliwości. 

(MBP)

Wystawa w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna jest 
miejscem gdzie artyści mogą odnaleźć 
swoją przestrzeń.  Tym razem można 
w niej podziwiać prace uczestników 
warsztatów pisania ikon i malarstwa, 
które prowadziła Cecylia Frajtag.  
W tym czasie powstało wiele wyjąt-
kowych dzieł, które wieńczy wysta-
wa dostępna w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej do 15 czerwca. 

(MBP)
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ze sportu

W IV Międzynarodowym Turnieju 
Tenisa Ziemnego zorganizo-

wanym pod patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce na myśle-

nickich kortach, wystartowało łącznie 
29. zawodników z Polski, Słowacji, 
Włoch i Tajwanu. Rozgrywki były 
prowadzone w systemie pucharowym 

– każdy z każdym, osobno w kategorii 

kobiet i mężczyzn. 
Wygraną we wspaniałym stylu 

zapewniła sobie drużyna ze Słowacji,  
z partnerskiego miasta Dobczyc  

– Sarisske Michalany, pokonując  
w ekscytującym i burzliwym finale 
drużynę z Myślenic. 

Wśród kobiet najlepsze okazały się 
zawodniczki z Myślenic. Burmistrz 

Sukces Gabrieli Kicy
Sekcja Łucznicza MGOKiS Dob-

czyce brała udział w II Rundzie Pucharu 
Małopolski w Dąbrowie Tarnowskiej, 
która odbyła się 19 maja. W kat. dzieci 
starszych Gabriela Kica zajęła III 
miejsce. 
Przejazd rowerowy

Ponad 100 osób wzięło udział  
w corocznym rodzinnym przejeździe 
rowerowym ulicami Dobczyc. To 
frekwencyjny rekord imprezy orga-
nizowanej przez TKKF Dobczyce 
od 15 lat. Trasa przejazdu przebiegała 
ulicami Dobczyc i była przyjazna dla 
rodzin z dziećmi. Uczestnicy zostali 
obdarowani upominkami sportowymi. 
Główną nagrodą był rower miejski, 
ale wśród dzieci największy zachwyt 
wywołało losowanie chomika.
Niezwykła wizyta

Takiej wizyty w Dobczycach jeszcze 
nie było. Klub Kulturalnego Kibica 
wygrał Szkolny ranking 2017/2018 
prowadzony przez Wisłę Kraków. 
Nagrodą był przyjazd specjalnego 
autobusu Wisły Kraków („Smoczyca”) 
wypełnionego całą drużyną łącznie  
z legendami – Pawłem Brożkiem, 
Arkadiuszem Głowackim, czy gwiaz-
dami, pokroju Carlitosa i trenerem 
Carillo. Dwugodzinne spotkanie było 
niezwykle emocjonujące i zgromadziło 
w RCOS tłumy fanów. Dzieci mówiły 
o tym, że spotykając się z Wiślakami 
spełniły swoje marzenia, zebrały 
autografy, zrobiły niezliczone ilości 
zdjęć. Spotkanie zorganizował KKK, 
a prowadziła je Katarzyna Matoga. 
Przy organizacji pomogli także rodzice 
członków naszego klubów.
Dziecanovia z nowym 
zarządem

Powołany został nowy zarząd 
klubu Dziecanovia. Na stanowisko 
prezesa został ponownie wybrany 
Roman Miękina. Pozostałe stanowiska 
objęli: Marcin Błaszczyk - wiceprezes, 
Rafał Woźniak - skarbnik, Tomasz 
Miękina - sekretarz oraz członkowie: 
Dominik Sarka, Paweł Nowak, Tomasz 
Woźniak. Dotychczasowy sekretarz 
Ludwik Dziewoński otrzymał tytuł 
Honorowego Sekretarza Ludowego 
Klubu Sportowego Dziecanovia Dzie-
kanowice. 
Wicemistrzostwo Euro-
py Karola Kępy

W zawodach Pucharu Europy  
w Rovereto brązowy medal wywalczył 
mikst kadetów Karolina Jurasz-Łucz-
nik Żywiec i Karol Kępa – MGOKIS 
Dobczyce. Polacy pokonali Belgów 
w 1/8 5:0, Austriaków w 1/4 6:0,  
w półfinale przegrali w barażu repre-
zentacją Turcji 4:5. W pojedynku  
o brązowy medal pokonali reprezentację 
Rosji również w barażu 5:4 (10,9 : 9,9).  
Karol Kępa jest zawodnikiem sekcji 
łuczniczej MGOKiS Dobczyce. W tym 
roku otrzymał nagrodę w dziedzinie 
sportu w gminie Dobczyce.

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
pawelpiwowarczyk13@gmail.com

Paweł Machnicki wraz z radnym 
Włodzimierzem Juszczakiem otworzyli 
uroczyście turniej i z zainteresowaniem 
obserwowali rozgrywki tenisowe. Wie-
czorem burmistrz wręczył zawodnikom 
dyplomy, puchary i nagrody. Sędzią 
Głównym turnieju był Grzegorz Kosek.

Wyniki rozgrywek kobiet: 
I - Aneta Nosal, Joanna Panuś Myślenice; 
II - Jolanta Mazurkiewicz, Agnieszka 
Sarga-Fuła Top Spin II; III - Agnieszka 
Domaradzka-Koszut, Magdalena Gaweł 
Top Spin I; IV - Ivana Miklosova, 
Katarina Spinlerova Sarisske Michalany

Wyniki rozgrywek mężczyzn:
I - Josef Miklos, Martin Mernak, Jan 
Zimovcak, Dalibor Spinler, kapitan 
Lubosz Bernat Sarisske Michalany
II - Marek Fijał, Jarosław Kosek Myśle-
nice
III - Artur Skiba, Janusz Dudek Dob-
czyce
IV - Andrzej Braś, Marek Koszut 
Top Spin 1  

W turnieju wzięły też udział 
drużyny: WLF Italy (Włochy – 
Paolo Cavalaglio i Fabio Padoan),  
RKS Rakieta Siepraw (Janusz Dobosz, 
Radek Siatka) oraz Szczyrzyc TEAM 
(Mariusz Górka, Riacy Lu z Tajwanu).

Turniej został zorganizowany  
w oparciu o środki finansowe otrzymane 
z budżetu Gminy Dobczyce. Organi-
zatorem wydarzenia był Dobczycki 
Klub Tenisowy TOP SPIN. 

Podziękowania kierujemy 
do gości turnieju, wiceburmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce Haliny 
Adamskiej - Jędrzejczyk, Radnego 
Rady Miejskiej w Dobczycach Wło-
dzimierza Juszczaka za obecność  
i wsparcie drużyn oraz mediów, któ-
rzy objęli patronat nad turniejem, za 
obecność i realizację: Dobczyckiemu 
Portalowi Informacyjnemu DPI, iTV 
Myślenice Telewizji Powiatowej, SED-
NA i Miesięcznika TAPETA. 

Tekst i foto: TOP SPIN

Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego

Sukcesy drużynowe dobczyckich szachistów

Kwiecień przyniósł serię sukcesów 
w rozgrywkach drużynowych 

młodych dobczyckich szachistów. 
W dniach 18-22.04 nasi zawodnicy 
występowali w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Szkół Podstawowych 
klas I-III w Poroninie. Drużyna  
w składzie: Kamil Pawłowski, Hubert 
Spytek, Maksymilian Nowakowski, 
Gabriela Górnisiewicz zajęła 4. miejsce 
w stawce 20. drużyn z całej Polski.

Pod koniec kwietnia (25.04) repre-
zentacja SP nr 1 w liczbie aż pięciu 
czteroosobowych drużyn wybrała 
się na I Międzynarodowy Kongres 
Edukacyjny IT i SZACHY. W grupie 
klas IV do VI byliśmy reprezentowani 
przez jeden zespół, który zajął 9 miejsce  
w składzie: Hubert Szlósarczyk, Michał 
Maniecki, Marcin Mikołajski, Natalia 
Górnisiewicz. 

W grupie klas I do III zwyciężył 

pierwszy zespół z Dobczyc: Kamil 
Pawłowski, Hubert Spytek, Maksymilian 
Nowakowski, Gabriela Górnisiewicz 
remisując tylko jeden mecz z drugą 
drużyną z Dobczyc i wygrywając resztę. 
Dodatkowo Maks wygrał rywalizację na 
3. szachownicy z kompletem punktów. 
Siódme miejsce zajęła drużyna: Jakub 
Jamka, Miłosz Filutowski, Krzysztof 
Tracz, Zuzanna Górnisiewicz. Czternaste 
miejsce zajęła drużyna: Alan Siatka, 
Miłosz Jaśkiewicz, Maciej Wiekierak, 
Laura Denys. Dziewiętnaste - drużyna: 
Szymon Szot, Emilian Siatka, Adam 
Nowakowski i Nikola Braś. Ogółem 
w turnieju wzięło udział 161 drużyn  
z całej Polski, co podkreśla skalę 
sukcesu dobczyckiej drużyny.

Dzień później zakończył się cykl 
XXIII Międzygminnych Zawodów 
Szachowych w Myślenicach w którym 
reprezentanci Ogniska TKKF Dobczyce: 

weteran Józef Żuławiński oraz juniorzy 
Kamil Pawłowski, Natalia, Gabrysia  
i Zuzanna Górnisiewicz w drużynowej 
klasyfikacji zajęli 2. miejsce. Indy-
widualnie Natalia otrzymała puchar 
dla najlepszej juniorki, Kamil dla 
najlepszego juniora.

Rozegrano także Turniej o Puchar 
Ludwika Dziewońskiego. W klasyfikacji 
ogólnej zwyciężył Tadeusz Kowalczyk 
przed Marcinem Wątorkiem i Andrzejem 
Miką. Najlepsza zawodniczka Natalia 
Górnisiewicz. W klasyfikacji 2005  
i młodsi najlepsza była Natalia Górni-
siewicz przed Marcinem Mikołajskim  
i Jakubem Jamką. W klasyfikacja  2011 
i młodsi najlepszy był Julian Kuryłło-
wicz-Każmierczak przed Miłoszem 
Jaśkiewiczem i Leną Kołodziej.

Już w czerwcu (8.06) odbędzie 
się finał GP Dobczyc - start o godz. 
16.30 w sali gimnastycznej dobczyc-
kiego TKKF.

(M.W.)
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W podziękowaniu za wspaniałe przeżycia

W czwartek, 3 maja, grupa teatralna 
przy Stowarzyszeniu „Gości-

niec” umiliła mieszkańcom Kornatki  
i okolicznych miejscowości świąteczne 
popołudnie świetnym przedstawieniem 
pod tytułem „Góralskie zaloty”. 

Zabawa była przednia, sztuka 
pełna humoru i satyry. Aktorzy ama-
torzy, niczym zawodowcy, wcielali się  
w swoje role – zarówno ci z wieloletnim 
stażem, jak również debiutanci.

Świetne stroje, gra, rekwizyty,  
a także namalowanego przez miejscowe-
go artystę-amatora, pana Włodka pejzaż 
wiejski, zachwycały całą zgromadzoną 

publiczność.
Dlatego my, widzowie, tą właśnie 

drogą chcieliśmy podziękować całemu 
zespołowi za trud, wszelkie wyrzeczenia 
i ich prywatny czas, który poświęcili, 
żeby choć na chwilę oderwać ludzi od 
wirtualnego świata.

Burzą oklasków wyraziliśmy swoje 
uznanie, owacjom na stojąco nie było 
końca. Życzymy Wam, żebyście mogli 
pokazać się nie tylko ten jeden raz  
i żeby pan Burmistrz dotrzymał danego 
słowa. Pomyślności i dalszych sukcesów, 
czekamy na jeszcze.

Wdzięczni Widzowie

Poznajemy Ojcowiznę

Uczniowie z SP w Nowej Wsi uczest-
niczyli w uroczystości podsumowania 
etapu oddziałowego i wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznaw-
czego „Poznajemy Ojcowiznę”. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie Oddziału PTTK 
w Tarnowie. Uczniowie przygotowali na 
konkurs pracę opisową  „Chleba naszego 
powszedniego…” oraz multimedialną 

„Galopem przez życie, czyli o końskiej 
pasji mojej rodziny”. 

Gabriela Małota, Joanna Suder, Teresa 
Czajczyk oraz Maksymilian Rozwadowski 
opowiadali o roli chleba w codziennym 
życiu, zwyczajach kultywowanych  

w Małej Ojczyźnie. Podkreślili rolę wielu 
osób, szczególnie rodziców i dziadków, 
którzy wyszukali zdjęcia, przyśpiewki 
dożynkowe, opowiedzieli o szacunku 
do przysłowiowej kromki chleba, prze-
kazali przepisy na różne rodzaje chleba. 
Jakub Kwinta, opowiadał o pasji swojej 
rodziny – koniach. Przygotował pracę 
multimedialną, w której zawarł dzieje 
rodziny od końca XIX wieku. 

Obie prace zajęły I miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich konkursu  
w kategoriach prace zbiorowe oraz prace 
multimedialne. Uczniowie otrzymali 
nagrody książkowe oraz dyplomy. Uczest-
niczyli także w wycieczce po Tarnowie. 

(SP Nowa Wieś)


