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Życzymy, aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  

By stały się źródłem wzmacniania ducha.  
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą,  
niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach 

Redakcja Miesięcznika  
Tapeta 

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Pańskiego  
Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia,  

miłości oraz wszelkiej pomyślności. 
Życzymy pięknych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją  

budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania  

Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych życzą 

dr Tadeusz Bochnia 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Dobczycach 
Paweł Machnicki 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Dobczyce 
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Mistrzostwa Polski w Łucznictwie zawitały do Dobczyc P ierwsza łucznicza impreza o takiej randze 
zagościła na hali sportowej dobczyckiego 

Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach. W szranki stanęło 189. zawodni-

ków z 36 klubów łuczniczych z całej Polski. 
Nasz reprezentant – Jakub Fularski (MGOKiS 
Dobczyce) zajął II miejsce w łukach bloczko-
wych. 
 Halowe Mistrzostwa Polski Młodzie-
żowców i Juniorów w Łucznictwie rozegrane 
zostały po raz dziesiąty. O tym, że zawitały do 
Dobczyc, zadecydowało wiele czynników – 
między innymi sukcesy naszych zawodników na 
wielu turniejach i mistrzostwach. 
- To prawda - widać nasze osiągnięcia, widać 
nasze dobre wyniki – powiedział Krzysztof Wło-
sik, trener naszych łuczników, olimpijczyk i 
wielokrotny rekordzista Polski, członek zarządu 
Polskiego Związku Łuczniczego. – Na spotkaniu 
zarządu została zgłoszona taka propozycja, żeby 
z zawodami o skali ogólnopolskiej zawitać także 
do małych miejscowości. Nie mogłem nie wyko-
rzystać takiej okazji. 
 Trener Włosik zgłosił propozycję Dob-

czyc, jako organizatora – choć podkreśla, że 
logistycznie ta impreza była bardzo trudna. To 
przede wszystkim kwestia zakwaterowania, 
wyżywienia. Ostatecznie do Dobczyc przyjecha-

ło ponad 200 łuczników – z 
czego część chciała po prostu 
przyjrzeć się zawodom.  
 J a k  p o d k r e ś l a 
Krzysztof Włosik, jako orga-
nizatorzy starali się utrzymać 
poziom mistrzostw, które 
dotychczas mieli okazję oglą-
dać, jako uczestnicy. Sam nie 
przypuszczał, że będzie takie 
zainteresowanie. Co więcej – 
zawodnicy, trenerzy i działa-
cze sportowi, którzy zawitali 
w pierwszy marcowy week-
end do Dobczyc, gratulowali 
organizatorom poziomu i 
sprawności, z jaką przepro-

wadzone były mistrzostwa. 
- Bardzo chciałbym podziękować moim zawod-
nikom – mówi Krzysztof Włosik. – Jako wolon-
tariusze spisali się na medal.  
 Krzysztof Włosik podkreśla, że wielu 
zawodników strzeliło w Dobczycach swoje re-
kordy życiowe, wielu poprawiło się drużynowo.  
- Ale jak jest dobra atmosfera i sprzyjający kli-
mat, to są też wyniki – podsumowuje. 
 Organizatorami wydarzenia byli: Polski 
Związek Łuczniczy, Małopolski Związek Łucz-
niczy i Uczniowski Klub Sportowy Ósemka – 
Kraków. Partnerami wydarzenia była Gmina 
Dobczyce oraz MGOKiS Dobczyce.  
 W czasie mistrzostw wiceburmistrz 
Halina Adamska-Jędrzejczyk oraz dyrektor 
MGOKiS Dobczyce Andrzej Topa, zostali uho-
norowani pamiątkowymi medalami za pomoc w 
organizacji mistrzostw. W Dobczycach łucznicy 
z całej Polski zagoszczą jeszcze we wrześniu – 

wtedy odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski  
Seniorów.  
 W sierpniu także czekają nas zadomo-
wione już w Dobczycach mistrzostwa – o cha-
rakterze małopolskim – dla dzieci i młodzików.  
 Wyniki Halowych Mistrzostw Polski 
Młodzieżowców dostępne są na stronie ośrodka 
kultury: www.mgokis.dobczyce.pl oraz na  
stronie Polskiego Związku Łuczniczego: 
www.archery.pl 

(AnKa) 
Dobczyccy łucznicy z medalami  

Mistrzostw Polski P ięcioosobowa reprezentacja Sekcji Łuczni-
czej MGOKiS Dobczyce, w składzie:  

Renata Leśniak, Magdalena Zarzycka, Stanisław 
Łukasik, Tomasz Pytlak i Marian Krupa, wzięła 
udział w XXXV Halowych Mistrzostwach  
Polski Seniorów w Łucznictwie w Kielnarowej. 
 Start dobczyckich zawodników 
zakończył się ogromnym sukcesem. W kategorii 
łuków bloczkowych kobiet, I miejsce i złoty 
medal zdobyła Renata Leśniak, tuż za nią na 
podium uplasowała się koleżanka z macierzyste-
go klubu – Magdalena Zarzycka. 
 W kategorii łuków bloczkowych 
mężczyzn, na V pozycji zawody zakończył Sta-
nisław Łukasik. 
 W kategorii mikst (łuki bloczkowe) 
drugie miejsce i tytuł halowego V-ce Mistrza 
Polski na rok 2017 wywalczyli Renata Leśniak  
i Stanisław Łukasik. 
 W kategorii łuków klasycznych 
Tomasz Pytlak zajął ostatecznie 59, a Marian 
Krupa 62 miejsce. 
 Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zawodnikom i życzymy im dalszych sukcesów. 

  (mgokis) 

Fot. ze zbiorów MGOKiS 

18 000 zł dla organizacji i instytucji z gminy Dobczyce - Kalejdoskop Partnerstwa W ielkim sukcesem dla dobczyckich organi-
zacji i instytucji, okazała się wczorajsza 

kawiarenka obywatelska która odbyła się 23 
lutego. Podczas niej przydzielone zostały mikro-

granty na wydarzenia w regionie dla gmin Dob-
czyce i Myślenice. 
 Dzięki inicjatywie Kalejdoskop partner-
stwa organizacje z naszej gminy zrealizują cie-
kawe pomysły, które zaprezentowane zostały 
podczas kawiarenki. 
 Na 19 wniosków aż 8 złożonych zostało 
przez dobczyckie organizacje,  zdobywając 18  
z 25 tys. zł. Pozostałe 7 tys. trafiło do organiza-
cji z gminy Myślenice. 
 Wśród najwyżej ocenionych projektów, 

na trzeciej pozycji, znalazł się projekt przygoto-
wany przez Biuro Promocji Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce, Stowarzyszenie KAT oraz 
grupę nieformalną złożoną z młodzieży z gimna-

zjum i Zespołu Szkół w Dobczy-
cach. Na projekt „Kozim szla-
kiem na wypasie…” udało się 
zdobyć 3000 zł. Dzięki dotacji  
w dobczyckim centrum oraz na 
starym mieście, stanie dziesięć 
drewnianych kózek, których 
odnalezienie będzie wiązało się 
ze świetna zabawą i nagrodami. 
„Kozim szlakiem na wypasie…” 
będzie jednym z punktów jubile-
uszowego, piątego już, „Wypasu 
w Dobczycach”. 
 Najwyżej ocenionymi 
projektami były również pomy-
sły dobczyckich organizacji: 

„Sport to zdrowie, każdy to powie”: Dobczycki 
Klub Tenisowy TOP-SPIN, Intox Dobczyce, KS 
Raba Dobczyce, Rozbiegane Dobczyce, Myśle-
nice iTV Powiatowa Telewizja – 4000 zł; 
„Doskonalenie umiejętności ratowniczych mło-
dzieży Z.S w Dobczycach”: Zespół Szkół im. 
Józefa Tischnera, Malta Służba Medyczna,  
Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów 
Zespołu Szkół w Dobczycach – 3000 zł; „Kozim 
szlakiem na Wypasie”: Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce, KAT Dobczyce, Gimnazjum nr 1  

w Dobczycach – 3000 zł; „Naturalnie, że...”: 
Stowarzyszenie Granica, Klub Kobiet, Aktywne 
po pięćdziesiątce – 3000 zł; „Królewskie Miasto 
- Królewska Gra czyli Historia Szachów w Dob-
czycach”: TKKF w Dobczycach - Sekcja Sza-
chowa Dominik TKKF Dobczyce – 1000 zł; 
„Piknik towarzysko rodzinny”: Inicjatywa Tak, 
Towarzystwo Ziemowit – 2000 zł; „Uczę się, 
bawię - świat poznaję”: Dobczycki Klub Mam – 
1000 zł; „Warsztaty modelarskie – budowa par-
ku” Konstruktorzy Marzeń – 1000 zł. 
 Projekt „Kalejdoskop Partnerstwa” za-
inicjowała grupa w skład, której weszły osoby  
i instytucje biorące wcześniej udział w progra-
mach i realizujące granty Lokalne Partnerstwa 
PAFW. Dzięki inicjatywie tych prężnie działają-
cych instytucji, zostały one zaproszone do skła-
dania wniosków w ramach Partnerstwa PAWF. 
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości  
90 000 zł. Z naszej gminy projekt inicjowała 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
realizująca projekty PAWF (Program Rozwoju 
Bibliotek, Seniorzy w akcji, Działaj Lokalnie)  
i dyrektor biblioteki Paweł Piwowarczyk, który 
ukończył Szkołę Liderów PAWF. W skład gru-
py inicjatywnej z gminy Myślenice wchodzi 
jeszcze Fundacja Arts, Myślenickie Towarzy-
stwo Kultury, a także absolwenci programów 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - 
Agnieszka Dudek i Izabela Janczak-Bizoń. 

(sab) 

Fot. Paweł Stożek 
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B urmistrz Gminy i Miasta Dobczyce pod-
pisał umowę z Firmą Remontowo-

Budowlaną „RAGAR” na załadunek, transport 
i unieszkodliwienie odpadów zawierających 
azbest, pochodzących z wymiany pokryć da-
chowych budynków mieszkalnych z terenu 
gminy Dobczyce. 
 Mieszkańcy na własny koszt dokonują 
demontażu azbestu i wymiany pokrycia na 
nowe, a Gmina pokrywa koszty związane  
z jego odbiorem, transportem i utylizacją. 

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani odbiorem 
azbestu zobowiązani są złożyć pisemny wnio-
sek na dziennik podawczy urzędu w Dobczy-
cach. 
 Z uwagi na ograniczony budżet  
decyduje kolejność zgłoszeń. Akcja trwa  
do 31 października. Formularz wniosku  
dostępny jest na stronie www.dobczyce.pl  
w zakładce wymiana azbestu oraz w urzędzie 
miasta. 

(ugim) 

G mina Dobczyce przeznaczyła w tym roku 
na walkę z dzikimi wysypiskami 10 000 

zł. Ich likwidacją zajmie się firma Traszkan  
z Zegartowic, z którą Gmina podpisała  
w marcu umowę. 
 Tak jak w latach ubiegłych, zostaną 
wskazane miejsca, gdzie znajdują się wysypi-
ska, a miejsca te zostaną przywrócone do pier-
wotnego wyglądu. 
 Z przykrością należy stwierdzić, że  
jest kilka miejsc w naszej Gminie, gdzie śmie-
ci wracają regularnie. Po raz kolejny, ze 
względu na rodzaj śmieci, można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, że śmieci te 
pochodzą z remontów lub działalności budow-
lanych. 
 Przypominamy, że mieszkańcy, którzy 
złożyli do urzędu deklarację o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpady poremontowe i budowlane mogą odda-
wać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, mieszczącego się przy oczysz-
czalni ścieków w Dobczycach. 
 PSZOK jest czynny w następujących 
dniach i godzinach: 
- w okresie od listopada do kwietnia: w ponie-
działki, środy, piątki od 14. do 18.; w soboty 
od 10. do 18. 
- w okresie od maja do października: w ponie-
działki, środy, piątki od 17. do 21.; w soboty 
od 10. do 18. 

(ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Gmina pokrywa koszty związane z odbiorem, transportem i utylizacją azbestu Dzikie wysypiska  do likwidacji 

W  budynku byłego Zespołu Szkół Rolni-
czych przy ul. Górskiej w Dobczycach 

wymienione zostało ogrzewanie z węglowego 
na gazowe. Burmistrz podpisał również umo-
wę na wymianę pieca węglowego na gazowy 
w budynku byłej biblioteki przy ul. Kilińskie-
go. Jest to kolejny krok w kierunku polepsze-
nia jakości powietrza w naszej Gminie  

(ugim) 

Uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego dla  Kornatki, Niezdowa, Skrzynki oraz Stadnik R ada Miejska w Dobczycach uchwaliła pla-
ny zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości: Kornatka, Niezdów, Skrzynka  
i Stadniki. Uchwały, wraz z dokumentacją plani-
styczną, zostaną przesłane do Urzędu Woje-
wódzkiego celem sprawdzenia oraz opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. Plany miejscowe dla tych miej-
scowości wejdą w życie 14 dni po publikacji  
w Dzienniku Urzędowym.  
 Cała procedura opracowania zmiany 
planów rozpoczęła się pod koniec 2012r. Była 
długa i bardzo skomplikowana. W czasie trwa-
nia prac zmieniały się przepisy prawa, które 
należało uwzględnić, wiele miesięcy czekano na 
decyzje zezwalające na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. Plany 12-tu miejsco-
wości wykładane były dwa razy, ponieważ po-
zytywnie rozpatrzona została część uwag złożo-

nych w trakcie pierwszego wyłożenia, w przy-
padku Dobczyc i Skrzynki ponawiano procedurę 
w niezbędnym zakresie, po rozpatrzeniu uwag 
przez Radę Miejską. Projekt planu Skrzynki 
wykładany był trzykrotnie, Dobczyc natomiast 
czterokrotnie. 
 W terminie zbierania wniosków  
do zmiany planów zostało zgłoszonych około 
1100 działek. W wyniku uchwalenia nowych 
planów miejscowych nastąpił przyrost terenów 
do zainwestowania o około 250 ha. W terenie 
tym można wydzielić 2500 działek o powierzch-
ni 10 arów. Tak duża ilość nowych terenów 
budowlanych, w połączeniu z terenami dotąd 
niezainwestowanymi, pozwoli na realizację 
inwestycji budowlanych - w tym mieszkanio-
wych - na wiele, wiele lat. 

 
(ugim) 

Bezpłatne badanie termowizyjne wykonywane przez Ekodoradcę U rząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, 
że od 28. marca do 10. kwietnia będzie 

można skorzystać z bezpłatnego badania termo-
wizyjnego budynków wykonywanego przez 
Ekodoradcę. 
 Badania te rejestrują wady izolacji  
termicznej budynku oraz wszelkie mostki  
cieplne i nieszczelności, wpływające na zwięk-
szenie strat ciepła. Dzięki temu pozwolą na 
precyzyjną i kompleksową ocenę stanu izolacji 
termicznej budynku i stopień jej zawilgocenia. 
 Pomiary uzależnione są od warunków 
atmosferycznych. Duże nasłonecznie oraz wyso-
ka temperatura uniemożliwia wykonanie  
poprawnego pomiaru dlatego najlepiej jest  
wykonać je przy pełnym zachmurzeniu, rano lub 

wieczorem. Różnica pomiędzy temperaturą 
wewnątrz budynku a temperaturą zewnętrzną 
musi wynosić minimum 10oC. 
 Wszystkich mieszkańców, zainteresowa-
nych wykonaniem pomiarów, zapraszamy  
od 27 marca do Urzędu, pok. nr 216, tel. 12/372 
17 77. Liczba zapisów jest ograniczona.  
 Badania będą wykonywane w ramach 
projektu „Wdrażanie Programu ochrony powie-
trza dla województwa małopolskiego – Małopol-
ska w zdrowej atmosferze” /LIFE-IP MALO-
POLSKA/LIFE 14 IPE PL 021 Dofinansowane-
go ze środków programu LIFE Unii Europej-
skiej. 

(ugim) 
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 Obydwie szkoły będą szkołami o pełnym 
cyklu nauki czyli z klasami od I do VIII. Do mo-
mentu naturalnego wygaszenia gimnazjum, do SP 
nr 2 nabory do kl. I prowadzone będą zgodnie  
z obwodem wyznaczonym dla tej placówki, nato-
miast do kl. IV i VII na podstawie deklaracji rodzi-
ców. 
 SP nr 1 będzie funkcjonowała na dotych-
czasowych zasadach, natomiast nabory do kl.  
I będą prowadzone dla dzieci zamieszkałych na 
terenie obwodu wyznaczonego dla tej placówki. 
Klasy, które dotychczas uczyły się w budynku 
przy ul. Jagiellońskiej tzw. „Chiranie” od 1 wrze-
śnia zostaną przeniesione na ul. Parkową. 
 Projekt uchwały został zamieszczony  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dob-
czyce oraz został przesłany do zaopiniowania 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
Związki Zawodowe. Instytucje te mają 21 dni na 
przedstawienie swoich opinii. Po uzyskaniu sto-
sownych opinii Rada Miejska w Dobczycach do 
31 marca ma obowiązek przyjąć uchwałę o sieci 
szkół i obwodach wyznaczonych do poszczegól-
nych placówek działających na terenie gminy 
Dobczyce. Właściwa uchwała, co wynika bezpo-
średnio z ustawy, musi uwzględnić uwagi Mało-
polskiego Kuratora Oświaty. 
 Pozostałe 5 szkół działających na terenach 
wiejskich Gminy, zostanie przekształconych  
w ośmioklasowe szkoły podstawowe i będą one 
funkcjonować w dotychczas wyznaczonych obwo-
dach. 

 
(ugim) 

W  związku z przystąpieniem do wdrażania 
reformy oświatowej Rada Miejska  

w Dobczycach przyjęła w lutym uchwałę w spra-
wie projektu uchwały o sieci szkół podstawowych 
na terenie gminy Dobczyce oraz ustaleniu obwo-
dów tych placówek. Nowy plan sieci szkół oraz 
podział na obwody zacznie obowiązywać od  
1 września tego roku. 
 Przygotowanie projektu uchwały poprze-
dziły szczegółowe analizy wariantowe oraz kon-
sultacje z dyrektorami szkół. W pracach zespołu 
kierowanego przez wiceburmistrz Halinę Adam-
ską-Jędrzejczyk, obok dyrektorów brała udział 
Elżbieta Kautsch, przewodnicząca Komisji ds. 
Oświaty. Bieżąco konsultowano projekt z Mało-
polskim Kuratorium Oświaty. W pracach nad 
projektem uchwały uwzględniono potrzeby 
uczniów, warunki lokalowe, uwarunkowania ko-
munikacyjne oraz odległość miejsca zamieszkania 
od placówek, a także przyszłe koszty systemu. 
 Zgodnie z tym projektem Gimnazjum  
w Dobczycach zostanie przekształcone w szkołę 
podstawową. Na terenie miasta Dobczyce będą 
funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. Szkoła 
Podstawowa zlokalizowana przy ul. Parkowej 4, 
będzie SP nr 1, a obecne Gimnazjum będzie SP nr 
2 zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 43. W szkole nr 
2 pozostaną do ich wygaszenia oddziały gimna-
zjum. 
 Miasto zostanie podzielone na dwa obwo-
dy szkolne. Ich granice zostały ostatecznie wyzna-
czone w projekcie, z uwzględnieniem sugestii  
i wniosków nauczycieli oraz Rady Miejskiej. Obie 
szkoły będą miały zbliżoną liczbę uczniów. 

Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody 

R ada Miejska w Dobczycach jednogłośnie 
podjęła uchwały o zmianach w budżecie 

na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Zmiany te zapewniają środki fi-
nansowe na wkład własny gminy na budowę 
szkoły podstawowej w Dziekanowicach. Pod-
jęcie tych uchwał poprzedzone było dyskusja-
mi zarówno na połączonych komisjach jak 
również na samej sesji. 
 Zapewnienie wkładu własnego na tę 
inwestycję jest jednym z warunków, jakie 
przedstawiło MSWiA w 
procesie rozpatrywania 
wniosku Gminy. Kolej-
nym było uzyskanie 
pozytywnej opinii, co 
do potrzeby budowy 
szkoły, od Małopolskie-
go Kuratora Oświaty. 
 Aby dokonać 
zmian w budżecie ko-
nieczna była rezygnacja 
z wcześniej zaplanowanych inwestycji, takich 
jak rozbudowa szkoły podstawowej w Brzą-
czowicach i termomodernizacja budynku po 
dawnej Szkole Rolniczej oraz zwiększenie 
kwoty planowanego kredytu. 
 Łączne nakłady finansowe zaplanowa-
ne w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako 
wkład własny na zadanie „Przeniesienie infra-
struktury komunalnej poza obszar osuwiska  
w Dziekanowicach- Budowa Szkoły Podsta-
wowej” wynoszą 12 871 670 zł. Kwota wnio-
skowanej dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa, stanowi 31 proc. wartości całej inwe-
stycji. 

 W pierwszej kolejności inwestycja 
obejmowała będzie budynek samej szkoły, a 
kolejnym etapem planowanym na lata 2019-20 
byłaby sala gimnastyczna. 
 Obawy radnych dotyczyły przesunięcia 
w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, środków zaplanowanych do wykorzy-
stania w 2017r. na inwestycje w ramach RPO 
„Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych”. Przesunięcia 
te nie mają związku z budową szkoły w Dzie-

kanowicach. Są one wy-
nikiem opóźnień Zarządu 
Województwa Małopol-
skiego w ogłoszeniu na-
boru i oceny wniosków w 
2017r., dlatego środki te 
zostają przesunięte na rok 
2018. Zwiększenie plano-
wanego kredytu nie zabu-
rzy także sytuacji finan-
sowej gminy, co w swoim 

wystąpieniu wykazała skarbnik Zofia Murzyn. 
 Argumentując swój wniosek o zmiany 
w budżecie i WPF, burmistrz Paweł Machnicki 
powiedział, że widzi szansę na pozyskanie 
dotacji, ponieważ wyjaśnił wszystkie wątpli-
wości ministerstwa, jest pozytywna opinia 
kuratora oraz wsparcie polityczne posła Jaro-
sława Szlachetki, jakiego do tej pory wniosek 
nie miał.  
 Sytuacja zmieniła się także, ze względu 
na wdrażaną reformę oświatową i powiększe-
nie szkoły do ośmioklasowej. Przypomniał 
także, że było to w jego programie wybor-
czym.  Natomiast  na  pytanie, czy  rozpocznie  

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

R ada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Wprowadzając w temat, burmistrz 
Paweł Machnicki zaproponował, żeby w cią-
gu najbliższych trzech lat wyeliminować do-
płacanie do ceny wody dla pierwszej grupy. 
Gdyby nie dopłata, stawki dla gospodarstw 
domowych wynosiłyby 4,42 zł/m.sześc. wody 
i 6,96 zł/m.sześc. ścieków, bo takie są ceny 
kalkulacyjne. Gmina, podobnie jak w ubie-
głych latach, w 2017r. dopłacać będzie do 
pierwszej grupy taryfowej odpowiednio 0,52 
zł/m.sześc. wody i 1,36 zł/m.sześc. ścieków. 
 Gospodarstwa domowe od kwietnia 
będą płacić nieznacznie wyższe stawki za 
wodę i ścieki. Stawka wzrosła o 0,20 zł za 
m.sześc. wody, a o 0,09 zł za m.sześc. ście-
ków. Stawka opłaty abonamentowej wzrosła 
dla gospodarstw domowych z 3,50 zł/mies. do 
4,50 zł/mies. Dla przemysłu zmalała  
z 10 zł/mies. do 4,50 zł/mies. W przypadku 
wodomierzy, przepływomierzy nie będących 
własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego (wodomierze na ujęciach 
własnych, wodomierze tzw. „ogrodowe”) 
opłata abonamentowa wynosi 4 zł. 
Cena w zł za 1 m.sześc. dostarczonej wody  
I grupa – 3,90 zł (wzrost o 0,20 zł) 
II grupa - 4,42 zł (spadek o 0,12 zł) 
III grupa 4,66 zł (spadek o 0,39 zł) 
Cena w zł za 1 m sześc. odprowadzonych 
ścieków  
I grupa taryfowa 5,60 zł (wzrost o 0,09 zł) 
II grupa taryfowa 6,96 zł (wzrost o 0,25 zł) 
III grupa taryfowa 5,10 zł (bez zmian) 
IV grupa taryfowa 5,34 zł (wzrost o 0,09 zł) 
Do wszystkich stawek należy doliczyć 8 proc. 
VAT. 
 Przykładowo 4-osobowe gospodar-
stwo domowe zużywające 180 m. sześć. wo-
dy na rok: wzrost ceny wody spowoduje 
zwiększenie wydatku o niecałe 39 zł brutto 
rocznie. Jeśli chodzi o ścieki – o 17,50 zł 
brutto. Jeżeli gospodarstwo zaopatrywane jest 
w wodę i odprowadza ścieki do kanalizacji 
miejskiej to wyda łącznie o 56,38 zł brutto 
więcej. Do tych wydatków należy doliczyć 
wzrost opłaty abonamentowej 12,96 zł brutto 
w skali roku. 
 W 2016r. udało się ograniczyć straty 
wody o 2,3 proc. w stosunku do 2015r. dzięki 
m.in. inwestycjom modernizacji sieci wodo-
ciągowej: na os. Jagiellońskim – II etap, przy 
ul. Słonecznej, szkole podstawowej i przed-
szkolu nr 1 w Dobczycach, przy ul. Wąskiej  
i ul. Podgórskiej. 
 Obecnie straty wody kształtują się na  
poziomie 22 proc. Gmina opracowała projekt 
modernizacji sieci wodociągowej Dziekano-
wice – Rudnik - Sieraków, na której odnoto-
wuje się największe straty i największą liczbę 
awarii. 

(ugim) 

Szkoła w Dziekanowicach coraz bliżej realizacji 

Nowe taryfy za wodę i ścieki 

Biorąc pod uwagę dane demograficzne, reformę 
ustroju szkolnego oraz deklarację Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce o finansowaniu dodat-
kowego wyposażenia szkoły z budżetu gminy oraz 
mając na względzie bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do szkoły uważam budowę Szko-
ły Podstawowej w Dziekanowicach poza terenem 
oddziaływania osuwiska za konieczną i uzasad-
nioną. 

Opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty 

budowę w przypadku negatywnej decyzji 
MSWiA odpowiedział, że w takiej sytuacji 
temat wróci pod obrady Rady Miejskiej. 

(ugim) 
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T rzy nasze uczennice odniosły sukces w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Spójrz okiem artysty – Pablo Picasso“, 
zorganizowanym przez Galerię Twórczości 
Plastycznej Młodych działającej przy MDK 
Śródmieście we Wrocławiu.  
 Emilia Banaś zdobyła wyróżnienie, 
natomiast prace Julii Kalemby i Małgorzaty 
Bławut uzyskały kwalifikację na wystawę w 
galerii. Prace powstały na lekcjach zajęć 
artystycznych pod opieką nauczycielek 
Lucyny Sławińskiej-Targosz oraz Elżbiety 
Klimek-Piwowarczyk, a inspirowane były 
sztuką kubistyczną. Do konkursu przystąpiło 
76 placówek oświatowych i pracowni 
plastycznych z całej Polski. 
 Wyróżnieniem w XVI Konkursie 
Szopek Tradycyjnych i Krakowskich może 
poszczycić się również uczeń naszego 
Gmnazjum Piotr Krupa. Wszystkim uczniom 
życzymy dalszych sukcesów artystycznych. 

 
Tekst i foto: (Gimn.) 

Sukcesy plastyczne  uczniów Gimnazjum D zięki udziałowi w małopolskim projek-
cie SKANSENOVA ponad milion  

złotych zaplanowano na prace konserwator-
skie i modernizację wystawy w dobczyckim 
skansenie. Projekt SKANSENOVA dotyczy 
objęcia systemową opieką dziedzictwa  
w małopolskich muzeach na wolnym powie-
trzu. 
 Jest to znakomity przykład komplek-
sowego rozwiązania przeprowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i rewitali-
zacyjnych zabytkowych obiektów drewnia-
nych znajdujących się w małopolskich skan-
senach. Będzie realizowany w formule part-
nerstwa, którego liderem jest Muzeum  
Okręgowe w Nowym Sączu. Obok gminy 
Dobczyce uczestniczą w nim również:  
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum 
– Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultu-
ry Ludowej oraz Małopolski Instytut Kultury. 
 Wartość całkowita projektu wynosi 
ponad 13,5 mln zł i dzięki swojemu komplek-
sowemu charakterowi uzyskał dofinansowa-
nie w kwocie przekraczającej 9 mln z środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultu-
ry. 
 Zadania zaplanowane do realizacji 
przez Gminę Dobczyce odpowiadają potrze-
bom Muzeum Regionalnego i zostały uzgod-
nione z dobczyckim oddziałem PTTK. Obej-
mują one: opracowanie dokumentacji obej-
mującej prace konserwatorskie oraz scena-
riusz wystawy, prace konserwacyjne i restau-
ratorskie przy 4 obiektach zabytkowych skan-
senu, remont obiektów z przeznaczeniem na 
magazyny studyjne oraz uporządkowanie 

terenu w otoczeniu skansenu, zabezpieczenie 
obiektów Skansenu przed kradzieżą i znisz-
czeniem, konserwację zabytków ruchomych 
oraz zabytkowych muzealiów, zakup trwałego 
wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej, modernizację wystawy stałej 
skansenu. 
 Nakłady związane z realizacją tych 
zadań oszacowane zostały na ponad milion zł, 
a dofinansowanie wyniesie ok. 700 tys. zł. 
Dzięki naszemu udziałowi w projekcie Mu-
zeum Regionalne PTTK im. Władysława 
Kowalskiego podniesie atrakcyjność swojej 
oferty i będzie promowane wspólnie z pozo-
stałymi uczestnikami projektu. 
 Muzeum Regionalne w Dobczycach 
istnieje już ponad pół stulecia. W tym czasie 
zdążyło się wpisać w krajobraz kulturowy 
regionu. Regeneracja wystaw, wdrożenie 
nowych programów edukacyjnych, wzmożo-
ne działania promocyjne, przyczynią się do 
podniesienia jakości oferty kulturowej, która 
będzie atrakcyjnym zasobem do wykorzysta-
nia jako produkt turystyczny, ale będzie też 
służyć mieszkańcom. Będzie podręcznym 
skarbcem, z którego można czerpać wiedzę  
i wrażenia. 
 Prace konserwatorskie polegać będą 
na przywróceniu świetności obiektom wyty-
powanym do ekspozycji. Wiele muzealiów 
jest w złym stanie, widoczne są zniszczenia  
i uszkodzenia. Wykonany zostanie drenaż 
terenu skansenu, który w części zostanie  
wybrukowany. Dotychczasowe ogrodzenie 
zostanie zamienione na nowe drewniane  
z kamiennymi słupkami oraz przeniesione 
powyżej skarpy, zmodernizowane zostanie 
oświetlenie zewnętrzne skansenu. Aktualna 
wystawa będzie uporządkowana oraz  
wzbogacona o narzędzia interaktywne, które 
bierne zwiedzanie zamienią w dobrą zabawę. 

 
(ugim) 

Dobczycki skansen w nowej odsłonie 

Wypalanie traw W iosna, kiedy przyroda budzi się z zimo-
wego snu, dla większości z nas jest 

najpiękniejszą porą roku, ale dla strażaków 
jest to pora intensywnej i wytężonej pracy. 
Powodem jest wiosenne wypalanie traw, które 
od pokoleń mylnie jest uważane za dobry spo-
sób na poprawę jakości gleby i walkę z chwa-
stami. Jest to oczywiście mylne przekonanie.  

sprzęt, itd., które można spożytkować inaczej, 
- narażane jest życie strażaków. 
 Za wypalanie traw grożą również kary. 
Może to być kara grzywny, ale i aresztu. Mó-
wią o tym przepisy w zawarte w ustawach: o 
lasach, o ochronie przyrody, o ochronie środo-
wiska, jak również kodeks wykroczeń (kodeks 
wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w 
wysokości nawet do 5000 zł. Jeśli wypalanie 
traw spowoduje pożar, w którym zagrożone 
zostanie mienie lub życie, można trafić do 
więzienia nawet na 10 lat).  
 Z kolei rolnikom, którzy pobierają 
unijne dopłaty bezpośrednie, mogą być one 
cofnięte. 

inż. Jacek Kozubek – SRW OSP Dobczyce 

 Dlaczego nie wolno wypalać traw: 
- niszczona jest gleba, 
- giną organizmy pożyteczne, ptaki i ssaki, 
- giną ludzie, 
- płoną lasy i zadrzewienia, 
- powstają wypadki drogowe, 
- niszczone jest mienie i dobytek ludzki, a w 
tym obiekty zabytkowe, 
- zanieczyszczana jest atmosfera, 
- ponoszone są wielkie koszty na paliwo,   



„Wiosenny detox”, które odbędzie się  
6 kwietnia, o godz. 17.30 w bibliotece. Udział  
w spotkaniach jest bezpłatny.  
Organizatorem spotkań jest biblioteka oraz  
Jolanta Gruszczyńska. 
 
                          MBP 

T o bardzo ważne inwestycje, o środki na 
zabezpieczenie osuwiska i odbudowę drogi 

w Dziekanowicach staraliśmy się od kilku lat,  
z kolei droga Siepraw-Zakliczyn-Brzączowice to 

ważny odcinek komunikacyjny, który łączy się  
z drogą wojewódzką. Dzisiaj już wiemy, że ta 
droga również zostanie przebudowana. – mówił 
starosta Józef Tomal w związku z otrzymanymi 
promesami na drogi, na łączną kwotę ponad 6,5 
mln. zł. Promesy staroście osobiście wręczył 
wojewoda Józef Pilch.  
 Władze powiatu od kilku lat starały się  
o zabezpieczenie tego osuwiska oraz odbudowę 
drogi. Wicestarosta Tomasz Suś niejednokrotnie 
podkreślał, że inwestycja ta jest jednym z prio-
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rytetów tej kadencji. 
 Osuwisko w Dziekanowicach powstało 
w wyniku powodzi w roku 2010. Jest ono wyjąt-
kowo niebezpieczne, gdyż 18 m od niego znaj-

dują się ściany szkoły podstawowej. 
 – Od samego początku działamy  
w celu zabezpieczenia tego osuwiska. 
Dzisiejsza promesa to kamień milowy 
tych starań – mówi starosta. - Jestem 
przekonany, że prace ruszą jeszcze w 
tym roku.  
 Środki w wysokości 3 650 
000 zł na tę inwestycję, pochodzą ze 
specjalnego funduszu rządowego na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. 
- Osuwisko to problemem wszystkich 
mieszkańców, który istotnie wpływa 
na komfort ich życia. Jestem bardzo 
szczęśliwy i z niecierpliwością ocze-
kuję rozpoczęcia prac. – mówił wice-

starosta Tomasz Suś.  
 Z kolei z Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019, powiat uzyskał blisko 3 mln złotych. 
Jest to dofinansowanie, dzięki któremu możliwa 
będzie realizacja przebudowy drogi pomiędzy 
Sieprawiem, Zakliczynem i Brzączowicami. 
- Pozostałe 50 proc. środków będzie pochodziło 
z budżetu Powiatu. Ta droga również jest dla 
nas priorytetem. – zapewnia Józef Tomal.  

 Tekst i foto: (WPSFE Starostwa Powiatowego) 

Odkrywamy tajemnice  - Dzień Wody w Dobczycach Ponad 6 milionów złotych na drogi w Powiecie Myślenickim 

W  wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania zadań  
z zakresu kultury i tradycji, turystyki udzielono oferentom  
dotacji na łączną kwotę ponad 157 tyś. zł. 
 Z propozycjami ofert, które będą realizowane przez  
organizacje społeczne i kluby sportowe, można zapoznać się na 
stronie urzędu: www.dobczyce.pl  
 Zachęcamy Państwa do udziału w tych imprezach  

(Red.) 

Przyznano dofinansowanie na sport i kulturę 

S zaleni naukowcy w wodnym żywiole, 
efektowne doświadczenia, tajniki działa-

nia zapory i elektrowni, wirtualne przygody 
kropelki, warsztaty, quizy, prezentacje o życiu 
ryb i ptactwa Jeziora Dobczyckiego okiem 
nurka i miłośnika ornitologii – to wszystko  
i więcej będzie czekać przed południem na 
dzieci i młodzież, 7 kwietnia w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym Dobczycach. 
 Doświadczenia przygotują laboranci 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Krakowie oraz uczniowie 
szkół z gminy Dobczyce, których w tym roku 
zaprosiliśmy do wspólnych eksperymentów  
z wodą. Najciekawsze doświadczenia będą 
nagrodzone. 
 O to, by jak najwięcej dowiedzieć się  
o zasobach wodnych świata, rzekach, znacze-
niu wody w życiu człowieka, funkcjonowaniu 
zapory i elektrowni, a także o Jeziorze  
Dobczyckim, zadbają pracownicy Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczy-
cach, Przyjaciele Raby, a także pasjonaci: 
ornitologii - Michał Baran i nurkowania  
- Robert Kozubek.  
 Na Dzień Wody zaprasza już po  
raz drugi UGiM Dobczyce, który jest organi-
zatorem tego wydarzenia. Pomoc techniczną 
zapewni MGOKiS Dobczyce. Patronat  
medialny nad imprezą objęli: Miesięcznik 
Tapeta i Sedno. Nagrody w quizie ufunduje 
firma Gaby.  

 
(ugim) 

M iejska Biblioteka Publiczna, idąc w sukurs 
modom na zdrowe odżywianie, przyłączy-

ła się do promocji tego, co dobre, zdrowe i pew-
ne. W marcu gościliśmy dietetyka, Małgorzatę 
Wrzak w ramach cyklu spotkań „Czytam (czytaj) 
swoje zdrowie!”. Uczestnicy mogli poznać 
„Prawdy i mity na temat 5. posiłków dziennie. 
 Zapraszamy na kolejne spotkanie pt. 

 SKUP  MAKULATURY 



 Jednym z ważnych wyzwań jest stwo-
rzenie Centrum Usług Społecznych i Centrum 
Wspierania Aktywności Obywatelskiej z pla-
nowaną siedzibą w budynku starej szkoły 
(„Chirany”), który w wyniku reformy oświato-
wej przestanie służyć oświacie. 
 Centrum Usług Społecznych ma być 
miejscem, gdzie świadczona będzie profesjo-
nalna pomoc na rzecz integracji mieszkańców i 
poprawy jakości ich życia. Usługi będą świad-
czone we współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi w obszarze pomocy 
społecznej i integracji oraz wolontariuszami. 
 Centrum Wspierania Aktywności Oby-
watelskiej ma pełnić rolę forum współpracy 
grup nieformalnych oraz stowarzyszeń. Jego 
celem jest wsparcie merytoryczne w opraco-
waniu projektów, ich konsultacja, czy pomoc 
w znalezieniu partnerów i dofinansowania. 
 Podmioty i osoby zainteresowane 
współtworzeniem Centrum tj. udziałem  
w przygotowaniu szczegółów projektu, a na-
stępnie prowadzeniem i działalnością w Cen-
trum, proszone są o złożenie w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do 10. 
kwietnia CV wraz z opisem własnego do-
świadczenia i kompetencji w zakresie usług 
społecznych oraz sformułowaną krótką własną 
wizją funkcjonowania takiego centrum. 
 Więcej informacji na temat idei  
Centrum Usług Społecznych można uzyskać  
u Jolanty Mazurkiewicz – dyrektora Mie- 
jsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
tel. 12/3721714, e-mail: mazurkie-
wicz@dobczyce.pl 

(ugim) 

Z akończył się etap opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Program przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach 10 
marca, poddany jest obecnie ocenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego w Krakowie, bowiem pozytywna ocena 
i wpisanie GPR do odpowiedniego wykazu 
stanowią  warunek ubiegania się o dofinanso-
wanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
 Pragniemy jeszcze raz podziękować 
naszym Mieszkańcom za zaangażowanie  
i aktywny udział w konsultacjach. Zachęcamy 
również do dalszego zaangażowania. Doskona-
łą okazją ku temu jest udział w pracach Komi-
tetu Rewitalizacji. 
 Komitet Rewitalizacji stanowi forum 
współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami, 
przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowy-
mi i pozostałymi interesariuszami, a Burmi-
strzem i pracownikami Urzędu w sprawach 
dotyczących przygotowania, przeprowadzenia 
i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodaw-
czo-doradczą Burmistrza, opiniuje ocenę aktu-
alności i stopnia realizacji zadań Gminnego 
Programu Rewitalizacji. 
 Zgłoszenie osób do komitetu następuje 
na podstawie pisemnej deklaracji, która do-
stępna jest na www.dobczyce.pl w zakładce 
„Rewitalizacja Dobczyc”. Tam również zna-
leźć można szczegółowe informacje na temat 
struktury i zasad funkcjonowania komitetu. 
 Zachęcamy Mieszkańców do dalszej 
aktywności i zaangażowania się w rozwój 
naszego miasta poprzez wstąpienie do Komite-
tu Rewitalizacji lub udział w realizacji projek-
tów rewitalizacyjnych. 
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Kolejny krok w kierunku rewitalizacji naszego miasta Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na wynajem na 
czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokali-
zowanego w Dobczycach w budynku przy ul. 
Rynek 21 na nieruchomości oznaczonej jako 
działka Nr 1765, dla której Sąd Rejonowy  
w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę 
wieczystą Nr KR 2Y/00000468/6; o pow. 
53,50 m2; pod działalność handlową lub usłu-
gową; wyposażony jest w instalacje; elektrycz-
ną, wody i centralnego ogrzewania.  
Otwarcie przetargu odbędzie 24.04.2017 r.  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 
26 w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 
11. Cena wywoławcza 35,00 zł/m2 + 23% 
VAT za miesiąc najmu. W cenę wliczone są 
koszty centralnego ogrzewania. 
Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płace-
nia podatku od nieruchomości zgodnie z usta-
wą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych /Dz.U. 2016.716/. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 
15-tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktu-
alizacji czynszu określonego umową w okre-
sach rocznych. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na 
konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. 
Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 
0000 0752 0015 do dnia 21.04.2017 r.  
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwoła-
niu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia, zamknięcia unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, 
która przetarg wygrała, wpłacone wadium 
zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium 
przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od 
zawarcia umowy najmu. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie może  
wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg 
będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden 
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej  
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Bliższych informacji udziela: Kazimiera  
Polonek –Referat Gospodarki Komunalnej,  
tel. 12/37 21 761, pok. 201. 
Lokal można oglądać od dnia 3 kwietnia 2017 
roku w dniach od poniedziałku do piątku  
w godz. od 10. do 13. 

P od takim hasłem odbywa się cykl koncertów 
organizowany od 2012r. w Domu Jana Ma-

tejki w Krakowie. Jest to efekt umowy podpisa-
nej pomiędzy Muzeum Narodowym w Krako-

wie a Szkołą Muzyczną I stopnia w Dobczy-
cach.  
 Cykl koncertów ma na celu przywołanie 
ducha salonu rodziny Matejków sprzed minio-
nych lat. Ojciec Jana Matejki - Franciszek był 
nauczycielem muzyki i jego dom rozbrzmiewał 
muzyką kameralną i lekcjami muzyki. Sam Jan 
odebrał staranne wykształcenie w tym kierunku. 

Muzykowanie u Matejków 
Cykl koncertów związany był również z obcho-
dami roku Jana Matejki w Muzeum Narodowym 
w Krakowie w roku 2013 r. Motywem przewod-
nim koncertów są dzieła muzyczne ze spuścizny 

i biblioteki przechowywa-
ne w zbiorach Domu Jana 
Matejki. 
 Koncert, który 
odbył się 15 marca, nosił 
tytuł „Jak uczyłby dzisiaj 
Franciszek Matejko – 
nowe instrumenty mu-
zyczne w salonie Matej-
ków”. W hołdzie Fran-
ciszkowi Matejce, w rela-
cjach Mistrz – Uczeń, 
wystąpili absolwenci, 
uczniowie i nauczyciele ze 
szkoły. 
 W koncercie za-
grali: Klaudia Czajczyk, 
Agnieszka Marczewska, 

Aleksandra Sitarz, Kamila Jakubowska, Małgo-
rzata Włoch, Przemysław Ćwierz, Jan Ziemba, 
Kamila Burnos, Martyna Raczek, Karol Piwo-
warczyk, Aleksandra Suder, Wiktoria Suder.  
 Przygotowaniem koncertu zajął się Ar-
kadiusz Baran, natomiast nauczycielem akompa-
niującym była Leokadia Sochacka-Lachman. 

 (SM Dobczyce) 

Z  Myślenic do Kalwarii Zebrzydowskiej  
i do Szczyrzyca – Ekstremalna Droga 

Krzyżowa wyruszy 7 kwietnia, a rozpocznie  
ją Msza św. w kościele pw. Narodzenia NMP 
w Myślenicach o godz. 21.  
 Po Mszy chętni wyruszą na wyznaczo-
ne trasy. Dwie z nich prowadzą do Kalwarii 
Zebrzydowskiej (32 i 39 km), jedna - do 
Szczyrzyca (41 km).  
 Szczegóły EKD na stronie internetowej 
www.edk.org.pl oraz fanpage'u EDK Myśleni-
ce. 
 W ubiegłym roku w Mszy św. uczest-
niczyło ok. 400 osób, z czego ok. 250 osób 
wyruszyło na trasy.  

 
EDK Myślenice 

Ekstremalna Droga Krzyżowa  wyruszy po raz trzeci 



wania był planowany wciąż zakup Automatycz-
nego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). Kiedy 
strażacy dowiedzieli się, że to właśnie defibryla-
tor zostanie zakupiony z tegorocznego funduszu 
sołeckiego i zamontowany na ścianie strażnicy, 
postanowili przybliżyć mieszkańcom wiadomo-

ści z zakresu pierwszej po-
mocy wraz z pokazem uży-
cia tego sprzętu. Niezwykle 
treściwe spotkanie poprowa-
dził ratownik medyczny, 
druh naszej jednostki OSP - 
Szymon Dyrcz.  
 Następnie panie 
miały chwilę relaksu pod-
czas kolejnych skeczy: 
„Tatusiowie”, „Życie męż-
czyzn”, „Kobity lubicie 
zakupy?” Nie zabrakło kon-
kursów. Panie, w drużynach, 
sprawdziły swą wiedzę mu-
zyczną podczas trzech kon-
kurencji. Zabawa była 

przednia, a zaangażowanie uczestniczek utwier-
dziło nas w przekonaniu, że straż to nie tylko 
wyjazdy i akcje, ale też inicjatywy podejmowa-
ne dla innych.  
Jury przedstawiło punktację i wyłoniło zwycię-
ską drużynę. A tutaj – każda z pań otrzymała 
dyplom oraz fantastyczną niespodziankę od 
druhów z Kornatki. Podziękowania otrzymały 
również osoby z jury za ich niestrudzoną pracę.  
 Po chwilach pełnych emocji, każda  
z pań została obdarowana goździkiem z zachwy-
cającą sentencją. Następnie wszyst-
kie zaproszono do dalszego święto-
wania przy kawie i pysznych wy-
piekach domowych.  
 W spotkaniu uczestniczyli 
też przedstawiciele Salonów 
Optycznych „Doktor Marchewka”. 
Każda z pań mogła wykonać  
bezpłatne komputerowe badanie 
wzroku oraz przeprowadzić  
drobną konsultację okulistyczną. 
 Dziękujemy Katarzynie 
Starzak wraz z ekipą, za przyjęcie 
zaproszenia. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, za liczne przyby-

K ażdego roku, w marcu, panowie z gminy 
Dobczyce przygotowują dla swoich pań 

niezwykłe spotkania. Z okazji Dnia Kobiet skła-
dają im nie tylko życzenia, ale także przygoto-
wują wyjątkowe spektakle lub koncerty. Tak 
było i w tym roku. 

Kędzierzynka  
 Dzień Kobiet, który organizują druho-
wie z OSP Kędzierzynka, to już tradycja tej 
miejscowości. W tym roku życzenia dla wszyst-
kich pań, panien i dziewcząt złożył naczelnik 
tutejszej jednostki, Adam Hyży. W życzeniach 
najwięcej było miłości i szczęścia, bo te gwaran-
tują radość i pomyślność. 
 Każda z pań, co także jest już tradycją, 
otrzymała od druhów tulipana i słodki upomi-
nek. Świętowanie w Kędzierzynce upłynęło pod 
znakiem wesołych rozmów i filmu, na którego 
projekcję w sobotni wieczór, 11 marca, zaprosili 
strażacy. 

(k) Kornatka 
 Równie niepowtarzalny i przede wszyst-
kim strażacki Dzień Kobiet, spędziły panie  
+z Kornatki. Strażacki – bo to właśnie druhowie 
z OSP Kornatka zaprosili je do remizy. 
 Wszystko zaczęło się od pięknego powi-
tania, genialnie wypełnionego muzyką o tematy-
ce kobiet. Już na wstępie druhowie przypomnie-
li, że rola kobiety jest nie do przecenienia. Póź-
niej przyszedł czas na pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Inspiracją do jego zorganizo-
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Dla naszych Pań – na wesoło, koncertowo i teatralnie. Dzień Kobiet w gminie Dobczyce 
cie, świetną zabawę i radosną atmosferę.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do  
zorganizowania tej uroczystości.  

Dariusz Krawczyk 
OSP Kornatka W Dobczycach – na Jarmarku 

 Po raz piąty w RCOS w Dobczycach 
odbył się Babski Jarmark, na które zaprosiły tym 
razem panie. Ewelina Skrzydlewska-Bartosik  
i Katarzyna Materek-Reszka – to główne inicja-
torki świętowania, które w Dobczycach rozpo-
częło się przed pięciu laty. Organizatorem spo-
tkania we foyer była Femisfera, Stowarzyszenie 
Ispina Dobczyce, a pomocą wsparły: ośrodek 
kultury z Dobczyc i Urząd Gminy w Dobczy-
cach.  
 W tym roku także nie zabrakło niespo-
dzianek: stoisk z kosmetykami, biżuterią, z pora-
dami modowymi, fryzjerskimi i kosmetycznymi. 
Wspaniałe fryzury dla pań oferowały dziewczęta 
z Zespołu Szkoł z Dobczyc (technikum fryzjer-
skie), natomiast Femisfera zaprosiła na zabiegi  
i masaże. 
 W tym roku na scenie także królowały 
panie – tym razem nie w pokazie mody, a we 
wspaniałym koncercie: „Babę zesłał Bóg”.  
Wystąpili w nim wokaliści z Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce oraz Studia Piosenki Young 
Stars z Raby Wyżnej, a towarzyszyli im muzy-
cy: Tomasz Wolak, Paweł Dylewski, Konrad 
Ligas, Piotr Skóra i Zespół Lost Indesyti. Kon-
cert przygotowała i poprowadziła Beata Czajka-
Rolińska. Na scenie wystąpiła także Olga Lasek. 

i nauczyciele ze szkoły. 
 
Powiatowe Mistrzostwa Robotów Zapraszamy na czwarte Powiatowe Mistrzostwa 
Robotów Lego Mindstorms, które odbędą się  
w RCOS w Dobczycach w sobotę, 8 kwietnia.  
Tegoroczne Mistrzostwa rozpoczną się już  
o godz. 9. Impreza ma charakter całodniowy,  
a towarzyszyć jej będą dodatkowe atrakcje, 
m.in.: strefa retro komputerów, którą zbudują 
przedstawiciele organizacji Dawne Komputery  
i Gry oraz Festiwal Mechatroniki, organizowany 
przez Zespół Szkół w Dobczycach. Podczas tego 
drugiego będzie można zobaczyć m.in.: pokazy 
programowania i sterowania robotów i maszyn, 
multimedialne prezentacje na tablicach interak-
tywnych, pokazy drukarek 3D oraz pokazy ma-
szyn latających – dronów. 
 
Święto ulicy Profesorskiej Stowarzyszenie Ispina Dobczyce i Stowarzysze-
nie KAT Dobczyce zapraszają na wiosenne 
spotkanie przy ul. Piłsudskiego. Piknik, w czasie 

Wiosenny bieg na 60-lecie Ogniska TKKF  
w Dobczycach TKKF Oddział w Dobczycach organizuje  
1 kwietnia bieg na dystansie 4 km. Mogą w nim 
wziąć udział pełnoletni zawodnicy. Zgłoszenia 
elektroniczne przyjmowane są do 28 marca. 
Zapisy będą możliwe również w dniu biegu. 
Więcej informacji na stronie organizatora: tkk-
fdobczyce.pl 
 
Wieczór Pasyjny  Myślenicka Grupa Literacka TILIA oraz Schola 
Stadniki zapraszają na koncert pasyjny, który 
odbędzie się 1 kwietnia o 18:30 w kościele  
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach.  
 
Wielkanocna zaduma Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach oraz 
Rada Rodziców przy Szkole, zapraszają miesz-
kańców na koncert Wielkanocna zaduma struna-
mi i smyczkiem, który odbędzie się 7 kwietnia  
o godz. 16.30 w kościele parafialnym w Dob-
czycach. W koncercie wezmą udział uczniowie  

którego możliwa będzie wyprzedaż garażowa, 
odbędzie się 22 kwietnia. Uczestnicy pikniku 
dowiedzą się także, dlaczego ulicę Piłsudskiego 
można nazwać ulicą Profesorską.  
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą miło  
spędzić to kwietniowe popołudnie – początek  
o godz. 15. 
 
Płomień Jedności W niedzielę, 23 kwietnia, zapraszamy na Wzgó-
rze Zamkowe, gdzie po raz kolejny zapłonie 
Płomień Jedności z Janem Pawłem II. Początek 
o godz. 21. 
 
„W ptasim świecie” 
Przedszkole Samorządowe nr 3 z Dobczyc  
zaprasza na powiatowy konkurs recytatorski  
pt.: „W ptasim świecie”, który odbędzie się  
27 kwietnia o godz. 10. w auli widowiskowej 
RCOS w Dobczycach. 
Konkurs adresowany jest do dzieci 5 i 6-letnich 
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
z powiatu myślenickiego.  

Fot. Anna Krawczyk 

Fot. Paweł Stożek 

Kalendarium - czyli co? gdzie? kiedy? 
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P rzedszkola, szkoła podstawowa, gimna-
zjum – uczniowie tych placówek  

w gminie Dobczyce świętowali pierwszy dzień 

wiosny. 
 
Szkoła Podstawowa w Dobczycach  W naszej szkole obchodzono Dzień  
Wiosny i promowano zdrowy styl życia. 
Uczniowie przyszli w pięknych, kwiatowych 
strojach. Wszystkie klasy uczestniczyły  
w lekcji profilaktyki jamy ustnej z dentystką 
Moniką Lubą, zorganizowanej przez Joannę 
Ambroży i Samorząd Uczniowski. Obejrzeli-
śmy pouczającą, zachęcającą do regularnego 
mycia zębów bajkę.  
 Klasy IV przygotowały przedstawienie 
pod hasłem „Zdrowy zawrót głowy”. Agniesz-
ka Kołodziej i Luiza Zając, w zabawny sposób 
pomogły swoim uczniom przedstawić poszcze-
gólne warzywa i owoce, które uczestniczyły  
w konkursie „Idol”. W jury zasiadali…  
Ziemniak, Bakłażan i Cytryna, a za najzdrow-
sze warzywo uznano pięknie opaloną...  
Marchewkę.  
 Po spektaklu nastąpiło długo wyczekiwa-
ne rozdanie nagród w szkolnych konkursach 
literackich: „Koń by się uśmiał, bo ma zdrowe 
zęby” i „Przepis na zdrowie”. Wszystkie klasy 
pozowały do grupowych zdjęć na tle dekoracji 
do przedstawienia.  
 Na zakończenie wydano poczęstunek. 
Wszystkie potrawy, owoce i napoje miały 
charakterystyczną cechę - były... zielone  
i zdrowe. W przygotowaniach – jak zawsze – 
pomogli nasi wspaniali rodzice. Wszystkim, 
którzy włączyli się do akcji zdrowego witania 
wiosny, z całego serca dziękujemy! 

Sara Chrast 

W Gimnazjum na sportowo  Już po raz XIII w Gimnazjum w Dobczy-
cach odbył się halowy turniej piłki nożnej 

chłopców o Puchar 
Dyrektora Gimna-
zjum. Turniej został 
rozegrany w hali 
RCOS. W zawodach 
wzięły udział cztery 
drużyny reprezentują-
ce gimnazja z: Gdo-
wa, Raciechowic, 
Dobczyc. Do spraw-
nej organizacji roz-
grywek przyczynili 
się nauczyciele wy-
chowania fizycznego: 
Bożena  Korzec -
Gunia, Lucyna Siko-
ra, Tomasz Trojan 

oraz Grzegorz Ćwierz, którzy również sędzio-
wali poszczególne mecze. 
 Atmosfera turnieju była bardzo emocjo-
nująca. Mecze rozgrywano bardzo dynamicz-
nie, zawodnicy ujawniali swe talenty  
piłkarskie. Każde spotkanie budziło wiele 
emocji wśród piłkarz i publiczności. Wiele 
dramatycznych sytuacji rozgrywało się pomię-
dzy dwoma bramkami. Po wyrównanej rywali-
zacji I miejsce zdobył zespół Fabio Team  
reprezentujący Gimnazjum z Dobczyc w skła-
dzie: Sebastian Bed-
narczyk, Maksymilian 
Brytan, Krystian Ku-
biński, Kacper Ję-
drzejczyk, Jakub Braś, 
Patryk Dąbrowski, 
Kamil Grandys. II 
miejsce zdobyli za-
wodnicy reprezentują-
cy Gimnazjum z Gdo-
wa. Na III miejscu 
znalazł się drugi ze-
spół z dobczyckiego 
Gimnazjum – Gitara 
Siema , a tuż za po-
dium uplasowało się 
Gimnazjum z Racie-
chowic. 
 Zwycięskie ze-
społy nagrodzone 
zostały pucharami 
oraz dyplomami. 
Wręczono także indy-
widualne wyróżnienie 

Na sportowo i zdrowo – powitanie wiosny w Dobczycach 
dla najlepszego zawodnika turnieju – Kamila 
Kalety, ucznia Gimnazjum w Gdowie oraz 
wyróżnienie dla najlepszego bramkarza turnie-
ju – Maksymiliana Brytana, ucznia dobczyc-
kiego Gimnazjum.  
Zawody zorganizował Arkadiusz Wyroba, 
dzięki przychylności i wsparciu finansowemu 
dyrekcji Gimnazjum.  

Arek Wyroba  
Wiosna, ach to ty – w dobczyckiej Trójce  Realizując projekt edukacyjny autorstwa 
nauczycieli: Anny Adamik, Alicji Hałatek, 
Anny Kapłoniak i Urszuli Krawczyk, dzieci  
z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczy-
cach przywitały nową porę roku pod hasłem: 
„Wiosna, wiosna, wiosna – ach to ty”. Przez 
cały tydzień od 20-24 marca przedszkolaki 
były inspirowane i zachęcane do udziału  
w ciekawych zabawach i zajęciach, które mia-
ły na celu przybliżenie piękna otaczającej nas 
przyrody w okresie wiosennym. Między inny-
mi witając wiosnę dzieci brały udział w prze-
marszu pomiędzy osiedlami, w konkursie  
na najpiękniejsze wiosenne przebranie, w pre-
zentacjach multimedialnych, śpiewały wiosen-
ne przeboje, tworzyły portrety wiosny i recyto-
wały wiersze. Teraz już wszystkie dzieci  
wiedzą, że wiosna naprawdę przyszła. 

 
J.D.S. 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Fot. ze zbiorów Gimnazjum 

Fot. ze zbiorów Przedszkola 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działając zgodnie z  art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst  
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na  
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczycach,  
Rynek 26, wywieszono informację, o przeznaczeniu do sprzedaży loka-
le mieszkalne  w budynku zlokalizowanym  na nieruchomości położonej 
w Dobczycach przy ul. Rynek 16, oznaczonej jako działka nr 1008/10. 
Informacja zamieszczona jest również w BIP-e Dobczyce. 
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 W tym dniu nasze gimnazjum otrzymało 
także Certyfikat Lidera Zintegrowanej Polityki 
Bezpieczeństwa „Bezpieczna Szkoła”. Certyfi-
kat wręczyli: mł. insp. Robert Biela, zastępca 
komendanta Powiatowej Policji w Myśleni-

cach oraz asp. 
sztab. Szymon 
Sala, koordyna-
tor powiatu Zin-
tegrowanej Poli-
tyki Bezpieczeń-
stwa.  
 Dla naszej 
szkoły to duma i 
ogromne wyróż-
nienie, ponieważ 
jesteśmy drugim 
w powiecie gim-
nazjum, które 
taki certyfikat 
zdobyło. 

 Bardzo dziękujemy Zofii Kozielskiej, 
pełnomocnikowi Burmistrza ds. Uzależnień, za 
pomoc i wsparcie w organizacji tego dnia, a 
przede wszystkim burmistrzowi Pawłowi 
Machnickiemu za sfinansowanie koncertu oraz 
ufundowanie nagród w konkursach klasowych 
związanych z tematyką Dnia Profilaktyki. 
 Zachęcamy również do zapoznania się  
z artykułem dotyczącym wydarzeń w naszej 
szkole w tygodniku „Niedziela” oraz do od-
wiedzenia naszej szkolnej strony internetowej 
www.gimdobczyce.pl. 

 
ARG, MR 

Fot. ze zbiorów Gimnazjum 

W  pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 
21 marca, po raz V odbył się Szkolny 

Dzień Profilaktyki pod hasłem „Używkom 
mówię nie – wybieram życie z pasją”. W tym 
dniu wszystkie zajęcia miały charakter wycho-

wawczo-profilaktyczny.  
 Myślą przewodnią tego wiosennego i 
radosnego dnia, było ukazanie różnorodnych 
pasji i zainteresowań młodzieży gimnazjalnej. 
Celem prezentacji było zwrócenie uwagi, że 
można w ciekawy sposób żyć, realizować swo-
je marzenia bez sięgania po różnego rodzaju 
używki. Dopełnieniem Dnia Profilaktyki był 
występ „ Arkadio” – znanego wśród młodzieży 
rapera, który w czasie koncertu wskazywał, jak 
wejść na drogę życia z pasją i talentami, bez 
uzależnień, które ograniczają rozwój i kradną 
wolność. Pokazał, jak ważne w życiu jest reali-
zowanie marzeń i fascynowanie się każdym 
nowym dniem życia. 

Bezpieczny Dzień Wiosny w Gimnazjum 

Z Michigan … do Dobczyc W  ostatnim tygodniu lutego dobczyckie 
gimnazjum odwiedził nasz dobry przy-

jaciel ze Stanów Zjednoczonych, Nick Hersh. 
To jego trzecia wizyta w naszej szkole, w po-
przednich latach był tak zauroczony Dobczy-

cami i naszymi gimnazjalistami, że obiecał 
przyjechać ponownie. I obietnicy dotrzymał.  
 W poniedziałek tajemniczy dla pierwszo-
klasistów, ale znany już starszym rocznikom, 
Nick kroczył po korytarzach Gimnazjum, cią-
gnąc ogromną walizkę pełną niespodzianek. 

Podczas lekcji uczniowie mieli możliwość 
szlifować swój angielski, a za aktywną pracę 
otrzymywali koszulki oraz magiczne ołówki. 
Rozmowa z native speakerem to niepowtarzal-
na szansa dla naszych uczniów, aby sprawdzić 

swoją znajomość języka an-
gielskiego. Pan Hersh był pod 
wrażeniem umiejętności komu-
nikacyjnych gimnazjalistów, 
którzy chętnie rozmawiali z 
nim również podczas przerw, 
nie dając mu chwili wytchnie-
nia.  
 W piątek, podczas ostat-
niej lekcji, przygotowaliśmy 
dla Nicka niespodziankę: 
wszyscy założyli T-shirty, 
które od niego otrzymaliśmy  
i uroczyście go pożegnaliśmy, 
wręczając mu statuetkę 

„Przyjaciela Gimnazjum” i kosz słodyczy. 
Zatańczyliśmy także wspólnie „belgijkę”. 
Nasz gość był bardzo wzruszony i obiecał 
gimnazjalistom, że za rok odwiedzi nas po-
nownie. Czekamy z niecierpliwością. 

(Gimn. Dobczyce) 

N ajpiękniejsze wiersze i piosenki o miło-
ści, marzeniach i młodości – to bardzo 

dobry temat na udany konkurs, ale także na 
powitanie zmierzającej do nas wiosny. Do 
takiego konkursu zaprosił uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu myśle-
nickiego, Zespół Szkół w Dobczycach. 
 W konkursie wystartowało 32. wykonaw-
ców – zarówno zespoły, duety, soliści i oczy-
wiście recytatorzy. W sumie było to 70. 
uczestników z 10 szkół (z Lipnika, Tenczyna, 
Sułkowic, Raciechowic, Gruszowa, Myślenic, 
Krzywaczki i Dobczyc). 
 Organizatorkami konkursu były Ewa 
Kapturkiewicz i Agnieszka Półtorak-Ryś 
(polonistki z ZS). 
 Jury w składzie: przewodnicząca Anna 
Stożek, red. naczelna Tapety, Magdalena 
Irzyk, ze Szkoły Muzycznej w Dobczycach, 
Justyna Szawara, pracownik Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Dobczycach oraz Andrzej 
Pudlik, członek zespołu Hatbreakers, nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych w ZS, przyzna-
ło w sumie jedenaście nagród. 
 Koncert laureatów odbył się 8 marca  
– a nagrody dla zwycięzców wręczyli, obok 
dyrektora ZS, Bogusława Lichonia, wicestaro-
sta Tomasz Suś i Jan Wójcik z Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu starostwa. To właśnie 
Starostwo powiatowe było fundatorem nagród 
w tegorocznym konkursie. 
 Nagrodę Stowarzyszenia KAT Dobczyce, 
którą były dwa podwójne zaproszenia na listo-
padowe Dobczyckie zaduszki muzyczne, 
otrzymała Patrycja Pajor oraz akompaniujący 
jej Łukasz Mrugała. 

(k) Nagrodzeni w konkursie: 
Recytacja: 
I - Aleksandra Dutkowska (Gimn. w Dobczy-
cach) 
II - Zuzanna Tokarz (Gimn. w Lipniku) 
III (ex aequo) - Wiktoria Braś i Zuzanna Li-
choń (obie – Gimn. w Dobczycach) 
Wyróżnienia: Dawid Olesek (ZS w Dobczy-
cach), Emilia Janowska (ZPO w Krzywaczce) 
Poezja śpiewana 
I (ex aequo) - zespół wokalny (Gimn. w Ten-
czynie); Klaudia Chrobak (ZS w Dobczycach) 
II - Chór Unisono (ZPO w Krzywaczce) 
III - Amelia Magdziar, Kinga Leśniak (ZS nr 2 
w Gruszowie) 
Wyróżnienie: Gabriela Motyka (Gimn. nr 1 w 
Raciechowicach) 

Młodość, marzenia, miłość  – wiosenny konkurs u Tischnera 

Fot. Anka Stożek 

Fot. ze zbiorów Gimnazjum 

W ielkanocna Zbiórka Żywności, która 
odbywać się będzie od 31 marca do 2 

kwietnia, przeprowadzona zostanie w dobczyc-
kich supermarketach: Jan, Delikatesy Centrum, 
Biedronka. Z żywności przekazanej w czasie 

zbiórki przez mieszkańców naszej Gminy sko-
rzystają rodziny wielodzietne, osoby chore, 
starsze, samotnie wychowujące dzieci i inne 
potrzebujące. Liczymy na Państwa wsparcie. 

MGOPS Dobczyce 
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Z przepisów Teściowej W  miarę zbliżającego się frontu wschod-
niego nasilały się działania bojowe 

Armii Krajowej. Powstanie Warszawskie, 
akcja „Burza” mająca objąć wszystkie duże 
miasta okupowanej Polski, spowodowała 
aktywność wojsk niemieckich. Spotkało się to 
z oporem i walkami polskich oddziałów par-
tyzanckich.  
 Po bitwach z Niemcami w rejonie obwo-
du „Murawa” i pacyfikacji we wrześniu 1944-
r. wsi Lipnik, Wiśniowa i Glichów, nastąpiło 
przeszeregowanie i częściowa demobilizacja 
leśnych oddziałów. Działalność „Terenówki” 
dobczyckiej została wyciszona, natomiast 
służby: sanitarna, aprowizacyjna i łączności,  
z wycofanymi w góry oddziałami – zachowa-
na.  
 Nawet późną jesienią wysłani łącznicy 
widzieli „Feldd Żandarmerię” – penetrującą 
tereny. Do grupy łączników należał mój brat 
Zbigniew Bergel, którego „Jaskółka” wysyła-

Wspomnienia Zofii Majchrzyk - cz. III  
ła z meldunkami w teren.  
 Po wyzwoleniu Leszek Wątocki wyje-
chał z Dobczyc. Dla uzupełnienia obrazu jego 
postaci – dodać muszę, że miał w mieście 
opinię „bawidamka”. Przystojny, wysoki, 
elegancki kawaler, był obiektem zaintereso-
wania kobiet. Wprawdzie nie udzielał się 
szerzej towarzysko – ulubioną formą jego 
rozrywki były wycieczki rowerowe w dam-
skim towarzystwie. Pozwalało mu to na swo-
bodne poruszanie się w terenie. Był to kamu-
flaż działalności konspiracyjnej. 
 Niestety, dokumenty dotyczące działal-
ności „Terenówki” i komendanta „Białego” 
nie zachowały się, zostały zniszczone. Dlate-
go w archiwach powiatowych i wojewódzkich 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej nie ma śladów świadczących o działalno-
ści podziemia na terenie Dobczyc i okolic. 

 
Zofia Majchrzyk 

Pascha wielkanocna 
 1 kg sera twarogowego 

kostka masła 
10 dkg rodzynek 
5 dkg orzechów włoskich bez łupinek 
4 szt. fig 
pół szkl. śmietany 
3 gotowane żółtka 
25 dkg. cukru pudru 
kawałek czekolady (twardej) 
skórka pomarańczowa, 
olejek waniliowy 

 Orzechy sparzyć, obrać, zetrzeć. Masło utrzeć 
z cukrem i przetartymi żółtkami, połączyć ze 
zmielonym serem, śmietaną, opłukanymi 
rodzynkami, orzechami, pokrojonymi figami, 
startą skórką pomarańczową i olejkiem. Masę 
wyłożyć do formy i pozostawić w chłodzie do 
stężenia. 
Przed podaniem zanurzyć formę na kilka 
sekund w gorącej wodzie, następnie wyjąć na 
półmisek i posypać startą czekoladą.  
Smacznego życzy Teściowa 
 Porada: Pierwiastek kobiecy to żelazo. Zadbaj 
by było w twoim menu: wątróbka, czerwone 
mięso, żółtka jaj, suszone morele, razowe 
pieczywo oraz warzywa strączkowe.  

Radosnych świąt Wielkanocnych w gronie 
rodziny życzy Teściowa 

„… Ale to już było i nie wróci  więcej…” Absurdy PRL-u (51) 
Z raportów milicyjnych:  
Świadek nie mógł widzieć żebym kradł kury z 
kurnika jak siedział na strychu, bo okno od 
strychu zasłaniają mu drzewa. Te drzewa 
wyciął przed sprawą w sądzie, żeby nie dać 
mnie się złapać na strasznym swoim kłam-
stwie. 
 
Podczas służbowej interwencji w restauracji 
Glorieta będący w stanie nietrzeźwości Łu-
kasz H. powiedział do mnie i sierżanta Marka 
H., że obaj jesteśmy głupsi, niż ustawa prze-
widuje. Ponieważ wymieniony nie potrafił 
dokładnie wskazać, o jaka ustawę mu się 
rozchodzi, dlatego byliśmy zmuszeni użyć w 
stosunku do Łukasza H. pałki służbowej(…)”. 
 
Z opinii sołtysa wsi, wystawionej notoryczne-
mu chuliganowi: W miejscu swego zamiesz-
kania Kazimierz C. cieszy się bardzo dobrą 
opinią. Wprawdzie czasami upija się do nie-
przytomności, ale leży wtedy spokojnie na 
drodze i nikogo nie zaczepia. Dlatego chuli-
ganem w naszej wsi nie jest i cieszy się u nas 
dobrą opinią. 

Szlakiem brzączowickich kapliczek - cz. III T rzy domy dalej, po tej samej stronie dro-
gi, następna kamienna kapliczka, jakże 

inna formą od poprzednich. Tamte miały 
kształt profilowanego cokołu, bardzo zdobne-
go ornamentyką, z tablicami fundacyjnymi. 
Ta natomiast ma kształt kamiennego słupa, na 
szczycie którego widzimy we wnęce postać 
Chrystusa Frasobliwego. Fundatorem tej ka-
pliczki jest Jantoni Żak. Kapliczka została 
ufundowana w 1861 roku. 
 Nasz spacer trwa dalej, już z zacieka-
wieniem, co przyniesie kolejna kapliczka… 
Po prawej stronie pokazuje nam się lustro 
wody Jeziora Dobczyckiego, a nad nim wyła-
niają się wysepki Beskidu, przy dobrej wi-
doczności dostrzegamy Grodzisko, Ciecień,  
a trochę bliżej Kamiennik. 
 Po 2-3 minutach spaceru, po lewej stro-
nie drogi widoczna z daleka niezwykle kolo-
rowa, kapliczka z 1876 roku, przedstawiająca 
św. Piotra z kluczami, jako głównego patrona 
tej kapliczki. Od wschodu widzimy postać 
św. Wojciecha, a od zachodu – św. Pawła. 
Fundatorami są Józef i Maria Żakowie. Kolej-
ne pokolenia fundatorów „dbają” o tę rodzin-
ną kapliczkę, stąd te kolory… Swego czasu 
przechylała się niebezpiecznie i zabezpieczo-
no ją we własnym zakresie.  
 Właściwie to nie trzeba się ruszać  
z miejsca, tylko wytężyć wzrok i następna 
kapliczka, a właściwie to „królowa” wszyst-
kich brzączowskich kapliczek. Trochę na 
wzór kaplic kalwaryjskich: budowla zamknię-
ta, mająca wymiar 2x2 m, przykryta obecnie 
dwuspadowym, blaszanym dachem. Poprzed-
ni dach – kopułowy, został zniszczony przez 

wichurę w 1969 roku. Wewnątrz znajduje się 
rzeźba Matki Boskiej trzymającej na kolanach 
zmarłego Syna (Pieta). Pod nią jest maleńki 
ołtarz i kilka małych ławeczek, na których 
siadały babcie, ciocie i mamy śpiewające 
majówkę w majowe wieczory. 
 Niekiedy do tych śpiewów przepięknych 
pieśni i Litanii Loretańskiej dołączały się 
kumkające żaby… Tego już dzisiaj nie ma  
i żab też!... 
 Dopóki nie został zbudowany nasz ko-
ściół, a parafialny był w Drogini, kapliczka 
gromadziła wiele rodzin na różnych uroczy-
stościach religijnych (tam chodziłam z ko-
szyczkiem do święcenia w Sobotę Wielkanoc-
ną).  
 Zbudowana została w 1882 roku z fun-
dacji Wojciecha Płatka i Anny żony Jego. 
Wokół kaplicy miejsce święte – sacrum, 
oznaczone dość zniszczonymi już kamienny-
mi słupami. Broniły one dostępu do kaplicy 
złym mocom (boginkom, świetlikom, które 
wychodziły z bagiennych potoków, położo-
nych niżej kapliczki i straszyły ludzi).  
 Do dziś pamiętam opowieści Taty i mo-
ich sąsiadów, którzy w długie, zimowe wie-
czory, przy trzaskającym ogniu pod kuchnią  
i naftowej lampie, snuli te przedziwne opo-
wieści, które nam dzieciom rozpalały wy-
obraźnię, nie pozwalającą potem zasnąć… 
 Wokół mieszkająca rodzina fundatorów 
bardzo dba o kapliczkę, ale są to remonty 
doraźne, a ona wymaga gruntownej renowa-
cji. 

 
Stanisława Majda-Gulgowska 



cją obrazów twórców współpracujących z nami od 
lat; 14 kwietnia – ikony dobczyckiej grupy plasty-
ków – amatorów; 20 maja – rzeźby Stanisława 
Pietruszki; 24 czerwca – fotografie Alfredy Żak; 
22 lipca – rzeźby Andrzeja Bryjaka; 16 września – 
malarstwo i grafika Krzysztofa Marciniaka; 16 
grudnia – kolaże Jana Koczwary. Od marca 2017 
oglądać można wystawę prac Zofii i Andrzeja 
Tylków.  
 Tak się złożyło (potrzeby i możliwości), że 
co roku wydajemy na wsparcie ludzi dotkniętych 
przez los lub organizacji potrzebujących pomocy  
- ok 2 tys. zł. Fundusze pozyskujemy z wpłat 
darczyńców, 1 proc. podatków od osób doceniają-
cych działalność Ispiny i ze składek naszych 
członków. W 2016 było to wsparcie chorej Ani,  
a także koszty oprawy kilkunastu prac Krzysztofa 
Marciniaka. Fundujemy też nagrody dla uczestni-
ków konkursów odbywających się w naszej gmi-
nie, wspieramy warsztaty plastyczne (oczywiście 
przy znaczącej pomocy urzędu – przy okazji dzię-
kujemy burmistrzowi Pawłowi Machnickiemu  
i jego zastępcy – Halinie Adamskiej-Jędrzejczyk, 
za życzliwość.  
 W grudniu ukazał się album przygotowany 
przez Bożenę i Adama Rutów – „Chwile zatrzy-
mane – fotografie ziemi dobczyckiej”. To trzecia 
pozycja tej pary – miłośników historii i teraźniej-
szości naszego miasta, autorzy wykorzystali  
w większości zdjęcia tutejszych fotografów. 
Część prac to plon organizowanego przez Ispinę 
konkursu „Najpiękniejsze są Dobczyce…” 
 Nie sposób w podsumowaniu roku nie 
wspomnieć o ogromnej stracie, jakiej doznało 
nasze środowisko, społeczeństwo Małopolski, a 
przede wszystkim Rodziny: w kwietniu pożegnali-
śmy Marię Brożek, a w czerwcu Grażynę Zipold-
Materek. Obie były Członkiniami Honorowymi 
Ispiny, obu nie zapomnimy! Non omnis moriar. 
 Dla dalszej działalności Stowarzyszenia 
potrzebujemy Waszego wsparcia: czyli odwiedza-
nia Galerii, uczestnictwa w warsztatach i kierma-
szach oraz przekazania 1 proc. podatku (KRS 
0000249501). Z góry dziękujemy. 

 Elżbieta Kautsch 

W  okresie składania rozliczeń podatkowych 
zastanawiamy się, na jaki cel przekazać  

1 proc. podatku. Nasze Stowarzyszenie zachęca 
do podarowania tych pieniędzy na cele statutowe 
Ispiny. Żeby do tego przekonać Czytelników, 
pokrótce opowiem o naszej pracy w ubiegłym 
roku. 
 Działamy już piętnasty rok, współpracujemy 
prawie ze wszystkimi instytucjami społeczno-
kulturalnymi naszej gminy, a także z wieloma 
działającymi w powiecie i powiatach ościennych. 
Włączamy się do większości wydarzeń w charak-
terze współorganizatorów lub uczestników. Ama-
torów zajęć plastycznych (ikony, rysunki, koloro-
wanki, próby malowania olejnego) prowadzą 
Celina Frajtag i Anna Bugaj. Organizatorką cy-
klów „Zamieńmy się szafami” i „Być kobietą…” 
jest Katarzyna Reszka (we współpracy z Eweliną 
Skrzydlewską z Femi Sfery). 
 Latem przed nową siedzibą Ispiny, Małgo-
rzata i Zbigniew Rapaczowie zapraszali na relaks 
przy muzyce ze starych płyt – „W klasie Fogga”. 
Dobrze przez naszych mieszkańców i turystów 
były przyjmowane Targi Sztuki i Staroci (np.  
z okazji Światowych Dni Młodzieży). 
 Współorganizowaliśmy V edycję regional-
nej Giełdy Kolekcjonerów z vicestarostą Toma-
szem Susiem. Większe imprezy odbywają się  
w RCOS przy życzliwości i pomocy dyrektora 
ośrodka kultury, Andrzeja Topy. Kameralne spo-
tkania mają miejsce w siedzibie Ispiny (Rynek 
21), którą użytkujemy dzięki wsparciu i docenie-
niu naszych działań przez burmistrza Pawła 
Machnickiego.  
 Otwarcie nowej galerii miało miejsce  
w lutym 2016 r. Tu odbywają się wystawy pla-
styczne, spotkania literackie, wieczorki poetyckie, 
zebrania, prelekcje. Mieliśmy okazję porozma-
wiać z Joanną Podsadecką – autorką książek o ks. 
Janie Kaczkowskim, czy poznać wiersze krakow-
skiej poetki, Małgorzaty Misiewicz. 
 Galeria Ispiny udostępniona jest wszystkim 
zainteresowanym we wtorki (18-19.30) oraz od 
środy do soboty (11-13) – zapraszamy! 
 W ubiegłym roku przygotowaliśmy różnora-
kie wystawy: 9 lutego – otwarcie Galerii ekspozy-
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T rwa okres składania rocznych zeznań po-
datkowych. Jest to czas, kiedy mogą Pań-

stwo przekazać 1% swojego podatku dochodo-
wego na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego lub osoby będącej w potrzebie. 
Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpi-
sać odpowiedni numer KRS. Wypełniając PIT 
sami możemy decydować jak nasze pieniądze  
z podatku będą wykorzystane. Dla wielu insty-
tucji i osób prywatnych jest to znacząca forma 
pomocy. 
 Zachęcamy Państwa do przekazania 1% 
potrzebującym z naszej gminy. Prezentujemy 
listę osób i instytucji, którym mogą go Państwo 
ofiarować. 
Paweł Rak Ma 34 lata. Na stwardnienie rozsiane choruje od 
19 lat. Obecnie porusza się tylko na wózku 
inwalidzkim, wymaga pomocy najbliższych  
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życio-
wych. Jego rodzice chorują. Bariery architekto-
niczne w domu, które nie są możliwe do usunię-
cia powodują, że konieczne jest codziennie 
przenoszenie Pawła przez rodziców po scho-
dach. 
KRS: 0000338878 z dopiskiem Paweł Rak 
 Patryk Galia Patryk od 3 lat walczy z glejakiem – złośliwym 
nowotworem mózgu. Jedynie podjęte już lecze-
nie w Stanach Zjednoczonych daje 90 proc. 
szans na całkowite wyleczenie i uratowanie 
życia Patryka. 
KRS: 0000 420 987 Cel szczegółowy: "Dla 
Patryka” 
 Ania Mickiewicz Ania ma 30 lat, walczy z glejakiem - złośliwym 
nowotworem mózgu. 
KRS 000394013 cel szczegółowy: „darowizna 
na leczenie i rehabilitację Anny Mickiewicz” 
 Natalia Piwowarczyk 
Natalia ma 24 lata, od urodzenia choruje na 
przepuklinę oponowo-rdzeniową. Marzy o za-
kupie wózka aktywnego, który ułatwi jej co-
dzienne życie. 
KRS 0000069890 cel szczegółowy: Natalia 
Piwowarczyk 
 Dominik Wikar Dominik ma 34 lata, w 2012 r. miał udar krwo-
toczny mózgu, którego przyczyną był tętniak 
mózgu. Dominik potrzebuje mozolnej i kosz-
townej rehabilitacji. 
KRS 0000186434 cel szczegółowy: dla 241/W 
Dominik Wikar 
 Julia Misiarz Julka ma 10 lat, cierpi a chorobę zwaną Zespo-
łem Retta, która powoduje mutację genu 
MECP2. Dziewczynka potrzebuje ciężkiej  
i regularnej rehabilitacji. 
KRS 0000037904 Cel szczegółowy: 10268 
Misiarz Julia Janina 
 KS Raba Dobczyce 
Pieniądze wykorzystane zostaną na cele statuto-
we klubu. 
KRS 0000270261 cel szczegółowy: KS Raba 
Dobczyce 2850 
 ZHP Myślenice – Drużyna w Dobczycach Pieniądze wykorzystane zostaną na cele statuto-
we stowarzyszenia. 
KRS 0000273492 cel szczegółowy: dla Hufiec 
ZHP Myślenice, 10 MGZ Mini Kinderk4 

 (sab) 

Przypomina się Ispina Zostaw 1% w naszej gminie 

Anioł wiele ma twarzy K ameralna, ale jakże wyjątkowa i przytulna 
galeria Ispiny gościła duet idealny – mał-

żeństwo Zofię i Andrzeja Tylków, których 
wystawę prac „Madonny i Anioły” zainauguro-
wał zorganizowany przez Stowarzyszenie wer-

nisaż. 
 Ona – z wykształcenia polonistka, on – 
inżynier, odnaleźli wspólną pasję w tworzeniu 
ikon. Prace swe wykonują jednak według wła-
snej „receptury”, autorską metodą, na desce w 
stu procentach dębowej. Pani Zofia nie tylko 
porzuciła pisanie, ale również stała się arty-
stycznym samoukiem, samodzielnie stawiając 

kroki od początku. Mąż z kolei, rzeźbi w drew-
nie, przygotowuje deski, które niejednokrotnie 
dyktują wzór późniejszej ikony. Jest również 
wsparciem i krytykiem podczas pracy żony. 
Owoc ich współpracy można obecnie oglądać 

w Galerii Ispiny. 
 Ściany galerii zdobią Madonny w 
wielu obliczach, a także anioły – zarówno 
te klasyczne, jak i wiele przedstawionych 
w niecodziennym wydaniu, a przeniesio-
ne do codziennej rzeczywistości. Anioły, 
które troszczą się nie tylko o ludzi, ale i 
zwierzęta. Autorzy bez wątpienia potrafią 
zaskoczyć i zaintrygować, przedstawiając 
choćby sensualny wizerunek anioła. 
 Zofia i Andrzej Tylkowie są miesz-
kańcami pobliskich Winiar, a obecna 
wystawa nie jest pierwszą, jaką mieliśmy 
okazję gościć w naszym mieście. Mamy 

również nadzieję, że nie ostatnią. W swoim 
dorobku mają oni wiele wystaw zorganizowa-
nych w całej Małopolsce i nie tylko. 
 Odwiedzając galerię Ispiny warto również 
zwrócić uwagę na drugą jej ścianę, gdzie znaj-
duje się stała wystawa prac w głównej mierze 
dobczyckich artystów. 

(JoTa) 

Fot. Joanna Talaga 
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Dobczyccy nauczyciele na myślenickiej scenie N auczyciele Szkoły Podstawowej w Dob-
czycach kolejny raz zaprezentowali swo-

je aktorskie talenty. Tym razem wystąpili 

przed myślenicką publicznością. Pomysł wy-
stawienia spektaklu w Myślenickim Ośrodku 
Kultury i Sportu zrodził się natychmiast po 
pojawieniu się informacji o potrzebie zebrania 
sporej kwoty, aby ratować życie małego Patry-
ka Galii. 
 Spektakl, wystawiony 8 marca, miał 
więc charakter charytatywny i został zaprezen-
towany przede wszystkim z myślą o wycho-
wanku Przedszkola Samorządowego nr 1. Za-
interesowanie przedstawieniem było tak 
ogromne, że przerosło nasze oczekiwania. 
Obejrzało go ponad 800 uczniów wszystkich 
myślenickich szkół dlatego nauczyciele–
aktorzy występowali dwukrotnie w godzinach 
rannych i raz wieczorem. 
 Znany dobczyckiej społeczności spek-
takl „Czytaj Zeusku” zachwycił uczniów  
i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 
Uczniowie wyrazili swoje zadowolenie grom-
kimi brawami, a opiekunowie grup nie szczę-
dzili słów uznania. Przypominamy, że spektakl 
utrzymany jest w humorystycznej konwencji  
i w subtelny sposób przemyca bardzo istotne 
treści edukacyjne oraz przesłanie, że po książ-

kę warto sięgać często i w każdym wieku.  
Nauczyciele szkoły podstawowej kolejny raz 
udowodnili, że można edukować na różne 

sposoby nie tylko z „profesorskiej” 
katedry. Wszyscy wyrazili zaintereso-
wanie udziałem w kolejnych przedsta-
wieniach, które będą przygotowywane 
przez naszych nauczycieli.  
 W godzinach wieczornych 
widownię wypełnili mieszkańcy My-
ślenic, swój podziw dla inicjatywy, 
której podjęli się pedagodzy wyraził 
obecny na przedstawieniu starosta 
Józef Tomal oraz przewodniczący 
Rady Miasta – Tomasz Wójtowicz. 
 Należy nadmienić, że występ 
w Myślenicach był kolejną akcją dopi-

saną do długiej listy tych, już zorganizowa-
nych przez naszą szkołę. Wspaniała gra aktor-
ska kolejny raz została doceniona, a dzięki 
inicjatywie nauczycieli, ich determinacji i po-
święceniu swojego prywatnego czasu, mogli-
śmy jeszcze raz pomóc Patrykowi oraz jego 
rodzicom i przekazać kwotę 4820,50 zł. 
 Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie  
i otworzyli swoje serce dla Patryka, a szcze-
gólnie Szkole Podstawowej nr 3, z której 
przedstawienie obejrzało aż 303 uczniów, oraz 
Szkole Podstawowej nr2 , a przede wszystkim 
klasie 2b i wspaniałej grupie wychowanków 
Agnieszki Mistarz , którzy ofiarowali dla  
Patryka 674 zł, największą kwotę w stosunku 
do liczby osób. 
 Dziękujemy również wszystkim , któ-
rzy okazali swoje wsparcie organizacyjne: 
Piotrowi Szewczykowi – wicedyrektorowi 
MOKiS, Andrzejowi Topie za wypożyczenie 
elementów dekoracji oraz Julianowi Pudlikowi 
za transport dekoracji do Myślenic. 

Mariola Grandys 
Fot. ze zbiorów SP Dobczyce 

U czniowie klas szóstych z naszej szkoły 
spotkali się z Drużyną Mistrzów. Drużyna 

powstała z inicjatywy Romana Bosskiego  
Lachowolskiego, rapera, członka grupy  
muzycznej „Firma” oraz propagatora rugby – 
Artura Pszczółkowskiego.  
 Jest to wspólna akcja artystów  
hip-hopowych oraz sportowców, propagująca 
uprawianie sportu i pozytywną stronę życia. 
Hasłem spotkania było „Dopalaj się życiem”. 
Panowie Marcin i Roman, przedstawili nam jak 
muzyka, pasja i sport mogą wpływać na jakość 
naszego życia. Jak spowodować, że będzie ono 
zdrowe, spełnione i pełne sukcesów. Mówili 
też, że nie wszystko od razu jest takie proste  
i łatwe, i żeby osiągnąć wybrany cel potrzeba 
wiele sił i pracy.  
 Nauczyciel wychowania fizycznego, 
pan Marcin, który był obecny na spotkaniu, 
opowiedział prawdziwą historię chłopaka, który 
po roku intensywnych ćwiczeń i sumiennej 
pracy, zdobył mistrzostwo Polski. Początkowo 
jego życie wyglądało jednak inaczej. Był pod 
dużym wpływem kolegów, którzy palili papie-
rosy, brali narkotyki i dopalacze. Każdy dzień 
stawał się podobny do drugiego. Ale nie chciał 
tak żyć, znalazł swój cel. Poprzez codzienne 
treningi, ćwiczenia, naukę zmieniał swoje życie 
na zdrowsze i szczęśliwsze. Pan Marcin przed-
stawił nam również mini pokaz sztuki walki. 
Zaprezentował swoje ogromne umiejętności i 
zaprosił do uczestnictwa nasze koleżanki i kole-
gów. Spotkało się to z dużym zaangażowaniem 
z ich strony i brawami publiczności. Zachęcał 
nas do życia zdrowego, aktywnego i czynnego.  
 Roman „Bosski” zwracał uwagę na to, 
jak ważna jest wiara w siebie i swoje możliwo-
ści. Podczas tego spotkania rapował świetne 
utwory, które pomogły nam zrozumieć proble-
my współczesnej młodzieży na przykład utwór 
pt. „Daj mi laika”. Mówił, jak negatywny 
wpływ na nasze życie mają narkotyki, dopala-
cze, uzależnienia – także od komputera. Propo-
nował, aby zastanowić się – czy wybieramy 
życie świadome i chcemy o swoim życiu decy-
dować czy poddać się uzależnieniom. Raper 
opowiadał również o utworach poświęconych 
ważnym postaciom. W utworze pt. „Generał 
Gryf” przybliżył nam przejmującą historię pol-
skiego bohatera generała Janusza Brochowicz- 
Lewińskiego pseudonim „Gryf”. 
 Spotkanie z „Drużyną Mistrzów” pozo-
stawi w naszej pamięci wiele ważnych wskazó-
wek dotyczących zdrowego i aktywnego trybu 
życia, pozbawionego uzależnień i nałogów.  
 Julia Piwowarczyk  

SP Dobczyce 

Zawody scrabble po niemiecku  M ichał Dubrowski i Maciej Szewczyk 
reprezentowali Szkołę Podstawową  

z Dobczyc podczas finału międzyszkolnego 
konkursu scrabble po niemiecku, które  
w lutym odbyły się w Krakowie.  
 Zawody składały się z dwóch części: 
kwalifikacji i finału. Na 
zawodach pojawiło się 8 
drużyn reprezentujących 
różne szkoły. Jak podkre-
ślają nasi reprezentanci - 
byli bardzo dobrze przy-
gotowani oraz pozytyw-
nie nastawieni. Niestety 
na początku opanował 
ich spory stres.  
 W sali znajdowa-
ły się dwa stoliki, do 
których przydzielano po 
cztery drużyny. Każdy 
etap składał się z 15. 
rund. Wiele godzin 
wspólnej pracy i nauki pod okiem Agnieszki 
Kołodziej, zaowocowało wygraną Michała  
i Macieja w pierwszym etapie. 
- Przed finałem była niedługa przerwa pod-
czas, której otrzymaliśmy kilka dobrych rad od 

pani Kołodziej – mówią chłopcy. – W finale 
było o wiele ciężej niż w pierwszym etapie, 
przez co w pewnym momencie byliśmy zrezy-
gnowani, a wręcz pogodzeni z porażką, lecz 
postanowiliśmy się nie poddawać. 
 Na koniec zostały zliczone wszystkie 

punkty. Wreszcie przyszła 
chwila ogłoszenia wyni-
ków. Na sali zapadła ci-
sza… nagle przerywa ją 
wręcz niewiarygodna wia-
domość „Szkoła Podstawo-
wa w Dobczycach miejsce 
pierwsze”.  
- Nasz entuzjazm oraz pani 
Agnieszki Kołodziej był nie 
do opisania – podsumowu-
ją. – Nasza szkoła po raz 
drugi w historii wygrała 
zawody.  
 Główną nagrodą za 
pierwsze miejsce był bon  

z 50 proc. bonifikatą na dowolny kurs z języka 
niemieckiego, co nagrodzeni przyjęli z ogrom-
ną radością.  

Michał Dubrowski 
Fot. ze zbiorów Szkoły  

Spotkanie z „Drużyną Mistrzów” 

Ewa Bukiej z Przed-
szkola Samorządowe-
go nr 3 w Dobczy-
cach, zajęła I miejsce 
w ogólnopolskim 
konkursie literackim 
„Na deszczowe po-
ranki, jesienne rymo-
wanki”, organizowa-
nym przez Przedszko-

le nr 27 w Sosnowcu. Praca, którą przygotowa-
ła Ewa pod kierunkiem wychowawczyni Ja-
dwigi Daniek-Salawy, zachwyciła komisję 
konkursową.  

Tekst i foto: PS nr 3 



emocji. Nie mniej wrażeń czekało na uczestników 
balu podczas licytacji prowadzonej przez Dorotę 
Ruśkowską oraz wicestarostę Tomasza Susia. Do 
licytacji przeznaczono wiele cennych przedmio-
tów m.in. koszulki z autografami: Roberta Le-
wandowskiego, Jerzego Dudka, Agnieszki 
Szwarnóg, skoczków narciarskich oraz piłkarzy 
Wisły, złotą biżuterię, huśtawkę sznurkową, to-
rebki „Gawor”, komodę, bon szkoleniowy 
(LABOR), obrazy, voucher na pobyt w centrum 
Zakopanego , pióro Pierwszej Damy, Agaty 
Kornhauser-Dudy, pieczoną świnię, kombinezon 
z autografami polskich skoczków narciarskich i 
wiele innych, cennych przedmiotów. 
 Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
którzy przeznaczyli atrakcyjne przedmioty na 
cegiełki i licytację. Zabawa trwała do samego 
rana, a całkowity dochód z balu to ponad 75 000 
zł.  Serdecznie dziękujemy głównym sponso-
rom Balu: Janowi Hartabusowi (Piekarnia i Cu-
kiernia Dom Chleba), Janowi Burkatowi 
(Supermarkety Jan). Dziękujemy również: zespo-
łowi muzycznemu Tacy Sami z Sierakowa, ekipie 
dj Laufi team oraz Exclusive djs, Marcie Hankus 
(kwiaciarnia „Fantazja”), wicestaroście Tomaszo-
wi Susiowi, burmistrzowi Pawłowi Machnickie-
mu oraz pracownikom UGiM; firmom: Wędzon-
ka, Janas, Kuźnia Smaku, Wach Gastro, Piekarni 
Złoty Kłos, GS Dobczyce, Dobry Gaz, BMSG z 
Pawlikowic, Wawel, Restauracji Magillo z Kra-
kowa, paniom z KGW z Brzączowic, Stadnik, 
Skrzynki, Węglówki, OSP z Kornatki, Sierakowa 
i Nowej Wsi, państwu Dominikom – właścicie-
lom sklepu warzywnego, państwu Sikorom – 
właścicielom sklepu „Kogucik”, Antoniemu Gór-
ce z Zasani, państwu Topom, Krystynie Papież, 
Janinie Świerk, Dorocie Szymoniak. 
 Podziękowania składamy również Rodzi-
com dzieci oraz wszystkim Pracownikom nasze-
go Przedszkola, którzy wspierali nas na wiele 
możliwych sposobów. Dziękujemy, że jak zaw-
sze możemy na Was liczyć! 
 Dziękujemy także Dorocie Ruśkowskiej 
– dyrektor Teatru w Stodole, która znana jest z 
włączania się we wszelakie akcje charytatywne, 
nie tylko na terenie powiatu, ale także całej Pol-
ski. Jesteśmy wdzięczni, że zaszczyciła nas swoją 
obecnością i wsparła także naszą akcję. 
 Dziękujemy pracownikom ośrodka kultu-
ry w Dobczycach (MGOKiS) i Włodzimierzowi 
Juszczakowi, za pomoc w rozprowadzaniu bile-
tów. 
 Szczególne podziękowania kierujemy do 
całej obsługi sali na czele z Marylą Sędzik oraz 
do nieocenionych kucharzy –Teresy Kuldanek, 
Pawła Kuldanka i Grzegorza Konika wraz całą 
ekipą kuchenną. 
 Dziękujemy Wam wszystkim za bezinte-
resowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie 
organizowanego przez nas Balu Charytatywnego. 
Życzymy, aby wszystkie gesty okazanej dobroci 
wróciły do Państwa, by uczynić Państwa życie 
wspanialszym i lepszym. 
 Nasza akcja, dzięki zaangażowaniu tak 
wielu fantastycznych osób powoli dobiega końca. 
Jesteśmy niezmiernie dumni, że przyniosła ona 
ponad 520 000 zł. oraz pieniądze zgromadzone na 
kontach fundacji. Ogromnie się cieszymy, bo 
Patryk rozpoczął już leczenie. Głęboko wierzymy 
w to, że już niedługo wróci do Rodziny, przyja-
ciół i jego ukochanego przedszkola. Trzymamy 
za niego mocno kciuki!  
  
Wracaj do nas Skarbie! Czekamy na Ciebie… 

 AIA 
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w liczeniu pieniędzy oraz przygotowując specjal-
ne druki do przelewów; Rozbiegane Dobczyce - 
bieg „Piątka dla Patryka”, zebrali prawie 21 000 
zł.; Automobilklub Galicyjski - Rajdowa Walen-
tynka dla Patryka (ponad 20 000 zł); zespół IN-
TOX - maraton zumby (ponad 6500 zł); SP z 
Dobczyc - koncert „Gwiazdo świeć kolędo leć”, 
kiermasze słodkości, kiermasz walentynkowy 
oraz spektakl pt. „Czytaj Zeusku” (łącznie zebra-
no prawie 18 500 zł); gmina Gdów - „Maraton 
Sportowy dla Patryka” (ponad 4000 zł); strażacy 
z Poznachowic Dolnych - kolędując wśród miesz-
kańców (ponad 10 500 zł); Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności - 
koncert zespołu Gryps (ponad 6700 zł); dr n. 
med. Paweł Ślęczka - konsultacje „Ortopedia dla 
Patryka” (ponad 3500 zł); Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce przygotowując i drukując plakaty, 
naklejki na puszki i bilety na bal, FOTO Color - 
drukując plakaty; Maria Walas Leńczowska – 
drukując ulotki; telewizja iTV Myślenice, portal 
KMY, Tapeta, Dziennik Polski, tygodnik Gość 
Niedzielny, telewizja Kraków - TVP3, portal DPI 
– którzy pomagali nam w nagłośnieniu akcji. 
 Odbyły się też kiermasze słodkości w 
Raciechowicach, Glichowie i w Brzączowicach, 
na których zebrano łącznie prawie 21 000 zł. 
Pieniądze zbierano też m.in. podczas Powiatowe-
go Przeglądu Grup Kolędniczych i Benefisu Sta-
nisława Żuławińskiego i koncertu Big Bandu - 
zebrano tutaj prawie 5000 zł. 
 Jak widać, historia Patryka poruszyła tak 
wielu ludzi, że inicjatywy przekroczyły granice 
naszej niewielkiej miejscowości. Dodatkowo 
pragniemy podziękować osobom, które organizo-
wały jeszcze wiele innych akcji, z których do-
chód został przekazany bezpośrednio na konto 
fundacji „Wygrajmy siebie”, a także wszystkim 
osobom i firmom, które dokonywały wpłat na 
konta fundacji. Dziękujemy ponadto anonimowe-
mu sponsorowi, który zakupił bilety lotnicze dla 
Patryka i jego taty. Serdecznie dziękujemy też 
Paniom, które prowadziły bazarek charytatywny, 
a także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierali akcję charytatywną na rzecz naszego 
Wychowanka. 
 Kochani! Najlepszym podsumowaniem 
Waszych działań są słowa papieża Jana Pawła II: 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest i nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”. Dziękujemy 
Wam za ogromne zaangażowanie. 
 Niewyobrażalnie wysoka kwota została 
uzbierana na tyle szybko, że ku naszemu zasko-
czeniu „Bal Charytatywny dla Patryka” okazał się 
zwieńczeniem całej akcji. Od początku do końca 
miał charakter balu „ludzkich serc”. Bo tylko 
niesamowita siła cudownej społeczności dopro-
wadziła do jego realizacji.  
Impreza odbyła się 18. lutego w Domu Wesel-
nym w Nowej Wsi. Cudowna aranżacja, prze-
piękny wystrój, pyszne posiłki, domowe ciasta, 
regionalne przysmaki, rewelacyjna oprawa mu-
zyczna i wspaniali goście. To wszystko sprawiło, 
że „Bal Charytatywny” zapisze się na lata w 
historii Dobczyc. 
 Pełna sala, powitanie gości, przemówie-
nie dyrektor Elżbiety Dąbrowskiej, kilka słów od 
mamy Patryka, chwila ciszy i… głośne słowo 
dziękuję wypowiedziane radośnie przez Patryka. 
Oklaskom nie było końca, a łzy wzruszenia same 
cisnęły się do oczu. Zabrzmiało „sto lat”, a po 
chwilach pełnych emocji przyszedł czas, by bal 
oficjalnie rozpocząć… Obfitował w mnóstwo 
atrakcji. Przygotowane cegiełki z niespodzianka-
mi cieszyły się ogromną popularnością, a samo 
losowanie wzbudzało mnóstwo pozytywnych 

P atryk Galia - chłopiec, którego historię po-
znała już cała Polska, to wychowanek Przed-

szkola Samorządowego Nr 1 w Dobczycach. 
Uczęszcza do niego od dwóch lat. Patryk, tak jak 
jego rówieśnicy, chętnie uczestniczył w życiu 
przedszkola, aż do pewnego czasu… 
 Wszystko zaczęło się od przedszkolnej 
Wigilii. Z racji tego, że Patryk nie mógł być w 
tym dniu z nami, postanowiliśmy go odwiedzić i 
złożyć mu świąteczne życzenia. Na miejscu oka-
zało się, że nie jest już on tak pogodnym, weso-
łym chłopcem, jakiego dotąd znaliśmy. Choroba 
zabrała mu całą radość życia. Pomimo, iż wie-
dzieliśmy, że jest poważnie chory i przeszedł już 
dwie operacje, to dopiero szczera rozmowa z 
mamą uświadomiła nam, jak ciężki jest jego 
obecny stan zdrowia. Nastąpił bowiem nagły, 
gwałtowny nawrót choroby. Ta wiadomość poru-
szyła nas do tego stopnia, że gdy dowiedzieliśmy 
się o szansie na uratowanie życia Patryka, posta-
nowiliśmy od razu działać. Zrozumieliśmy, że 
musimy zrobić wszystko, aby Patryk wyzdrowiał! 
 Przedszkole kojarzy się z beztroskim 
dzieciństwem, zabawą, kolegami i poznawaniem 
otaczającego świata. Nasze przedszkole musiało 
zmierzyć się z czymś nowym, nieznanym i bar-
dzo trudnym. To była chwila, ułamek sekundy.  
Swoje działania rozpoczęliśmy od założenia Ko-
mitetu Społecznego: „Przedszkole Nr 1 dla Patry-
ka”. Po uzyskaniu stosownych zgód z Minister-
stwa przystąpiliśmy do nagłaśniania całej akcji: 
Patryk z Dobczyc Walczy o Życie. Ogromną rolę 
odegrało tutaj spotkanie Patryka z Jerzym Dud-
kiem (dzięki wsparciu Tomasza Susia) oraz Ra-
dosławem Ćwięczkiem (dzięki Sławomirowi 
Pasionkowi). Nawiązaliśmy także współpracę z 
Fundacją „Wygrajmy Siebie”, która zrzekła się 
wszystkich profitów i całą uzbieraną kwotę prze-
znaczyła na rzecz Patryka. Mając świadomość jak 
ogromną kwotę należy zebrać wiedzieliśmy, że 
nie możemy skupić naszych działań tylko na 
lokalnej społeczności, ale ważne jest, aby 
„wyjść” z akcją dalej.  
 Pierwszym naszym pomysłem było zor-
ganizowanie Balu Charytatywnego. Kwestie 
organizacyjne sprawiły, że mogliśmy go urządzić 
dopiero 18 lutego. W naszych planach miał być 
to półmetek akcji. Wiedzieliśmy jednak, że sam 
bal to za mało… Podjęliśmy więc inicjatywę 
zbiórek przy kościołach na terenie województwa 
małopolskiego i nie tylko… Ogromne podzięko-
wania kierujemy tutaj do osób, które wspierały 
nas w tym działaniu uzyskując zgody od probosz-
czów oraz uczestnicząc w samych zbiórkach, 
poświęcając tym samym swój cenny, wolny czas. 
Jesteśmy mile zaskoczeni pozytywnym odzewem 
ze strony całego społeczeństwa. Podczas zbiórek 
przy kościołach zebraliśmy niebagatelną kwotę 
ponad 187 000 zł.  
 Zaczęło się od naszego małego przed-
szkola, a szybko okazało się, że w tak niewielkiej 
społeczności dobczyckiej wciąż przybywało 
inicjatyw charytatywnych. Z pomocą ludzi dobre-
go serca przekazywaliśmy puszki do szkół, 
przedszkoli, sklepów, szpitali, banków, urzędów, 
zakładów pracy i wielu innych instytucji. Wydali-
śmy ich ponad 500 - na rzecz zbiórek pienięż-
nych. Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach, 
m.in.: koncertach, przeglądach grup kolędni-
czych, przedstawieniach, podczas których prze-
prowadzane były zbiórki pieniężne na rzecz na-
szego wychowanka.  
 Współpracę z nami podjęli również: 
Bank Spółdzielczy w Dobczycach – który zrzekł 
się prowizji za przelewy kierowane na konto 
Patryka, a także pracownicy Banku, którzy byli 
zawsze do dyspozycji Komitetu pomagając m.in. 

Przedszkole nr 1 z Dobczyc w obliczu wyzwania… 



16                                                                                                                                                                          TAPETA nr 3(166)/2017 

mieszkają od urodzenia, a także z osobami, 
które przeprowadziły się tutaj, bo zachwyciły 
się pięknem naszego miasta.  
 Jednocześnie zapraszamy Państwa do 
dyskusji na temat rozwiązań w zagospodaro-
waniu Rynku. Swoje uwagi, a także wspo-
mnienia związane z tym ważnym miejscem na 
mapie naszego miasta, możecie Państwo nad-
syłać na adres: tapeta.dobczyce@gmail.com 

(Red.) 

Śladami pokoleń - Rynek: jaki był, jaki być może 

S zanowni Państwo – w poprzednim nume-
rze Tapety informowaliśmy o konferencji, 

która została zorganizowana z myślą o rozwią-
zaniach dla dobczyckiego Rynku, które przy-
niosą korzyści przede wszystkim mieszkań-
com. Oprócz wizualizacji, które omówił Arka-
diusz Koliński – inicjator spotkania i architekt, 
który zaprezentował swoją wizję dobczyckiego 
Rynku, w czasie konferencji można było na 

chwilę przenieść się do Dobczyc z początku 
XX wieku.  
 Dzisiaj prezentujemy Państwu wizuali-
zacje, które są wynikiem obserwacji architek-
tonicznej, ale mocno osadzonej w przeszłości.  
W kolejnych numerach Tapety wrócimy do 
dawnego Rynku – wspomnieniami naszych 
wieloletnich mieszkańców. Porozmawiamy 
także z młodymi ludźmi, którzy w Dobczycach 

po dogrywce pokonali zespół Lambady 3:1. 
Wielki finał był kapitalnym widowiskiem, a 
wypełniona po brzegi hala widowiskowa w 

Myślenicach często nagradzała graczy obu 
ekip brawami. W naszej drużynie czołowymi 

postaciami byli: Michał Ptak, który w całym 
dniu turnieju zdobył aż 6 goli oraz Michał 
Ruman, którego parady w bramce były wręcz 

fenomenalne.  
 Tego dnia jednak nie 
wyniki były sprawą najważniej-
szą. Głównym celem charyta-
tywnego Memoriału była pomoc 
dla dwójki chłopców: Mateusza 
i Alana. Organizatorom udało 
się zebrać ponad 50 tyś zł, więc 
rekord z ubiegłego roku na pew-
no został pobity. Cieszymy się, 
że i nasz Klub mógł przyczynić 
się do tego sukcesu. 
 Zespół Raby wystąpił w 
Memoriale w składzie: Michał 
Ruman, Piotr Żuk - Rafał Zbo-
rowski, Szczepan Hyży, Arka-
diusz Dudek, Michał Ptak, Łu-
kasz Ziemianin oraz Patryk Ku-

backi. 
KS Raba Dobczyce 

D rugie miejsce w piłkarskim Memoriale 
im. Stacha Cichonia, rozgrywanym w 

Myślenicach, zajęli gracze pierwszej senior-
skiej Raby. Podopieczni 
trenera Piotra Żuka 
ulegli w wielkim finale 
ekipie Byfy 2:3. O dra-
maturgii tego spotkania 
niech świadczy fakt, że 
aby wyłonić zwycięzcę, 
sędziowie zarządzili 
dogrywkę, bowiem w 
regulaminowym czasie 
gry był remis 2:2.  
 Zespół Raby, 
który w minionym roku 
wywalczył pierwsze 
miejsce w tym turnieju, 
tym razem rozgrywki 
finałowe rozpoczął od 
porażki 2:4. Później 
było już lepiej, bowiem biało-niebiescy zwy-
ciężyli 5:3 oraz zremisowali 2:2. W półfinale 

Memoriał im. Stacha Cichonia: Turniejowe wicemistrzostwo Raby Dobczyce  

Fot. Bartek Ziółkowski 
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