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TAPETA Być kobietą, Być kobietą… po raz drugi w RCOS 

W  zeszłym roku z inicjatywy 
trzech kobiet Katarzyny 

Materek-Reszki (Ispina), Eweliny 
Skrzydlewskiej-Bartosik (Femi 
Sfera)  i  Katarzyny Maj 
(MGOKiS) pierwszy raz została 
zorganizowana impreza „Być 

kobietą, Być kobietą”. Nie skła-
mię, jeśli powiem, że na stałe 
wpisze się w kalendarz dobczyc-
kich imprez. W niedzielę, 9. mar-
ca hol gimnazjum w Regional-
nym Centrum Oświatowo-
Sportowym wypełniły rzesze 
kobiet i kobietek, które mogły 
skorzystać z wielu atrakcji, co 
warto zaznaczyć – bezpłatnie. 
Imprezę poprowadziła Justyna 
Dudzik.  
 Organizatorzy zaprosili 
do współpracy między innymi 
lokalne firmy, zespoły i artystów.  
Firma Rogers udostępniła swoją 
wiosenną, wspaniałą kolekcję 
odzieży, którą na wybiegu zapre-
zentowały dziewczęta z zespołu 
INTOX. Bajkowy pokaz mody 
przygotowały uczennice z Zespo-
łu Szkół im. Józefa Tischnera 

wzbudzając niemałe poruszenie 
wśród najmłodszych uczestni-
czek. Małe kobietki spontanicz-
nie, ale równie dobrze prezento-
wały się na wybiegu oraz podczas 
pokazu Zumby. Panie z akademii 
tańca Fuente de la Amapola za-

prezentowały fragment kultury 
hiszpańskiej – w barwnych stro-
jach zatańczyły flamenco.  
 Femi-Sfera i Jałowcowa 
Góra Spa & Wellnes przygotowa-
ły różne rodzaje masażu, zabie-
gów pielęgnacyjnych, pokazały 
najnowsze trendy w zdobieniu 
paznokci. Marta Wojnarowska 
wykonała pokazowe makijaże. 
Porad udzielały: dietetyczka, 
wizażystka, fizjoterapeutka, ko-
smetolog.  
 Zupełnie darmowo można 
było również zrobić fantastyczną 
fryzurę. Na stoiskach lokalnych 
artystek prezentowane były ręcz-
nie robiona biżuteria, maskotki, 
ozdoby. 
 Firma Gawor & Bergel 
producent galanterii skórzanej, 
oferowała damskie torebki w 

promocyjnych ce-
nach.  
 To wspaniałe 
przedsięwzięcie zor-
ganizowane przez 
kobiety dla kobiet. 
Możliwość skorzy-
stania z masażu, 
zrobienia paznokci i 
jednocześnie słucha-
nia występu LIPS – 
bezcenne. Głos so-
listki przypomina mi 
Norah Jones którą 
bardzo lubię. Nawet 
telefon dziwnie stra-
cił zasięg. Dałam się 
również skusić jed-
nej kopertówce która 

wręcz wołała do mnie „przygarnij 
mnie”. Kilka godzin minęło w 
mgnieniu oka. Panie wychodziły 
z RCOS z uśmiechem na ustach, 
ich twarze promieniały a w po-
wietrzu czuć było wiosnę.  

Marta Łaszczyk-Lichoń 
 
W imieniu organizatorów ser-
decznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
imprezy dla kobiet pt. „Być ko-
bietą, być kobietą...”: Gorące 
podziękowania dla Angeliki Ła-
będź – instruktorki Zespołu Tań-
ca Nowoczesnego „INTOX” oraz 
dla całego Zespołu, który wystą-
pił. Równie gorące podziękowa-
nia dla Zespołu Szkół w Dobczy-
cach: dla Pani Justyny Dudzik, 
która ponownie wcieliła się w 
rolę konferansjerki oraz  hostess z 
klasy medialnej, które pomogły w 
przeprowadzeniu imprezy, dla 
Daniela Kostkowskiego za mu-
zyczny przerywnik, dla uczniów 
klas fryzjerskich - dla nauczycie-
lek: Anny Gołębiowskiej i Anny 
Markiewicz, dla szkoły tańca 
„Fuente de la Amapola” za pokaz 
tańca, dla zespołu„Lips”, dob-
czyckich Harcerzy za przeprowa-
dzenie kwestyna rzecz Ukrainy. 
 Serdecznie dziękujemy 
wszystkim firmom i osobom 
prywatnym, które wsparły naszą 
inicjatywę i/lub ufundowały dla 
jej uczestników wspaniałe nagro-
dy. Dziękujemy pracownikom i 
specjalistom z Femi Sfery, 
Spa&Wellnes Jałowcowa Góra, 
firmie „Rogers”, Sklepowi odzie-
żowemu „Wega”, sklepowi 
obuwniczemu „Albero”, firmom:  
„Gawor&Bergel”, „Avon”, 
„Akuna”, „Betterwere”, „FM”, 
marce „Thermomix”, Stowarzy-
szeniu Inicjatyw Społecznych 
Ispina Komisowi Rzeczy Ład-
nych, artystkom - rękodzielnicz-
kom (Renacie Łukawskiej-Siucie, 
Marii Dzięgiel, Ewie Michalskiej
-Kaczmarczyk, Katarzynie Meis-
sner), paniom wizażystkom 
(Marcie Wojnarowskiej i Marii 
Klaś-Kucale).  
 Dziękujemy Joannie Ta-
łach, Monice Foltarz i Pawłowi 
Stożkowi za dokumentowanie 
imprezy w obiektywach aparatów 
oraz Bartoszowi Cwynarowi i 
Jarosławowi Chęciowi z Myśleni-
ce iTV Powiatowej Telewizji za 
zmontowanie świetnego reporta-
żu. Podziękowania dla wszyst-
kich Pań, które zdecydowały się 
spędzić niedzielny wieczór w 
Ośrodku Kultury i dla panów, 
którzy im towarzyszyli. 
 

Katarzyna Maj 
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Fot. Katarzyna Maj 



S zanowni Państwo – znamy już wyko-
nawców tegorocznych Dni Dobczyc. 

Zostali oni wyłonieni w wyniku interetowe-
go głosowania, w którym braliście Państwo 
udział. To głosy Mieszkańców Gminy zde-
cydowały, kto będzie w tym roku występo-
wał na dobczyckiej scenie podczas święta 
miasta. 
 W Dni Dobczyc zobaczymy i wysłu-
chamy: w pierwszym dniu Andre; w drugim 
– zespół Łzy, w trzecim – zespół Chłopcy z 
Placu Broni. 
 W imieniu Izby Gospodarczej Dorze-
cza Raby – organizatora Dni Dobczyc - dzię-
kujemy Państwu za udział w głosowaniu. 

(k) 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetar-
gowym na okres od dnia 01.06.2014 r. do 
dnia 10.03.2017 r. lokal o powierzchni 
14,92 mkw mieszczący się na parterze bu-
dynku stanowiącego własność Gminy Dob-
czyce zlokalizowanego w Dobczycach przy 
ul. Rynek 22A, na nieruchomości oznaczo-
nej jako działka nr 1010/6, dla której Sąd 
Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy 
Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach 
prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y-
/00015570/2, na rzecz Sławomira Pasionka 
Firma Usługowa CATCOP Kornatka 272, 
32-410 Dobczyce NIP: 737-107-36-17, z 
przeznaczeniem na cele biurowe 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną centralnego 
ogrzewania. Czynsz miesięczny za wynaj-
mowany lokal brutto wynosi: 495,49 zł. 
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S erdecznie zapraszamy na powiatowe eli-
minacje XXVII Małopolskiego Festiwalu 

Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski 2014”, które odbędą się 27 marca 
w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym.  
 Na dobczyckiej scenie zaprezentują 
się tancerze: soliści i zespoły oraz wystąpią 
wokaliści: solo, w duetach bądź w zespołach - 
z całego powiatu myślenickiego 
Zachęcamy do gorącego dopingowania wy-
stępujących. 
 Szczegółowe informacje dotyczące 
eliminacji powiatowych ukażą się na stronie 
i n t e r n e t o w e j  oś r o d k a  k u l t u r y : 
www.mgokis.dobczyce.pl 

(k) 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetar-
gowym na czas nieoznaczony od dnia 
15.04.2014r. lokal użytkowy o powierzchni 
53 m2 znajdujący się w budynku Szkoły 
Podstawowej stanowiącym mienie komu-
nalne zlokalizowanym w Kornatce,  na nie-
ruchomości oznaczonej jako działka nr 167/3, 
dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr 
KR2Y/00007687/6, z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne dla  

Pana Adriana Kulika. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną, gazową, centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjną: 
Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić 
będzie: 265,00 zł. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 
10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.  

W  związku z narastającym niebezpie-
czeństwem związanym z wypalaniem 

traw na nieużytkowanych terenach rolnych 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce apeluje 
się do wszystkich mieszkańców Gminy 
Dobczyce o całkowite zaprzestanie wypala-
nia traw na terenach Gminy. 
 Wypalanie traw wielokrotnie jest 
przyczyną groźnych w skutkach pożarów w 
tym zabudowań, łąk i terenów leśnych. Do-
datkowo powoduje to zniszczenie dużej ilości 
gatunków organizmów żywych oraz roślin 
trawiastych i zielonych. 
 W przypadku niepodporządkowania 
się do niniejszego obowiązku wobec osób 
wypalających trawy zostaną zastosowane 
sankcje zgodne z obowiązującymi przepisami 
w postaci kary grzywny, nagany oraz kary 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 
 Ponadto wypalanie traw skutkuje ob-
niżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolni-
ków.  

(ugim) 

Festiwal Form Muzycznych  
i Tanecznych  

„Talenty Małopolski 2014” 
 – eliminacje powiatowe 

Dni Dobczyc – znamy 
wykonawców 

Wypalanie traw - apel 
do Mieszkańców Gminy 



p.o. Dzielnicowy 
rejonu I sierż. To-
masz Kurek  
Rejon miasta i gminy 
Dobczyce, Wykaz 
ulic i miejscowości: 
Miejscowości: Dzie-
kanowice, Rudnik, 
Sieraków, 

Osiedle Jagiellońskie, Osiedle Piastowskie,  
ulice: Dębowa, Dominika, Garncarska, Gór-
ska, Jagiellońska, Kasztelana Dobka, Kazi-
mierza Wielkiego, Kilińskiego, Królowej 
Jadwigi, Lubomirskich, Łanowa, Łąkowa, 
Marwin, Myśliwska, Obwodowa, Ogrodowa, 
Piastowska, Polna, Południowa, Przedbronie, 
Przemysłowa, Skalna, Skrzynecka, Sosnowa, 
Stadnicka, Stare Miasto, Słoneczna, Szkolna, 
św. Anny, św. Floriana, Towarowa, Wesoła, 
Witosa, Zacisze, 21 Stycznia 

 
Dzielnicowy rejonu II 
asp. Jacek Trojan 
Rejon miasta i gminy 
Dobczyce, Wykaz 
ulic i miejscowości: 
Miejscowości: Bień-
kowice, Brzączowice, 
Nowa Wieś, Stojowi-
ce  

ulice: Akacjowa, Budowlanych, Cegielniana, 
Długosza, Energetyków, Grabowa, Jałowco-
wa, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Kró-
lowej Kingi, Laskowa, Mostowa, Myślenicka, 
Nowowiejska, Parkowa, Piłsudskiego, Plac 
Zgody, Podgórska, Podlesie, Rolnicza, Ry-
nek, Rzeźnicza, Skate Park, Stojowicka,      

Targowa, Turystyczna, Wąska, Węgielnica, 
Widokowa, Zarabie, 
Zdrojowa, 
 
Dzielnicowy rejonu 
III sierż. sztab.  Da-
riusz Słonina 
Rejon gminy Racie-
chowice, gmina Dob-
czyce 
Wykaz miejscowości 

Gminy Raciechowice:  
Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Ka-
wec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, 
Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, 
Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosła-
wice, 

Wykaz miejscowości 
Gminy Dobczyce:  
Kędzierzynka, Nie-
zdów, Skrzynka, 
Stadniki 
 
Dzielnicowy rejonu 
IV mł. asp. Grzegorz 
Pawlik 
Rejon gminy Wiśnio-

wa, gmina Dobczyce 
Wykaz miejscowości gminy Wiśniowa:  
Glichów, Kobielnik, Lipnik, Poznachowice 
Dolne, Węglówka, Wierzbanowa, Wiśniowa, 
Wykaz miejscowości Gminy Dobczyce:  
Brzezowa, Kornatka 
 
KOMISARIAT POLICJI w DOBCZYCACH 
ul. Jagiellońska 4 
tel: 12/271 12 01 

Wykaz Dzielnicowych Komisariatu Policji  
w Dobczycach 

D zień Dawcy Szpiku Kostnego i 31. Akcja 
Honorowego Krwiodawstwa – te dwie 

akcje odbyły się 6 marca w Zespole Szkół oraz 
w urzędzie gminy w Dobczycach. Po raz kolej-
ny udowodniły, że społeczności szkolnej, absol-
wentom i mieszkańcom gminy Dobczyce nieob-
ce jest poczucie odpowiedzialności za los cho-
rych, cierpiących i potrzebujących. 
 „Nie bądź obojętny – podziel się ży-
ciem!”, pod takim hasłem odbywał się, zorgani-
zowany w Zespole Szkół już po raz trzeci Dzień 
Dawcy Szpiku Kostnego. Osoby chętne, by 
zostać dawcami szpiku kostnego mogły również 
zarejestrować się w UMiG w Dobczycach. W 
tym dniu odbywały się także prelekcje w ZS, 
wygłaszane przez Agnieszkę Stoch, mające na 
celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat 
dawstwa komórek, tkanek i narządów. Akcję 
wspierali wolontariusze z klasy 2LO1 (liceum 
kulturowe), a koordynatorkami były nauczyciel-
ka chemii Agnieszka Stoch i polonistka 
Agnieszka Majka-Knap. Podczas akcji zareje-
strowano 50. potencjalnych dawców szpiku. 
 Po raz 31. odbyła się także Akcja Hono-
rowego Krwiodawstwa, w której liczny udział 
wzięli również mieszkańcy Miasta i Gminy 
Dobczyce oraz absolwenci ZS.   
- Dużej pomocy przy przeprowadzeniu akcji 
udzielili uczniowie klasy 2LO3 (liceum mundu-
rowe) – mówi nauczyciel geografii Jacek Miko-
łajczyk, który wraz z matematyczką, Ewą Mi-
kołajczyk był koordynatorem Akcji Honorowe-
go Krwiodawstwa. - W trakcie tej akcji zareje-
strowało się 89 dawców, natomiast krew oddało 
70. Łącznie oddano 31,5 l. Podczas 31. dotych-
czasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano 
łącznie 678 litrów tego bezcennego płynu – 
podsumowuje Jacek Mikołajczyk. Kolejna akcja 
krwiodawstwa w Zespole Szkół odbędzie się 7 
października 2014 r. 

(bd) 
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Zamieńmy się szafami - edycja trzecia już w kwietniu 

P o raz trzeci zapraszamy na happening 
„Zamieńmy się szafami” – imprezę dla 

osób z fantazją, niewyczerpanymi pomysła-
mi, które chcą i potrafią się dobrze bawić.  
Impreza odbędzie się 12 kwietnia w Regio-
nalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. 
 Uczestników zachęcamy do zgłasza-
nia chęci wystawienia stoisk - na zgłoszenia 

te czekamy w MGOKiS pod nr. tel. 12/271 
67 57 .  
Więcej informacji na stronie internetowej 
ośrodka kultury: www.mgokis.dobczyce.pl 
 Zapraszamy do udziału w dobrej za-
bawie 

(k) 

Wrażliwość na potrzeby  
innych 

Z espół Teatralny parafii św. Antoniego w 
Gołkowicach zaprasza na Misterium 

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskie-
go. 
Misterium wystawione zostanie 5 kwietnia o 
godz. 16. i 18. w auli widowiskowej RCOS w 
Dobczycach. 
 Po Misterium zbierane będą datki 
przeznaczone na budowę nowego kościoła w 
Gołkowicach. 
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T o kolejny szczególny rok dla Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Józefy Berge-

lówny w Dobczycach. Przeżywamy 65-lecie 
istnienia, a od roku nasza biblioteka funkcjonu-
je w nowym miejscu – w budynku Regionalne-
go Centrum Oświatowo-Sportowego przy ul. 
Szkolnej 43. W nowej lokalizacji, dzięki zaan-
gażowaniu, ogromnej otwartości pracowników 
pań: Edyty Sewiłło i Doroty Mistarz zyskali-
śmy jeszcze większą rzeszę czytelników. Staty-
styki wiele mówią o tym, jak trafna była decy-
zja o przeniesieniu biblioteki. W okresie od 12 
marca 2013 r. do 12 marca 2014 r. zanotowali-
śmy 2655 czynnych czytelników w bibliotece. 
Przybyło nam 35 procent nowych czytelników 
- to 693 osoby! Jesteśmy z tego dumni, a zara-
zem traktujemy to jako zobowiązanie. Rozwój 
naszej biblioteki nie jest przypadkowy. Uczest-
niczyliśmy w Programie Rozwoju Bibliotek, 
stworzyliśmy Plan Rozwoju Biblioteki na pięć 
lat, co poprzedziło badanie użytkowników. 
Uczestniczymy w wielu szkoleniach, aplikuje-
my do różnego rodzaju programów i staramy 
się o granty. Jesteśmy aktywni. 
 Jesteśmy instytucją otwartą na wolonta-
riuszy – szczycimy się tym, że pomagają nam 
zarówno najmłodsi, jak i seniorzy. Do grona 
naszych wolontariuszy należy m. in. pani Kry-
styna Zając, pani Ewa Kośmider czy pani Ewa 
Stachowska, które regularnie nas wspierają. 
Jest także duże grono młodych wśród których 
wyróżnia się szczególnie Agnieszka Piwowar-
czyk, Paulina Szczecińska, Natalia Piwowar-
czyk, czy Katarzyna Załubska. 
 Współpracujemy na różnych polach ze 
stowarzyszeniami i innymi placówkami np. 
szkołami w zakresie organizacji imprez kultu-
ralnych. Nowoczesne pomieszczenia umożliwi-
ły nam podjęcie wielu nowych działań dla róż-

nych grup – od najmłodszych po najstarszych: 
organizujemy spotkania autorskie, wystawy, 
lekcje biblioteczne dla dzieci; prowadzimy 
wspólnie z UTW w Dobczycach spotkania 
Klubu Miłośników Literatury, prowadzimy 
Kącik Prasowy z ok. 20 czasopismami i dzien-
nikami z różnych dziedzin (niektóre czasopi-
sma wypożyczamy do domu), prowadzimy 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej; organi-
zujemy wyjazdy na mecze z Klubem Kultural-
nego Kibica, ucząc pozytywnych postaw; w 
bibliotece funkcjonuje wspaniale urządzony 
Kącik dla Dzieci oraz Strefa Dobrych Gier dla 
młodzieży; prowadzimy indywidualną pomoc 
w zakresie obsługi komputera, prowadzimy 
Kurs Komputerowy; zapewniamy bezpłatny 
dostęp do czytelni e-książek IBUK LIBRA, 
czyli 1460 książek elektronicznych; uruchomi-
liśmy możliwość zamawiania, rezerwowania i 
przedłużania książek przy pomocy konta inter-
netowego.  
 Jesteśmy otwarci na inicjatywy i propo-
zycje, które kierują do nas nasi Czytelnicy 
zarówno te związane z ulubionymi lekturami 
jak i pasjami, spotkaniami, które chcieliby 
dzięki bibliotece realizować. Zapraszamy do 
biblioteki, gdzie zawsze czeka na Państwa miła 
obsługa, która doradzi wybór książki, czy cza-
sopisma, seniorom pomoże w pracy z kompute-
rem. Zaproponujemy Państwu ciekawe spotka-
nia i wystawy, pomożemy wydrukować bilet 
lotniczy, zeskanujemy zdjęcia i dokumenty. 
Najmłodsi odnajdą miejsce do zabawy, przez 
którą dotrą również do dobrej książki. W Kąci-
ku Prasowym czeka również smaczna kawa! 

 

Paweł Piwowarczyk 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Dobczycach 

Rok w nowej lokalizacji – duma i zobowiązanie 

T ancerki z Zespołu „Intox”, działającego 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Dobczycach, 8 marca wzięły udział w 
VII Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym 
„Róża 2014”, zorganizowanym przez UKS 
„Orl ęta” oraz Miejski Dom Kultury 
„Kazimierz” w Sosnowcu. Nasze dziewczęta 
zdobyły aż trzy statuetki – po jednej dla każdej 
z występujących grup. 
 W zmaganiach konkursowych rywali-
zowało 1162. tancerzy (83 zespoły) oraz 55 
trenerów, reprezentujących 33 miasta, takie jak: 
Bielsko Biała, Bytom, Chełmek, Chrzanów, 
Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstocho-
wa, Dąbrowa Górnicza, Dębica, Gierałtowice, 
Jaworzno, Katowice, Knurów, Koziegłowy, 
Libiąż, Miasteczko Śląskie, Osiek, Oświęcim, 
Radzionków, Rędziny, Ruda Śląska, Rybnik, 
Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Szczejkowice, Trzebinia, Tworków, Tychy, 
Wojkowice, Zabrze, Żory oraz Dobczyce. 
 Uczestników Turnieju oceniało profe-
sjonalne jury w składzie: Małgorzata Szyszka - 
dyplomowany trener i choreograf tańca ludo-
wego, Aleksandra Węglarczyk - trener, chore-
ograf, tancerka S-klasy w tańcu latynoamery-
kańskim, Adam Szendzielorz - trener, chore-
ograf, tancerz S-klasy w tańcach latynoamery-
kańskich, Witalij Jakimowicz - baletmistrz, 
absolwent kijowskiej szkoły baletowej, peda-
gog, choreograf, trener klasy Polish Level I 
Cheerleaders, sędzia cheerleaders.  
 Wszystkie 3 grupy „Intoxu”, które za-
prezentowały się w Festiwalu zostały wysoko 
ocenione przez sędziów. Najmłodsza i średnia 
grupa otrzymały Wyróżnienia II stopnia, a 
najstarsza – Wyróżnienie III stopnia. 

(k) 

N a „Dawnych wspomnień czar”           
- recital Marii Niewitały, która     

wystąpi wraz z zespołem, zaprasza Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Kon-
cert odbędzie się 6 kwietnia o godz. 19. W 
wykonaniu Marii usłyszymy polskie prze-
boje m.in.: Nataszy Zylskiej czy Ireny San-
tor. 

Serdecznie zapraszamy. 
(k) 

Trzy statuetki dla Zespołu 
„Intox” w Ogólnopolskim  

Festiwalu Tanecznym  

S zkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach 
zaprasza dzieci i młodzież z gminy Dob-

czyce do udziału w konkursie plastycznym: 
Czarodziejskie instrumenty. Konkurs skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych oraz uczestników kół zaintere-
sowań placówek wychowania pozaszkolnego.  
Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kate-
goriach: kat. A szkoły podstawowe klasy 0 – 
III; kat. B szkoły podstawowe klasy IV – VI; 
kat. C gimnazja klasy I – III. 
 Termin składania prac upływa 15 
kwietnia. Należy je nadesłać, lub przynieść 

Recital Marii Niewitały 
osobiście, do siedziby Szkoły Muzycznej w 
Dobczycach – w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym przy ul. Szkolnej 43, 
32-410 Dobczyce z dopiskiem 
„Czarodziejskie instrumenty”. Informacje 
dodatkowe można uzyskać pod nr. tel.: 
12/274 20 78. 
 Termin rozdania nagród - 29 kwietnia. 
Nagrodzone i wyróżnione prace będą wysta-
wiane na aukcji.  
 Regulamin konkursu i załączniki znaj-
dują się na stronie Szkoły Muzycznej: 
www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl 

(k)  

Czarodziejskie Instrumenty - I gminny konkurs plastyczny 



m.in. Kopalnię Soli w Wieliczce, zwiedzić 
Wawel, krakowskie muzeum Fabryka Schin-
dlera a także skorzystać z kąpieli w wodach 
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Jed-

nym z kluczowych punktów progra-
mu była wizyta w Muzeum Au-
schwitz – Birkenau- opowiada 
Aleksandra Szumiec. 
 Uczniowie wzięli także 
udział w zajęciach i zwiedzaniu 
Gimnazjum w Dobczycach, w Re-
gionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym odbyło się spotkanie z 
zastępcą burmistrza Dobczyc, 
Pawłem Machnickim.  
- Niemiecka młodzież wraz ze swy-
mi polskimi kolegami miała rów-
nież możliwość uczestniczyć w zaję-
ciach języka polskiego, prowadzo-
nych przez Wiolettę Perzanowską, 
anglistkę ZS. Dużym zainteresowa-

niem cieszyło się też wspólne gotowanie i 
pieczenie pizzy w Zespole Szkół – dodaje 
Aleksandra Szumiec. 
 Wymiana cieszy się ogromną popular-
nością, o czym świadczy coraz większa liczba 
uczestników, zawarte przyjaźnie zacieśniają 
się a komunikowanie się przez Internet sprzy-
ja szlifowaniu i doskonaleniu umiejętności 
językowych uczniów. 
 Pobyt młodzieży finansowała między-
narodowa organizacja Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży, UMiG Dobczyce, 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz 
rodzice polskich uczniów, uczestniczących w 
wymianie. 

(bd) 

Uczniowie z Versmold z wizytą w Dobczycach 

O d kilku lat trwa współpraca uczniów z 
Dobczyc i Versmold. W projekcie 

uczestniczą trzy szkoły: Realschule z Ver-
smold, Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera oraz 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. 
W lutym 11-osobowa grupa młodzieży z Ver-
smold, pod opieką dyrektora Realschule, 
Klausa Blenka, nauczycielki Hildegard Kief 
oraz Christiana Ludewiga – szefa Stowarzy-
szenia Miast Partnerskich Dobczyce – Ver-
smold,  już po raz piąty przebywała na kilku-
dniowej wymianie szkolnej w Dobczycach.  
 Koordynatorki i opiekunki wymiany 
szkolnej ze strony polskiej, germanistki, Mo-
nika Łażewska z Gimnazjum JPII w Dobczy-
cach oraz Aleksandra Szumiec z Zespołu 
Szkół Dobczycach zapewniły z pomocą 
uczniów dobczyckich szkół, wiele atrakcji 
gościom. 
- W czasie pobytu młodzież, zakwaterowana w 
polskich rodzinach, miała okazję zobaczyć 

Majki szeptanie świata  
w miejskiej bibliotece 

J esteśmy tutaj z nieśmiało szeptaną poezją, 
chociaż przypuszczam, że nasi goście bar-

dzo śmiało ją wyrecytują – powiedział Paweł 
Piwowarczyk, dyrektor biblioteki w Dobczy-
cach zapraszając na niezwykłe spotkanie z 
poezją Marii Jasek. Majka – bo tak nazywają 
poetkę przyjaciele – jest uczestniczką Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Dobczycach. 
„Nieśmiało szeptane” to jej w pełni autorski 
tomik wierszy - ponieważ zdobią go jej ilustra-
cje. 
 Wiersze Marii czytali: prezes Ispiny 
Elżbieta Kautsch, burmistrz Marcin Pawlak, 
nauczycielka gimnazjum Renata Starmach, 
Krystyna Zając i Joanna Grzelka-Kopeć z Klu-
bu Miłośników Literatury przy UTW, Maja 
Kowalska – uczennica gimnazjum, Anna Mu-
rzyn i Wioleta Dominik – uczestniczki WTZ. 
Całość dopełniła muzyka w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej z Dobczyc: Zuzan-
ny Węglarz, Kamili Sikory, Przemysława 
Ćwierza, Emilii Selwy, Alana Michalika, Ma-
cieja Chrasta, Katarzyny Zięby, Zuzanny Li-
choń, Filipa Płatka.  
- Zauważyliśmy, że nasi podopieczni – oprócz 
potrzeb takich podstawowych koniecznych do 
pokonywania barier codziennego życia, mają 
także potrzeby artystyczne, intelektualne – mó-
wił podczas spotkania z poezją, pochodzącej z 
Lipnika Majki Jasek, Kazimierz Zachwieja, 
wiceprezes Stowarzyszenia Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych KOLONIA z Harbu-
towic. – Warsztaty, które powstały w 1995r. te 
talenty odkrywały. Okazało się, że ci ludzie 
potrafią pęknie malować, pisać, że niepełno-
sprawność nie ogranicza a wprost przeciwnie – 
czasami daje więcej paliwa do twórczości.  
- Pani Majka przyszła do nas bez śladów twór-
czej zaciętości – wspominała kierowniczka 
WTZ w Dobczycach, Magdalena Szymska – 
ale później zaczęła malować, okazało się że jest 
tam jeszcze trochę poezji.  
 W swojej biografii, którą Maria Jasek 
załączyła do tomiku podkreśla, że właśnie lata 
w WTZ są tymi, które wspomina najmilej – 
tutaj ma przyjaciół, tutaj odkrył swoje zdolno-
ści i je rozwija, poznaje świat. 
- Po latach skrywania swoich poezji – mówiła 
Magdalena Szymska – Maria postanowiła od-
dać swoje wiersze w nasze ręce. Zapraszamy 
do zapoznania się z nią bo to jej naprawdę 
bardzo osobista poezja. 

(AnKa) 
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Z  radością informujemy, że Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Dobczycach otrzyma-

ła dofinansowanie ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu: Kolekcje- Zamówienia kompozy-
torskie: „Musical-opera dziecięca „Pocztówki 
muzyczne” libretto Wojciech Graniczewski, 
muzyka Jarosław Olszewski, reżyseria Mag-
dalena Wąsowska. 
 Szkoła otrzymała także dofinansowa-
nie ze środków MKiDN w ramach programu: 
Rozwój Infrastruktury Kultury- Infrastruktura 

Szkolnictwa Artystycznego: „Zwiększenie 
potencjału artystyczno-edukacyjnego w SM I 
stopnia w Dobczycach - zakup nowych instru-
mentów i technologii” 
 Kwota dofinansowania Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
wkładu finansowego Gminy i Miasta Dobczy-
ce pozwoli na zakup kolejnych instrumentów 
m.in.: pianin, wibrafonu, tablicy interaktyw-
nej, saksofonu tenorowego i innych. 

 
(SM w Dobczycach) 

Dofinansowanie dla Szkoły Muzycznej 

Fot. ze zbiorów ZS w Dobczycach 



Z godnie z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz. U z 2013 r., poz. 627) zabiegi w obrębie 
korony drzewa na terenach zieleni lub zadrze-
wieniach mogą obejmować wyłącznie: 
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych 
lub wchodzących w kolizje z obiektami budow-
lanymi lub urządzeniami technicznymi; 
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek 
nie przekracza 10 lat; 
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony 
drzewa. 
 Znaczenie tej regulacji zostało zatem 
ograniczone do korony drzew na terenach zie-
leni i zadrzewień, i żadne inne zabiegi poza 
wskazanymi, nie mogą być w obrębie korony 
drzewa na terenach zieleni i zadrzewień doko-
nywane. 
 Jakie sankcje są przewidziane, za doko-
nywanie niedozwolonych zabiegów w obrębie 
korony? Bezpośrednio żadna grozi, ponieważ 
ustawodawca nie wskazał w ustawie tychże 
zabiegów. Dopiero gdy w ich konsekwencji 
drzewo zostanie zniszczone, czyn będzie delik-
tem administracyjnym, za co zostanie wymie-
rzona kara pieniężna.  
 Administracyjną karę pieniężną, ustala 
się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie 
drzew lub krzewów ustalonej na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
października 2004 r. w sprawie stawek opłat 
dla poszczególnych rodzajów i gatunków 
drzew. W załączniku do rozporządzenia poda-
no stawki dla poszczególnych rodzajów gatun-
ków drzew oraz współczynniki różnicujące 
stawki w zależności od obwodu pnia.  
 Terminy płatności kar odracza się na 
okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew 
lub krzewów nie wyklucza zachowania ich 
żywotności oraz możliwości odtworzenia koro-
ny drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości 
podjął działania w celu zachowania żywotności 
tych drzew lub krzewów. 
 W praktyce pojawia się często spotyka-
ny problem ogławiania drzew. Drzewo po ta-
kim okaleczeniu traci szanse na prawidłowy 
rozwój, a często na przeżycie. Ogławianie nie 
jest zabiegiem pielęgnacyjnym i jest trakto-
wane jako błąd w sztuce, ponieważ przy formo-
waniu korony, drzewo nie może utracić pokroju 
korony właściwego dla danego gatunku drze-
wa.   
 Jeżeli drzewo ogłowione do samego 
pnia, pozbawione konarów, nie odtworzy koro-
ny, to nie ma podstaw do odroczenia na 3 lata 
terminu płatności wymierzonej kary pieniężnej, 
jest ona egzekwowana po uprawomocnieniu 
decyzji.  

(ugim) 

C o roku na przełomie zimy i wiosny straża-
cy, policjanci i służby ochrony środowi-

ska zmagają się z problemem pożarów łąk i 
nieużytków spowodowane wypalaniem traw i 
resztek roślinnych. W większości ich powsta-
wanie odpowiedzialny jest człowiek, gdyż 

nadal w społeczeństwie funkcjonuje mylne 
przekonanie, że w ten sposób użyźniana jest 
gleba i likwidowane są chwasty. Podczas poża-
ru łąk i nieużytków: 
• giną płycej korzeniące się rośliny, rośliny 

chronione, cenne gatunki ziół;  
• gleba ulega wyjałowieniu, gdyż zahamo-

wany zostaje rozkład resztek roślinnych, z 
których powstaje próchnica; 

• zahamowana zostaje asymilacja z powie-
trza azotu potrzebnego roślinom do wzro-
stu; 

• giną pożyteczne mikroorganizmy glebowe; 
• giną: gady, płazy, małe ssaki; 
• niszczone są gniazda i lęgi ptaków;  
• giną wszelkie organizmy pożyteczne m.in.: 

dżdżownice (poprawiające strukturę gle-
by), pająki, wije, mrówki, biedronki, 
trzmiele, żaby, ropuchy, jaszczurki, ryjów-
ki, jeże; 

• uniemożliwiony jest oblot pszczół, a co za 
tym idzie mniej roślin jest zapylana; 

• mogą zająć się ogniem dzikie wysypiska 
śmieci, z których wydobywać się będą 
szkodliwe związki chemiczne. 

 Pożary traw szybko się rozprzestrze-
niają i są trudne do opanowania. Przy zmianie 
kierunku wiatru mogą zagrozić zajęciem się 
zadrzewień, lasu a nawet zabudowań. Zady-
mienie podczas pożaru może ograniczyć wi-
doczność na torach i drogach. Sytuacje takie 
mogą zagrozić zdrowiu i życiu ludzi. 
 Wypalanie traw jest zabronione, a 
określa to m.in.: 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochro-

nie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 z późn. zm.) 

• Ustawa z 28 września 1991r. o lasach (Dz. 
U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) 

 Za wykroczenia grożą sankcje przewi-
dziane w kodeksie wykroczeń i kodeksie kar-
nym. Osobom, które otrzymują dotacje unijne 
mogą być one zmniejszone lub odebrane na 
dany rok. 

Jacek Kozubek 
 

Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyce 
facebook.com/srwospdobczyce 
e-mail:srwospdobczyce@wp.pl 

W  związku z prowadzonymi odczytami 
wodomierzy i rozliczeniem zużycia 

wody u odbiorców z terenu gminy Dobczyce 
za I kwartał 2014 r. informujemy, że istnieje 
możliwość podania odczytu wodomierza: 
telefonicznie pod nr. Urzędu Gminy 12/372 
17 64 lub 12/372 17 90; na adres poczty elek-
tronicznej woda@dobczyce.pl; lub za po-
ś r e d n i c t w e m  s t r o n y  i n t e r n e t o -
wej: dobczyce.pl/woda 
 Prośba ta w szczególności skierowana 
jest do właścicieli domków letniskowych, 
działek budowlanych oraz budynków nie 
zamieszkanych na stałe, do których inkasenci 
nie mają możliwości dotarcia i odczytania 
stanu wodomierza. 
 Podanie aktualnego stanu wodomierza 
pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie wody 
w danym okresie rozliczeniowym, bez ko-
nieczności naliczenia opłaty według średnie-
go zużycia wody. 
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Wypalanie traw Informacja dotycząca „zabiegów pielęgnacyjnych” 

Fot. Marcin Kęsek 

W  poniedziałek, 31 marca      
i w środę, 23 kwietnia –    

w godz. od 8 do 15.30, pracownicy 
Urzędu Skarbowego z Myślenic 
będą pełnić dyżur w Sali konferen-
cyjnej urzędu gminy w Dobczy-
cach. 
 Jednocześnie uruchomiony 
będzie Punkt Pomocy Podatni-
kom, dzięki któremu będzie moż-
na złożyć zeznanie podatkowe 
poprzez system e-deklaracje. 

Złóż zeznanie podatkowe  
w Urzędzie Gminy w Dobczycach 



K obiety.Liderki.Obywatelki” - taki tytuł 
nosi projekt realizowany przez Stowa-

rzyszenie PLinEU z Krakowa, w którym 
uczestniczy 15 liderek z województwa mało-

polskiego, w tym przedstawicielka Stowarzy-
szenia KAT Dobczyce - Natalia Maj.  
 Po cyklu szkoleń i wyjeździe studial-
nym do Neapolu przyszedł czas na działania 
lokalne, które realizuje każda z liderek. 
 W ramach projektu przygotowanego 
przez naszą członkinię, w sobotę 29 marca 
odbędą się warsztaty dla dzieci oraz doro-
słych. W trakcie zajęć dzieci poznają, czym 
jest sztuka współczesna, jakie są sztandarowe 
przykłady instalacji, interwencji i obiektów 
artystycznych, które kształtują historię sztuki 
najnowszej. Następnie wykonają własne prace 
plastyczne - interdyscyplinarne instalacje. 
Zajęcia poprowadzi Natalia Nowacka - absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. 
 Dorośli natomiast będą poznawać 
tajniki metody decoupage. W ramach zajęć 
uczestnicy poznają podstawowe zasady pracy 
tą techniką, zobaczą przykładowe prace           
i możliwości, jakie daje decoupage. Będą 
tworzyć własne dzieła - ozdobne jajka wielka-
nocne, zakładki do książek. 
 Osoby zainteresowane udziałem         
w warsztatach prosimy o zgłoszenia: telefo-
niczne, pod nr. telefonu 733-747-069 lub 
mailowo: nataliamaj@katdobczyce.pl  

 Do zobaczenia 29 marca. 
(nm) 
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Zabawy Sztuką 

Zespół Szkół przygotowuje do studiów 

„Słowiańska dusza” Konrada Cygala  

K onrad Cygal – młody, uzdolniony 
mieszkaniec Dobczyc, który jest studen-

tem Akademii Muzycznej w Katowicach 
(śpiew klasyczny), był gościem dziewiątej 
Kawiarni Muzycznej MGOKiS. Koncert w 
wykonaniu naszego krajana był wyjątkowy – 
ze sceny popłynęły dźwięki pięknych i deli-

katnych w brzmieniu pieśni i arii kompozyto-
rów słowiańskich. Konradowi na scenie towa-
rzyszyły uzdolnione koleżanki: Michalina 
Kałużny – akompaniująca na pianinie i Joan-
na Pietrzyk w roli konferansjerki. 
 Dla Konrada był to występ szczególny 
– w rodzinnym mieście stawiał swoje wokal-
ne pierwsze kroki. Zarówno w szkole podsta-
wowej, jak i w gimnazjum – bez Konrada nie 
odbyła się żadna akademia, żadna uroczy-
stość. O tym zresztą wspominała po koncercie 
Elżbieta Kautsch, prezes Stowarzyszenia Ispi-
na, która z młodym śpiewakiem znalazła jesz-

cze jeden wspólny temat – Katowice, w któ-
rych przez wiele lat mieszkała.  
 Swoje występy szkolne Konrad (który 
w 2012r. był finalistą Bitwy na Głosy w dru-
żynie Ewy Farnej), wspominał z sentymental-
nym uśmiechem, ale zapewnił, że nie jest to 
jego ostatni występ w Dobczycach. Już 

wstępnie zapo-
wiedział, że w 
rodzinnym mie-
ście jeszcze za-
śpiewa. 
 W czasie 
tego koncertu 
u s ł y s z e l iś m y 
m.in.: utwory 
Piotra Czajkow-
skiego, Ignacego 
Jana Paderewskie-
go, Mikuláša Sch-
n e i d e r -
T r n a v s k ý ' e g o , 
Aleksandra Dar-
g o m yż s k i e g o , 
Józefa Świdra, 
Antoniego Sza-
franka, Witolda 

Friemanna i innych.  
 Koncert rozpoczęło „Ave Maria” Trn-
avsky'ego, po którym pojawiły się m.in.: takie 
tytuły, jak: „Piosnka Dudarza”, „Szumi w 
gaju brzezina”, aria Zbigniewa z opery 
„Magnus” , utwór „Nie wolno mi o Tobie 
śnić”, „Bolero”, aria z opery „Manru”, 
„Szumi w gaju brzezina”, „Kwiatek”, wspa-
niale wykonana aria Leńskiego z opery 
„Eugeniusz Oniegin”, utwór „Cisza” pieśń 
Księcia z opery czy „Rusałka” Aleksandra 
Dargomyżskiego. 

(AnKa) 

J ak w każdej szkole, uczniowie Zespołu 
Szkół w maju będą podchodzić do egzami-

nu maturalnego. Kolejnym krokiem dla absol-
wentów będzie szukanie pracy lub wybór kie-
runku studiów. Wielu z nich wybierze naukę 
na wydziałach technicznych. Jedną z pierw-
szych trudności, z jakimi będą musieli się 
zmierzyć jest matematyka – i to ta wyższa.  
 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
uczniów, szkoła podpisała porozumienie z 
władzami AGH w Krakowie, w wyniku które-
go w ZS prowadzone są zajęcia przygotowaw-
cze z matematyki  w ramach projektu „rok 
zerowy”. Nazwa może mylić osoby mało zo-
rientowane, ponieważ nie chodzi tutaj o do-
uczanie matematyki, lecz o coś zupełnie inne-
go. Rok zerowy polega na tym, że w szkole 
prowadzone są zajęcia dodatkowe z matematy-
ki, w czasie których uczniowie zapoznają się z 
programem nauczania na poziomie pierwszego 
roku studiów. Koordynatorem i wykładowcą 
projektu prowadzonego w Zespole Szkół jest 
Marek Durczok. W czasie zajęć przybliża wie-
dzę o granicach ciągu i innych zagadnieniach, 
których znajomość jest niezbędna, by spokoj-
nie radzić sobie na studiach. Cykl zajęć roku 
zerowego zakończy egzamin, który jest pierw-
szym zaliczeniem egzaminu przyszłego stu-

denta. Mimo wysokiego poziomu nauczania, 
trudnych zadań – zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem młodzieży. Biorą w nich 
udział uczniowie technikum i liceum, chłopcy i 
dziewczęta. Każdy z nich już planuje swoją 
dalszą edukacje i sam – świadomie zdecydo-
wał się na dodatkową formę nauczania, wyma-
gającą przecież zapału i determinacji.  
 Powszechnie wiadomo, że nie samą 
matematyką człowiek żyje. Dlatego też Justyna 
Dudzik, nauczycielka języka polskiego w kla-
sie medialnej, nawiązała współpracę z Instytu-
tem Studiów Międzykulturowych Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. W ramach zajęć dla przy-
szłych studentów kierunków humanistycznych 
zorganizowane zostały wykłady prowadzone w 
Zespole Szkół przez pracowników UJ na temat 
„Film jako tekst kulturowy”. W ten sposób 
uczniowie zostają zapoznani nie tylko z atrak-
cyjnymi formami zajęć, ale również z inną 
formą nauki niż ta znana ze szkolnej ławy. 
Uczniowie wzięli również udział w warszta-
tach dziennikarskich, dzięki czemu nie tylko 
poznali trud pracy dziennikarskiej, ale również 
uczyli się łamać teksty oraz edytować je. 

 
Wioletta Wyroba 

Z apraszamy do słuchania i oglądania zma-
gań konkursowych gitarzystów w dniach 

28 i 29 kwietnia roku podczas III Ogólno-
polskiego Konkursu Gitarowego „Młodzi 
Czarodzieje Gitary”.   
 Konkurs swoim patronatem objęli: 
Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek 
Sowa - Marszałek Województwa Małopol-
skiego, pan Józef Tomal - Starosta Powiatu 
Myślenickiego, Rada Miasta Dobczyce, Mar-
cin Pawlak - Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce. 
 Impreza wpisana jest w kalendarz 
imprez Centrum Edukacji Artystycznej. 

(SM w Dobczycach) 

Fot. Paweł Stożek 



Ogólnopolski i międzynarodowy - sukcesy  
plastyczne Małgorzaty Bławut  

M ałgorzata Bławut z Nowej Wsi zdobyła 
I Nagrodę w VII Ogólnopolskim Kon-

kursie Plastycznym „Moja Kartka Walentyn-
kowa”, zorganizowanym przez Dom Kultury 

w Kielcach. 
 Wśród wyróżnionych w konkursie 
znalazły się także koleżanki Małgosi: Jowita 
Święch (14 lat) i Zuzanna Zych (11 lat). 
Dziewczęta wykonały prace na zajęciach 
kółka plastycznego MGOKiS Dobczyce, pro-
wadzonych przez Paulinę Steligę w Nowej 
Wsi. 
 Do konkursu złożono 730 prac z całe-
go kraju. Komisja artystyczna konkursu przy-
znała 6 nagród i kilkanaście wyróżnień. Juro-
rzy oceniali pomysłowość, pracochłonność, a 
także wiarygodność i oryginalność prac. Kon-
kurs miał charakter otwarty (uczestnicy mieli 
od kilku do kilkunastu lat), bez podziału na 

kategorie wiekowe. 
 Nagrody w konkursie wręczone zosta-
ły 14 lutego, w Domu Kultury „Zameczek” w 
Kielcach, podczas wernisażu wystawy najlep-

szych prac. 
 Dla Małgorzaty Bławut 
nie jest to pierwszy ogólnopolski 
sukces. Młoda plastyczka kilka 
miesięcy wcześniej również zaję-
ła I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym pt. 
„Światło”.  
 Jeszcze nie ochłonęła po 
konkursie z lutego, a już 7 marca 
świętowała kolejny tryumf. Trzy-
nastolatka z Nowej Wsi, tym ra-
zem znalazła się w gronie laure-
atów prestiżowego konkursu mię-
dzynarodowego. 
 Był to XVIII Mi ędzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „To, co 
piękne wokół nas”, zorganizowa-
ny przez Dąbrowski Młodzieżo-
wy Ośrodek Pracy Twórczej. 
Konkurs był częścią projektu 
edukacyjnego: „Mistrzowskie 
drogi, uczniowskie ścieżki”, reali-
zowanego pod patronatem Prezy-
denta Dąbrowy Górniczej. 
 Jury wyłaniało laureatów 
ponad trzy miesiące, ponieważ do 
konkursu napłynęło ponad 5000 
prac z Europy, Azji i Afryki.  
Praca Małgosi, wykonana na zaję-

ciach plastycznych MGOKiS, Odział w No-
wej Wsi pod opieką instruktorki Pauliny Ste-
ligi-Gryglaszewskiej, zdobyła jedną ze 100. 
równorzędnych Nagród Głównych. 
 Małgorzata zgłosiła do konkursu, 
wykonane z masy papierowej, solnej oraz 
materiałów i surowców wtórnych, swoje wy-
obrażenie Małopolski. Na grzbiecie półmetro-
wego Smoka Wawelskiego znalazły się mi-
niaturowe postacie, zwierzęta, zabytki archi-
tektury (Wawel, Kopalnia Soli w Wieliczce), 
pomniki przyrody (Maczuga Herkulesa) oraz 
elementy krajobrazu. 

(k) 
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M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Dobczycach oraz Agencja Arty-

styczna „Joanna” serdecznie zapraszają na 
program Kabaretu Moralnego Niepokoju: 
„Pogoda na suma”. Na program zapraszamy 7 
kwietnia o godz. 17do auli widowiskowej 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach ( ul. Szkolna 43). 
Bilety w kwocie 50 zł, do nabycia w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dob-
czycach, ul. Szkolna 43, pokój 143, tel. 12/271 
67 57 
 Kabaret Moralnego Niepokoju powstał 
w 1996 w Warszawie. Tworzą go Przemysław 
Borkowski, Mikołaj Cieślak, Robert Górski, 
Rafał Zbieć i od niedawna - Magdalena Stu-
żyńska.  
 W trakcie 100-minutowego występu 
zobaczycie Państwo m. in. Polskę oczami 
powracającego do kraju kibica Euro 2012, 
zwiedzicie mieszkanie nuworysza, będziecie 
śmiać się do łez podczas próby generalnej 
spektaklu, w trakcie której aktorzy zmęczeni 
występami w reklamach na potęgę zmylą kwe-
stie. 
 Całość uzupełnią, doskonałe jak zaw-
sze, piosenki, starannie zaaranżowane przez 
Orkiestrę Moralnego Niepokoju. 

(mgokis) 

Zajęcia wokalne dla dzieci  
i młodzieży 

M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Dobczycach zaprasza dzieci i mło-

dzież w wieku 7-18 lat do udziału w zajęciach 
wokalnych. Zajęcia poprowadzi profesjonalny 
instruktor śpiewu. Nabory do grup będą trwać 
do 31 marca. 
 Terminy przesłuchań i zajęć zostaną 
podane po zgłoszeniu się wystarczającej licz-
by chętnych. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. 
Limit miejsc ograniczony. 
 Zapisy przyjmują oraz informacji 
udzielają pracownicy MGOKiS, tel. 12/271 67 
57. Zajęcia zorganizowane w ramach działania 
413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla małych projektów”, operacja: 
„Rozśpiewane Dobczyce. Organizacja zajęć 
wokalnych dla dzieci i młodzieży, koncertu 
dla ludności lokalnej oraz zakup sprzętu mu-
zycznego”. Projekt współfinansowany ze 
Środków Unii Europejskiej objętych PROW 
na lata 2007-2013 

(k) 

Kabaret Moralnego Niepokoju   
- Pogoda na suma 

M iejsko-Gminny Ośrodek Kultury            
i Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci, 

mamy i babcie na zajęcia taneczne i ruchowe: 
- zajęcia dla dzieci z elementami gier i anima-
cji ruchowej (3-6 lat) 
- zajęcia rewalidacyjne (korekta wad postawy) 
(4-8lat) 
- zajęcia taneczne  hip hop dla dzieci i mło-
dzieży 
- zajęcia taneczne cheerleaders dla dzieci         
i młodzieży 
- zajęcia taneczne jazz/modern dla dzieci         
i młodzieży  
- zajęcia fitness/ aerobik dla kobiet 
- zumba dla kobiet 
- zajęcia ruchowe dla pań w wieku 50+ 
 Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Limit 

miejsc ograniczony. 
Zapisy przyjmujemy do 31 marca lub do wy-
czerpania limitu miejsc. 
 Zapisy przyjmują oraz informacji 
udzielają pracownicy  ośrodka kultury, tel. 
12/271 67 57.  
 Zajęcia zorganizowane w ramach 
działania 413: “Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów”, operacja: 
“Tańczą i ćwiczą pokolenia. Organizacja 
zajęć tanecznych i ruchowych dla dzieci, 
mam i babć oraz zakup akcesoriów sporto-
wych”. 
 Projekt współfinansowany ze Środ-
ków Unii Europejskiej objętych PROW na 
lata 2007-2013. 

(mgokis) 

Małgosia ze swoim Smokiem 
Fot. ze zbiorów prywatnych 

 

Zajęcia taneczne i ruchowe dla dzieci, mam i babć 



 

S zanowni Państwo – zapraszamy do udziału 
w konkursie na nieoficjalną nazwę dla Re-

gionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.  
 Określenie to ma mieć charakter tzw. 
„nazwy zwyczajowej”, ponieważ skróty instytu-
cji (np. RCOS, MGOKiS) brzmią formalnie i 
mało zrozumiale. Jednocześnie propozycja 
oddać powinna charakter obiektu, jakim jest 
Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe. 
Należy uwzględnić, że budynek ten to centrum, 
w którym mieszczą się dwie szkoły: gimnazjum 
i Szkoła Muzyczna, Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
a także sala teatralno-widowiskowa. Podkreślić 
to, funkcjonuje tutaj pełnowymiarowa hala 
sportowa, z której przez cały dzień korzystają 
zarówno uczniowie gimnazjum, jak i kluby 
sportowe a także wynajmowana jest przez oso-
by prywatne na zajęcia sportowe.  
 Zachęcamy Państwa do udziału w konkur-
sie – jednocześnie zaznaczamy, że nazwa ta 
będzie funkcjonowała w nazewnictwie zwycza-
jowym – nie urzędowym.  
 Konkurs będzie się odbywał w dwóch 
etapach.  
 W pierwszym prosimy o nadsyłanie propo-
zycji – z krótkim uzasadnieniem, dlaczego taką 
właśnie nazwę nasze RCOS powinno nosić, na 
adres: projekt.dobczyce@gmail.com – lub do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, 
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (listownie lub 
osobiście). Na Państwa propozycje czekamy do 
30 kwietnia. 
 Po tym terminie propozycje, które zostaną 
nadesłane, będą opublikowane w Tapecie oraz 
w ankiecie, która dostępna będzie w bibliotece, 
i poddane pod głosowanie Czytelników. O ko-
lejnych etapach będziemy informować na bieżą-
co w naszym miesięczniku. Dla trzech najwyżej 
ocenionych nazw przewidziane są nagrody. 
 Zapraszamy do udziału w konkursie. 
 Organizatorem konkursu jest Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych Ispina przy współ-
pracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dob-
czycach. 

(Red.) 
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D rodzy Czytelnicy! W Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Dobczycach można 

uzyskać PIN uprawniający do bezpłatnego 
dostępu do czytelni IBUK LIBRA. Można w 
niej czytać książki na ekranie komputera bądź 
innego urządzenia np.: czytnika. Teraz dostęp 
do 1460 tytułów z różnych dziedzin wiedzy 
może mieć każdy – przyjdź do biblioteki, 
odbierz PIN i korzystaj cały rok. 
IBUK Libra to: 
• bogaty wybór publikacji największych 

polskich wydawców akademickich, profe-
sjonalnych i popularnych; 

• wyjątkowy księgozbiór niedostępny na 
innych platformach; 

• całodobowy dostęp do książek z dowolne-
go miejsca; 

• zaawansowane narzędzia do pracy z tek-
stem – przygotowane z myślą o studen-
tach, wykładowcach, czytelnikach, profe-
sjonalistach; 

• treści książek powiązane ze słownikami i 
encyklopedią Wydawnictwa Naukowego 
PWN; 

• nowoczesna technologia pozwalająca na 
korzystanie z książek także na urządze-
niach mobilnych. 

(pp) 

I nna jest dzisiejsza emigracja zarobkowa: 
nieodległa (Austria, Niemcy, Wielka Bry-

tania, Włochy), z łatwym kontaktem telefo-
nicznym i internetowym, z częstymi przyjaz-
dami. Ale tęsknota jest uczuciem dojmują-
cym. Poznajcie kolejne wiersze mieszkańca 
Stadnik, który bywa w rodzinnym domu. 

E.K. 
Kazimierz Budyn 
 

Prośba o niedzielę 
Znowu Cię zostawiam 
Serce kołacze. 
Co mam ci powiedzieć? 
Że tęsknię? że płaczę? 
 

Ciągle mam nadzieję,  
że chwila się stanie; 
nigdzie nie pojadę 
zostaję kochanie! 
 

Podobno do szczęścia 
potrzeba niewiele, 
to ja bym poprosił 
o taką niedzielę. 
 

Weiglgasse 14 
Niby to jest dom 
a nie ma w nim życia. 
Nic mu nie brakuje  
ma drzwi, dach, pokrycia. 
 

Lecz jest jakiś inny. 
Coś mi tu nie pasuje, 
niby wszystko jest dobrze 
a czegoś brakuje 
 

Są okna i schody, 
na dachu kominy. 
Już wiem co brakuje 
nie ma tu rodziny. 

Przegląd prasy: 
 

„Robotnik" informuje: 
W jednym z warszawskich liceów ogólno-
kształcących polonistka zadała uczniom wy-
pracowanie o osiągnięciach 40-lecia. Więk-
szość uczniów napisała, że w ciągu swojego 
krótkiego życia pamięta same kryzysy, a o 
żadnych osiągnięciach nic nie wie. Posypały 
się dwóje i karne referaty o literaturze. (1985 
nr 72) 
 

„Serwis Informacyjny Małopolska”: 
Z Krosna donoszą, że cała krośnieńska pro-
dukcja butów o charakterze sportowym wysy-
łana jest do ZSRR w przemyślny sposób: buty 
prawe są wysyłane przez przejście graniczne 
Przemyśl-Żurawica, a buty lewe jadą oddziel-
nymi wagonami przez Białystok-Gródek i 
dopiero gdzieś tam w Rosji są parowane. Ma 
to podobno zapobiec licznym włamaniom i 
kradzieżom po obu stronach granicy. (1983 nr 
14) 
 

„Feniks” donosi:  
Funkcjonariusze gorzowskiej SB zatrzymali 
18.01.1987r. Stefanię H. i w czasie rewizji 
zakwestionowali przepis na babke czekolado-
wą (1987 nr137). 

K Ą C I K   P O E T Y C K I 

Warto korzystać – książki  
elektroniczne 

Z przepisów Teściowej 

Jajka sadzone w śmietanie z pomidorami 
8 jajek,  
3 łyżki tłuszczu,  
250 ml śmietanki,  
3 pomidory,  
3 plasterki sera żółtego,  
sól, pieprz do smaku, gałka muszkato-
łowa 

 
Na patelni rozgrzać tłuszcz. Pomidory wymyć, 
sparzyć, zdjąć skórkę i pokroić w cząstki. 
Ułożyć na patelni, wlać śmietankę, wbić 
ostrożnie umyte jajka, posypać przyprawami i 
startym serem. Smażyć powoli, aż białka się 
zetną. Podawać z grzankami z masłem czosn-
kowym. 
Smacznego życzy Teściowa 
Porada: jedzmy rosół, pomaga przy nadciśnie-
niu. Zawarty w bulionie kolagen hamuje zwę-
żanie się naczyń krwionośnych 

Wymyśl nazwę dla RCOS  
– konkurs 

„…Ale to już było i nie wróci  
więcej…” Absurdy PRL –u (27) 

S zanowni Państwo – już 18 maja w Dob-
czycach po raz trzeci gościć będziemy 

kolekcjonerów, którzy zaprezentują swoje 
cenne kolekcje, podzielą się swoją pasją – nie 
tylko opowiadając o niej. Podczas tegorocz-
nej odsłony „kolekcjonerów” będziecie mieli 
Państwo także możliwość zakupić wystawio-
ne przez niektórych kolekcjonerów eksponaty 
– być może to będzie początek Waszej pasji, 
Waszej przyszłej, wielkiej kolekcji. 
 Zapraszamy do udziału w III Giełdzie 
Kolekcjonerów – 18 maja w godz. od 11 do 
15. Zapraszamy zarówno kolekcjonerów, jak 
i zwiedzających. Szczegóły – w kwietniowej 
Tapecie.  

(Red.) 



W  poprzednim numerze Tapety zamie-
ściliśmy zdjęcia związane z dobczyc-

kimi emigrantami. Okazuje się, że jest to te-
mat ważny, szczególnie dla osób mających 
krewnych w Chicago. Zależy nam, żeby po-
wiązać portretowanych w latach trzydziestych 
XX w. członków „Klubu Miasta Dobczyce” 
Chicago-Illinois z rodzinami pozostałymi na 
ziemi ojczystej. 
 Na fotografii widnieje 26 
portretów (w tym ośmiu kobiet). Z 
informacji własnych i od czytelników 
udało się ustalić, że M. Płoskonka – 
to Magdalena z Kudlików z Przed-
bronia (siostra mojej matki), a St. 
Płoskonka – to jej mąż Stanisław – 
pochodzący ze Stawisk. W. Lichoń – 
to Walenty – najstarszy brat Fran-
ciszka Lichonia z ulicy Długosza, 
zaś wiceprezeska Klubu – T. Lichoń 
– to Teresa Krzysiakówna z Gór-
skiego. 
 Prawdopodobnie wszyscy 
„klubowicze” wyemigrowali za chle-
bem jeszcze przed I wojną światową 
(przed 1914r.). Kiedy dowiemy się 
od Państwa, kim są portretowani, 
jakie pokrewieństwo łączy ich z dob-
czyckimi rodami, jak potoczyły się 
ich losy za oceanem – chętnie zamie-
ścimy te informacje na łamach Tape-
ty. Warto utrwalić dzieje naszych 
braci. Oni podjęli się ryzyka wyjazdu 
– nie mieli pieniędzy, nie znali języ-
ka, zostawiali swoich bliskich. Cięż-
ką pracą budowali nowe życie. Pod-

trzymywali więź z Polską, równocześnie 
przyswajali sobie tamtejsze prawo i obyczaje. 

 Ślubne fotografie o tym świad-
czą: „babcia” – taka odświętna, dob-
czycka mieszczka, państwo młodzi – 
wystrojeni, przejęci, ponadczasowi. 
Ale już druhny i drużbowie są bardzo 
amerykańscy – to cztery pary jednako-
wo ubranych młodych ludzi. Nawet w 
czasach mojego dzieciństwa zwykle 
ślubowi towarzyszyły dwie pary druż-
bów w dowolnych odświętnych stro-
jach. I jest jeszcze dziewczynka – 
dziecko, które prawdopodobnie pod-
trzymywało welon, może podało ob-
rączki… (u nas to stosunkowo młody 
zwyczaj). 
 Nie wiemy, czyje to są zdjęcia. 
„Babcia” na odwrocie napisała, że to 
wesele syna, że na fotografii jest jej 
córka Genowefa (?), której mąż nie 
zna polskiego. I że drugi od lewej druż-
ba, „to jest Różycki syn”. Nie ma 
żadnej daty. Sądzę, że fotografię zro-
biono na przełomie lat 40. i 50. ubie-
głego wieku. 
 Drodzy Czytelnicy! Jeżeli wie-
cie, kim są postaci ze zdjęć, jeżeli zna-
cie ich losy, powiązania koligacyjne – 
prosimy o kontakt z redakcją lub ze 

mną (12/271 32 84). 
 A może dysponujecie ciekawymi foto-
grafiami Waszych emigracyjnych krewnych. 
W miarę możliwości zamieścimy je w na-
szym miesięczniku. 

Elżbieta Kautsch 

W  ubiegłym roku, po raz pierwszy odbyła 
się w Dobczycach plenerowa impreza  

„Wypas w Dobczycach”. Rozpoczęła się ona 
paradą olbrzymich kóz, które zostały wykona-
ne przez dzieci przy udziale ich opiekunów. 
Wzięły w nim udział instytucje i organizacje 
pozarządowe: Oddział Przedszkolny z Nowej 
Wsi, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach, 
Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dob-
czycach, Świetlica środowiskowa w Kędzie-
rzynce, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Hufiec 
ZHP Myślenice. Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Dobczycach zgłosiła swój udział poza konkur-
sem, tworząc utwór muzyczny o kozie. Oprócz 
dzieci i młodzieży zaangażowanych w tworze-
nie kóz, w imprezie uczestniczyli również 
przedstawiciele instytucji z gminy Dobczyce, 
stowarzyszenia, przedsiębiorcy i twórcy ludo-
wi. 
 „Wypas w Dobczycach” okazał się 
wielkim sukcesem lokalnym. Impreza ta odbiła 
się nie tylko szerokim echem na terenie powia-
tu myślenickiego, ale również została dostrze-
żona przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, która przyznała Urzędowi Gminy i 
Miasta Dobczyce prestiżowe wyróżnienie.  
 Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w II edycji konkursu na Najpiękniejszą 
Kozę II Dobczyckiego Wypasu, która zostanie 
zorganizowana 25 maja w Dobczycach. Ce-
lem konkursu jest aktywizacja szkół, przed-
szkoli, placówek kulturalno-oświatowych, 
organizacji pozarządowych do uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych oraz promocja 
symbolu lokalnego, jakim jest koza dobczycka. 
Za zdobycie I miejsca przewidzieliśmy atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Gwarantujemy rów-
nież, że każde dziecko, które będzie brało 
udział w konkursie, otrzyma symboliczny upo-
minek. 
 Dodatkowo w tym roku Wypas w Dob-
czycach połączony będzie z Targami Organi-
zacji Pozarządowych. Organizacje te zapewnią 
wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci i doro-
słych i pozwolą na wspólne spędzenie popołu-
dnia w miłej atmosferze. 
 Aby wziąć udział w Konkursie należy 
do dnia 30 marca  zgłosić chęć udziału w 
Konkursie drogą telefoniczną, mailową, pocztą 
tradycyjną lub faxem na adres: Urząd Gminy i 
Miasta Dobczyce, Biuro Promocji, Rynek 26, 
32-410 Dobczyce, tel.: 12/372 17 52 lub 372 
17 93; fax: 12/371 29 93, e-
mail: mgawel@dobczyce.pl 
 Konkurs rozstrzygnięty będzie w czte-
rech kategoriach: Przedszkola; Szkoły Podsta-
wowe i Gimnazjum; placówki kulturalno-
oświatowe (np. dom kultury, biblioteki, świe-
tlice); organizacje pozarządowe i mieszkańcy 
gminy Dobczyce. W każdej z nich zostanie 
wyłoniony laureat I miejsca. 
 Co ważne – w tym roku do regulaminu 
dodaliśmy nową kategorię: organizacje poza-
rządowe i mieszkańcy gminy Dobczyce, ze 
względu na dużą aktywność naszych stowarzy-
szeń w środowisku lokalnym. 
 Zapraszamy i zachęcamy serdecznie do 
udziału w konkursie.  

 

(MaG) 
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K tokol w i e k  w i e …  

Koza dobczyckiego Wypasu  
– weź udział w konkursie 



U stawimy mały obóz, bramę zbudujemy 
z serc”- z takim śpiewem na ustach 

druhna Kasia Matoga z początkiem września 
2007 roku stanęła twarzą w twarz z wyzwa-
niem: harcerstwo w Dobczycach. Dzisiaj 

możemy oglądać tego efekty na każdej uro-
czystości lub zabawie w Gminie Dobczyce, a 
nawet dalej.  
 Kilka lat później historia zatoczyła 
koło. Tym razem na całą Dobczycką kadrę 
czekała próba bezinteresowności, poświęce-
nia, odpowiedzialności i kreatywności: 
SZCZEP. Tak więc po długich przygotowa-
niach wyruszyliśmy 22 lutego na obchody 
Dnia Myśli Braterskiej w Lipniku. To wła-
śnie tam miał nastąpić ten przełomowy mo-
ment dla dobczyckiego harcerstwa. Po krót-
kich zajęciach nadszedł czas na apel, rozkaz, 
a w nim oficjalne rozpoczęcie działalności 
Szczepu „Orle Gniazdo” w Dobczycach. Od 
tego czasu 10 Myślenicka Gromada Zuchowa 
„Mini Kinderki” (licz ąca ok. 30 zuchów), 19 
Myślenicka Drużyna Harcerska „Szkoła Or-
ląt” (licząca ok. 35 harcerzy) i 9 Myślenicka 
Drużyna Starszo-harcerska „Złote Or-
ły” (licz ąca ok. 15 harcerzy starszych) to 
jeden ciąg metodyczny, który kształci mło-
dych ludzi na odpowiedzialne, kreatywne i 
zorganizowane we współczesnym świecie 
osoby, z których nie tylko my - jako harcerze 
będziemy czerpać wzajemnie korzyści, ale 
też nasze miasto i jego mieszkańcy. Od tego 
momentu ze zdwojoną siłą i głowami pełny-
mi pomysłów będziemy działać, aby osiągnąć 
jeszcze większe efekty i zakres działań.  
 Teraz w miejscu, gdzie pojawiały się 
informacje o zuchowych zabawach, będzie-

my mogli znaleźć wiadomości o wszystkich 
dobczyckich harcach! 
 W imieniu „młodszych” funkcją, ale 
wcale nie mniej radosnych i zakręconych, 
życzymy kadrze szczepu wytrwałości w dą-

żeniu do celu i przede wszystkim… czasu!  
 Ale czy kilka zdań na papierze wy-
starczy do przeżycia najlepszej przygody 
życia? 
 Dołącz do nas - na stronach interneto-
wych i fan page’ach znajdziesz najważniejsze 
informacje dotyczące zbiórek i naszych pla-
nów. Dowiesz się także o tym, co już zrobili-
śmy. 
 
Oto nasz rozkład jazdy:  
ZUCHY (od 6 lat) - każdy piątek w piwnicy 
starej Szkoły Podstawowej przy ul. Jagielloń-
skiej o godzinie 16. 
https://www.facebook.com/minikinderki 
http://10mgz-mini-kinderki.manifo.com/ 
 
HARCERZE (klasy 4-6) - każdy piątek w 
piwnicy starej Szkoły Podstawowej przy ul. 
Jagiellońskiej o godzinie 17.30 https://
www.facebook.com/19MdhSzkolaOrlat?
fref=ts 
 
HARCERZE STARSI (gimnazjum) - każ-
dy piątek w MGOKiS o godzinie 17 https://
www.facebook.com/pages/9-MDSH-Złote-
Orły/274954252641805?fref=ts 
 Zapraszamy - bądźcie z nami. Z har-
cerskim pozdrowieniem. Czuwaj! 
 

sam. Magdalena Wojtan 
członek zespołu ds. promocji szczepu  

P o raz pierwszy w Chorągwi Krakowskiej 
ZHP odbył się plebiscyt na najlepszych 

instruktorów. Codziennie obserwujemy hero-
iczną pracę kadry ZHP. Zaangażowanie w pro-
wadzenie zbiórek, zarządzanie hufcem czy reali-
zacja kolejnych wyzwań programowych, jest dla 

nich niesamowite. Warto mówić sobie 
„dziękuję” i doceniać trud włożony w realizację 
misji Związku Harcerstwa Polskiego.  
 W Nowohuckim Centrum Kultury odby-
ła się „Tradycyjna Akademia dla Ekstra Kadry”, 
w skrócie TADEK. Na gali, na której rozdano 
statuetki laureatom, wyróżniono także drużyno-
wą 10 Myślenickiej Gromady Zuchowej „Mini 
Kinderki” ze szczepu „Orle Gniazdo” - Magda-
lenę Wojtan.  
 Druhna Magda od czterech lat działa w 
ZHP i to nie tylko na poziomie lokalnym. Jej 
bezinteresowna pomoc zarówno podczas działań 
drużyn dobczyckich jak i przedsięwzięć Hufca 
ZHP Myślenice została doceniona podczas roz-
dania statuetek w kategorii „Pomocna Dłoń”. 
Podstawowym wyróżnikiem w tej kategorii jest 
bezinteresowność działania oraz fakt, iż zostało 
ono podjęte bez zachęty ze strony osób trzecich. 
Taka jest właśnie druhna Magda. Pojawia się 
zawsze na wszystkich imprezach organizowa-
nych na terenie miasta Dobczyce, podczas dzia-
łań Hufca Myślenice oraz Chorągwi Krakow-
skiej. Nie trzeba jej o nic prosić a jej zaangażo-
wanie w każdą działalność sprawia, że imprezy 
są dopięte na ostatni guzik. Od stycznia prowa-
dzi Gromadę Zuchową w Dobczycach. Na co 
dzień jest wzorową uczennicą i Przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum. Włą-
cza się w akcje takie jak „Szlachetna Paczka”, 
WOŚP, imprezy organizowane przez Urząd 
Miasta i MGOKiS np. „Wigilia Uliczna”, 
„Wypas Kóz” czy coroczne obchody z okazji 3 
Maja i 11 Listopada. Sama jest pomysłodawcą 
pikników, gier i zabaw dla dzieci.  
 Druhna Magda ma już nowe plany na 
nadchodzącą wiosnę i lato. Tytuł „Pomocna 
Dłoń” zmotywował ją jeszcze bardziej do dzia-
łania.  
 Magdo - dziękujemy Ci za całe serce 
jakie okazujesz dzieciom i zaangażowanie w 
przygotowane zajęcia.  

phm. Katarzyna Matoga 
Komendantka Szczepu „Orle Gniazdo” 

działającego w Dobczycach 
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Zmieniaj świat, bądź odważny… „Magda Wojtan  
- Dobry Duszek Dobczyc” 

Fot. ze zbiorów drużyny 

Fot. ze zbiorów prywatnych 



interesująco, w dodatku, że to właśnie Jor-
dan, jako jedyny w eliminacjach ograł Rabę 
3:2.  
 Mecz „o złoto” rozpoczął się dla Ra-
by najlepiej jak tylko mógł. Już w 3 minucie 
do siatki Jordana trafił Mateusz Ziemianin. 

Później były kolejne szanse ale zabrakło sku-
tecznego wykończenia. W końcówce Zakli-
czyn postawił wszystko na jedną kartę ale nie 
udało im się wbić gola remisowego.  
 Najlepszym piłkarzem imprezy wy-
brano gracza Jordana Dominika Dembińskie-
go. Miano najlepszego golkipera otrzymał 
bramkarz Raby Bartłomiej Idzi. Królem 
strzelców zaś został napastnik Orła Nowa 
Wieś Dominik Olesek. Puchar dla najlepszej 
drużyny LZS przypadł ekipie Jordana Zakli-
czyn. 

(KS Raba) 
 
Finał: 
Raba Dobczyce - Jordan Zakliczyn 1:0 
Mateusz Ziemianin 
Raba: Bartłomiej Idzi - Arkadiusz Dudek, 
Łukasz Ziemianin (k), Mateusz Ziemianin, 
Michał Zborowski oraz Bartłomiej      
Krawczyk, Daniel Mika - trener Dawid 
Suder. 

W ielkim sukcesem drużyny Juniorów 
Starszych Raby zakończył się halo-

wy Turniej o Mistrzostwo Podokręgu Myśle-
nice. Podopieczni trenera Dawida Sudra trafi-
li do grupy I. Już przed turniejem okazało się, 
że w bramce Raby zabraknie nominalnego 

golkipera, wobec czego bluzę z nr.1 założył 
Bartłomiej Idzi. Jak się później okazało był to 
strzał w dziesiątkę. 
 Turniejowe boje Raba rozpoczęła od 
zwycięstwa 2:0 nad Gościbią Sułkowice. W 
kolejnym spotkaniu „naszej” grupy powiało 
sensacją, bowiem faworyzowany Dalin tylko 
zremisował z Orłem Nowa Wieś 3:3. To wła-
śnie zespół z Nowej Wsi był kolejnym prze-
ciwnikiem Raby. Po dwóch golach Daniela 
Miki i jednym Arka Dudka mieliśmy drugie 
zwycięstwo. 
 O wszystkim (znów) miał decydować 
mecz z myślenickim Dalinem. Tym razem 
jednak tak się nie stało. Biało-zieloni prze-
grali z Gościbią 1:2 czym definitywnie za-
mknęli sobie drogę do finału, torując tym 
samym miejsce dla Raby. W meczu o prestiż 
Raba rozgromiła Dalin 4:0. Biało-niebiescy 
(dziś na biało-czarno) z kompletem zwy-
cięstw czekali na finałowego rywala. 
 Po pojedynkach w drugiej grupie 
okazało się, że Rabie przyjdzie rywalizować 
z Jordanem Zakliczyn. Finał zapowiadał się 

Juniorzy Raby Dobczyce najlepsi w powiecie  

Z espół Orlików Raby Dobczyce (rocznik 
2004) zwyciężył w Turnieju o Puchar 

Prezesa UKS Trójka. Zawody rozegrano       w 
sobotę 8 marca na hali w Myślenicach.       W 
turnieju wzięło udział sześć drużyn: Dalin 
Myślenice, Orliki Myślenice, UKS Trójka      I 
Myślenice, UKS Trójka II, SP 3 Myślenice 
oraz Raba Dobczyce. 
 Zespoły podzielone zostały na dwie 
grupy. Nasi chłopcy zagrali w gr. B, gdzie 
mierzyli się z Dalinem oraz UKS Trójką II. 
Oba te spotkania podopieczni trenera Tomasza 
Lichonia wygrali. W półfinale Raba wygrała z 
SP 3 Myślenice 5:1. 
 W finale Raba zagrała z UKS Trójką 
II. Podobnie jak w meczu grupowym to za-
wodnicy z Dobczyc okazali się lepsi, wygry-
wając 3:2. Trzecie miejsce wywalczyła druży-
na Orlików Myślenice. 

(KS Raba) 
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Orliki Raby z Pucharem  
Prezesa UKS Trójka 

I Bieg Dobczycki – zapisz się i Ty 

R uszyły zapisy do I Biegu 
Dobczyckiego - I Mistrzo-

stwa Dobczyc w biegach ulicz-
nych. Każdemu uczestnikowi 
możemy zagwarantować piękny 
pamiątkowy medal, smaczny posiłek na mecie, 
dobrą zabawę i ogromną satysfakcję z ukoń-
czenia biegu. 
 Bieg odbędzie się w sobotę 19 lipca w 
ramach Dni Dobczyc. Start oraz metę zlokali-
zowaliśmy na stadionie KS Raba, aby każdy 
uczestnik mógł kończyć bieg przy oklaskach 
publiczności. Dla mieszkańców naszej gminy, 
których zachęcamy do licznego udziału, spe-
cjalnie przygotowaliśmy wiele kategorii, w 
których mogą rywalizować i zdobywać nagro-
dy, a dystans wynosi zaledwie 10 km. Wydaje 
się dużo? Przy limicie czasu 1,5 godziny da się 
go szybko przejść. Żeby było łatwiej to w po-
łowie będzie punkt odżywczy z napojami. Po 
przekroczeniu linii mety każdy dostaje pamiąt-
kowy medal oraz ciepły posiłek, który zrege-
neruje ciało. Pomiar czasu elektroniczny         
za pomocą chipów przyczepionych do buta. 
Wynik, tuż po skończonych zawodach, otrzy-
macie w postaci sms`a na swoją komórkę. 
 Więcej dowiecie się na stro-
nie biegdobczycki.dkb.org.pl, zapisywać się 
można również na pulsarsport.pl. Informacje o 
biegu można znaleźć na naszym fan pa-
ge facebook.com/Dobczycki.Klub.Biegacza  

(DKB) 

Fot. ze zbiorów KS Raba Dobczyce 




