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Ruszyły prace w Przedszkolu Samorządowym nr 3 
i przy budowie żłobka. Umowę na prace moderni-

zacyjne podpisali 30 maja burmistrz Paweł Machnicki  
i skarbnik Gminy, Anna Wach z wykonawcą WI-BA 
Baran Wierciak Bochacki z Myślenic, w miejscu  
w którym będzie realizowana – czyli w Przedszkolu 
przy Szkolnej. 

Od podpisania umowy minął miesiąc, a prace  
w obrębie budynku są już na bardzo zaawansowanym 

etapie. Obszar za przedszkolem stał się placem budowy, 
został odgrodzony od pozostałej części obiektu, rozbiórce 
podlega obecnie skrzydło budynku.

To wyjątkowo ważna inwestycja i historyczna chwila 
dla całej społeczności. Swoją radość poprzez śpiew  
i taniec okazały przedszkolaki w dniu podpisania umowy. 

Słów podziękowań nie szczędziła również sama dyrek-
tor placówki Małgorzata Bartnik, bowiem budynek od 

dłuższego czasu wymagał remontu.
Koszty całkowite projektu wyniosą 6 680 477 zł,  

z czego aż 4 miliony złotych Gmina Dobczyce pozy-
skała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Z budżetu Gminy pokryta zostanie pozostała część  
w wysokości 2 434 439 zł.

Rozbudowa budynku przedszkola wiąże się z pew-
nymi utrudnieniami. Dwa oddziały starszych przedszko-
laków zostaną na czas prac budowlanych przeniesione 

do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego  
w Dobczycach, a wakacyjne 
dyżury będą odbywać się  
w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1.

Realizacja tej inwestycji 
to nie tylko zmiana oblicza 
wysłużonego już przedszkola, 
ale również wsparcie rodzin 
oraz zwiększenie jakości  
i dostępności usług z zakresu 
opieki nad dziećmi poni-
żej 3. roku życia. Projekt 
wpłynie pozytywnie na 
jakość i komfort wychowa-
nia przedszkolnego, a także 
wyjdzie naprzeciw potrzebom 
młodych mam, które marzą  
o powrocie do pracy.

Po przebudowie, na parterze placówki powstanie 
żłobek oraz jeden odział przedszkolny przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe sześć oddziałów 
zlokalizowane będzie na piętrze. Dobudowane zostanie 
również skrzydło, w którym zlokalizowane będą dwie sale 
edukacyjne oraz niezwykle potrzebna sala wielofunkcyjna. 

Przedszkole otrzyma również 
nowe wyposażenie. Moderniza-
cja pozwoli na przyjęcie więk-
szej liczby dzieci, które bawić  
i uczyć będą się w nowoczesnych 
pomieszczeniach z nowoczesnym 
wyposażeniem. Na zewnątrz 
budynku zmodernizowana 
zostanie część rekreacyjna 
dla dzieci, a furtka wejściowa 
przeniesiona zostanie do osi 
głównego wejścia.

Burmistrz podziękował 
zespołowi inwestycji, którego 
kierownikiem jest Maria Kasper-
czyk, koordynatorowi projektu 
rewitalizacji Markowi Mitce 
oraz Leszkowi Piwowarczykowi, 

który będzie pełnił funkcję kierownika nadzoru. 
Kierownikiem budowy będzie Łukasz Szumiec. 

Projekt wykonał Wiktor Kielan.
Projekt „Rozbudowa, 

modernizacja przedszkola nr 
3 i utworzenie oddziału żłobka” 
jest realizowany przez Gminę 
Dobczyce w ramach: Oś prio-
rytetowa 11. Rewitalizacja prze-
strzeni regionalnej, Działanie 11.1 
Rewitalizacja miast, Poddziała-
nie 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego 
2014 – 2020.

(BP)
Fot. Magda Gaweł, Joanna Talaga

Modernizacja przedszkola - prace mocno 
zaawansowane
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Super Czytelnik, Miś Tuliś – super akcja znana w całej Polsce

Akcji na Super Czytelników można 
wymieniać sporo. Wyszliśmy  

z założenia, że nie ma sensu przeli-
czać liczby przeczytanych, czy też 
wypożyczonych książek. Założenie 
było inne. W atrakcyjny sposób roz-
kochać najmłodszych w bibliotece. 
A że miłość bywa zaraźliwa, to jej 

efekty są imponujące.
Nasza akcja na pierwszy rzut oka 

nie wygląda może na bardzo oryginalną. 
Jest bardzo prosta, ale to, jak ją „opa-
kowaliśmy” sprawiło, że cieszy się tak 
wielkim powodzeniem, które przerosło 
nasze oczekiwania. Cieszymy się, że 
znalazła swoich naśladowców w kilku 
innych bibliotekach w Polsce. Jak się 
narodziła? - Z jednej sieci do drugiej.
Skąd pomysł?

Pomysł na akcję rodził się dość 
prozaicznie, w codzienności i to dość 
odległej bibliotece. W świątyni poże-
raczy ale nie liter, tylko posiłków. 

- W jednej z sieci fast foodów bywam 
na posiłku rzadko. Mam jednak słabość 
do ich capuccino, szczególnie tej przy-
gotowywanej przez baristę. Zaglądając 
tam często, po moją ulubioną kawę, 
wpadłem na pewną myśl, gdy obser-
wowałem, jak łatwo sieć restauracyjna 
przyciąga do siebie dzieci. Razem  
z zestawami najmłodsi otrzymują zabawki. 
Zresztą restauracja przyciąga nie tylko 
dzieci, bo mnie również zachęca do 
kolejnej wizyty – za każdą otrzymaną 
kawę otrzymuję naklejkę. Po uzbie-
raniu sześciu następna będzie gratis.  

A czemu praktyk z biznesu nie wykorzystać  
w bibliotece, adaptując je do naszych 
potrzeb? Zatem z sieci restauracyjnej 
do sieci bibliotecznej – to wspomnienie 
dyrektora Pawła Piwowarczyka.
Finał tegorocznej akcji

Wielka trasa odmienionego już 
Misia Tulisia, zakończyła się w dru-

giej połowie czerwca. Odmienionego? 
Tak! Tulisiowi urósł brzuch (wiadomo 
od czego), większą ma też głowę (bo 
dużo czyta). A że kocha bibliotekę, to 
na brzuszku pojawiło się jej kolorowe 
logo. Mamy nadzieję, że dorosłego już 
misia nadal będą uwielbiać wszyst-
kie dzieci (i nie tylko). W 2018 roku 
nagrodziliśmy łącznie 592. czytelników 
(281. uczniów szkół podstawowych  
i 311. przedszkolaków oraz dzieci 
spoza gminy). 

Miejska Biblioteka Publiczna  
z Dobczyc była głównym organi-
zatorem akcji, do której zaprosiła 
biblioteki szkolne z całej gminy.  
W większości odpowiedziały one 
dużym zaangażowaniem i włączyły 
się do akcji. IV edycja Akcji Zostań 
Super Czytelnikiem trwała od 16 paź-
dziernika 2017 r. do 30 kwietnia 2018r.  
W tym czasie dzieci miały odwiedzić 15 
razy bibliotekę, wypożyczając książkę.  
W tym przynajmniej osiem razy musiały 
pojawić się w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej oraz siedmiokrotnie  
w bibliotece szkolnej. 

Uczestnicy akcji zbierali naklejki  
z postaciami zwierząt. Co tydzień 

przygotowywaliśmy ciekawe informa-
cje dotyczące konkretnego zwierzaka, 
które umieszczane były na Facebooku 
biblioteki oraz w naszej siedzibie.  
W ten sposób IV edycja nabrała również 
charakteru edukacyjnego. 

Dodatkowo uczniowie z klas 
od I do VII, aby otrzymać miano 

Super Czytelnika, musieli 
uzyskać naklejki dodatkowe 
wykonując konkretne zadania.  
W związku z tym 
spłynęły do nas 
zdjęcia promują-
ce czytelnictwo, 
zakładki, wiersze o 
bibliotece oraz inne 
piękne ilustracje.  
W niedługim cza-
sie będzie moż-
na je podziwiać  
w naszej bibliotece.

Dziękujemy 
za zaangażowanie 
przede wszystkim 
rodzicom, którzy 
niejednokrotnie 

dzięki akcji sami zapisali 
się do biblioteki. Słowa 
wdzięczności dla biblioteka-
rzy szkolnych z całej gminy. 

Nagrody w akcji były 
współfinansowane przez 
Gminę i Miasto Dobczyce, patronat nad 
akcją objął burmistrz Paweł Machnicki. 
Medialnie wspierały nas Miesięcznik 
Tapeta oraz Dobczycki Portal Informa-
cyjny. Część nagrodzonych otrzymała 
książkę, która została wydana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Za czym 
ta kolejka 
stoi?

Przez trzy lata 
zbieraliśmy doświad-
czenia, organizując 
akcję. W pierwszym 
roku prowadzona 
była tylko w okre-
sie wakacyjnym,  
a uczestnicy zbie-
rali wtedy pieczątki 
na trzech kartach.  
W drugiej edycji 
postanowiliśmy wyjść poza naszą 
bibliotekę i nawiązać współpracę  
z bibliotekami szkolnymi. Już na 
jednej karcie dzieci zbierały pieczątki  
w bibliotece szkolnej oraz w bibliotece 
publicznej. Drugą edycję ukończy-
ło aż 252 czytelników, trzecią 558,  
a w tym roku na miano najlepszych 
czytelników zasłużyło 592 osób, mimo 
że zwiększyliśmy wymagania akcji. 

Wizyta w bibliotece staje się waż-
nym punktem weekendu dla rodzin, 
które oprócz marketów trafiają do 
królestwa książek, co nas bardzo cieszy. 
Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że 
to dzięki najmłodszym do naszej biblio-
teki trafiają starsi czytelnicy – rodzice, 
dziadkowie, którzy przy okazji wizyty  
z dziećmi wypożyczają książki dla siebie  

i w ogóle zapisują się do biblioteki, 
dowiadują się o jej ofercie.
Wszyscy wygrywają!

Biblioteka pełna dzieci, biblioteka 
pełna dorosłych to biblioteka szczę-
śliwa. To biblioteka perspektywiczna. 
Odległość potencjalnego przyszłego 
czytelnika od półki znacznie się skraca, 
gdy ten zwabiony pozytywną promocją 
staje przed biblioteczną ladą. Poza tym 
dzieci uwielbiają zbierać, kolekcjonować. 

Uwielbiają też być nagradzane medalami. 
W tej akcji wszyscy są zwycięzcami  
– mali czytelnicy, którzy z ciekawością 
przychodzą po kolejne naklejki, rodzice  
i dziadkowie, którzy zaczynają częściej 
czytać dzieciom i sami zapisują się do 
biblioteki i wreszcie my – bibliotekarze, 

bo cieszymy się, biblioteki nie są pełne 
tylko książek, ale też ludzi, którzy coraz 
częściej po nie przybywają.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa 
wspierająca czytelnictwo cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 
Jesteśmy dumni, że Akcja Zostań 
Super Czytelnikiem zainspirowała już 
kilka bibliotek w Polsce do działania 
w podobnym kierunku. 

Mamy nadzieję, że kolejna edycja, 
która rozpocznie się w październiku 
2018 r. spotka się z równie gorącą 
aprobatą. 

Wszelkie spostrzeżenia co do akcji 
można zgłaszać w bibliotece, będziemy 
je rozważać przygotowując V edycję.

Zespół MBP
Zdjęcia: Joanna Talaga, zbiory MBP 
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Jednogłośne absolutorium
Burmistrz Paweł Machnicki uzy-

skał absolutorium za wykonanie 
budżetu za rok 2017. 

Radni Rady Miejskiej, po zapo-
znaniu się z pozytywną opinią organu 
nadzorującego, Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i sprawozdaniami 
finansowymi oraz sprawozdaniem  
z wykonania budżetu zaprezentowanymi 
przez burmistrza i skarbnika Gminy, 
byli jednogłośni.

Podczas sesji Rady skarbnik Anna 
Wach przedstawiła finansowe spra-
wozdanie z realizacji budżetu. Łączne 
dochody gminy Dobczyce w 2017 roku 
wyniosły 70 836 740 zł, a wydatki 
66 072 589 zł. Wydatki majątkowe 
w ubiegłym roku to 8 588 845 zł  
i stanowiły 13 proc. wydatków ogółem, 
natomiast 87 proc. to wydatki bieżące 
(57 483 744 zł).
- Budżety ostatnich lat miały wymiar 
strategiczny, a celem strategicznym było 
maksymalne wykorzystanie możliwości 
dotacyjnych pojawiających się w per-
spektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 – mówił burmistrz 
Paweł Machnicki. – Cel ten został 
osiągnięty na koniec 2017 roku, kiedy 
pojawiły się rozstrzygnięcia składanych 
wcześniej wniosków o dofinansowanie. 
Z jedenastu złożonych w 2017 roku, 
dziewięć wniosków przeszło pozytyw-
nie wszystkie oceny i otrzymało dofi-
nansowanie (tylko 1 projekt na liście 

Największe wydatki bieżące Gmi-
na poniosła na oświatę i wychowanie 
(prowadzenie szkół, przedszkoli, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
świetlicy środowiskowej). Oświata jest 
kluczowym zadaniem Gminy i obok 
subwencji rządowej, dotacji oraz innych 
źródeł dofinansowania, corocznie  
z budżetu przeznaczane są dodatkowe 
środki na ten cel. W 2017r. kwota ta 
wyniosła 5 817 906 zł. 

Gmina mocno wspierała również 
działalność kulturalną i sportową. W 2017 
roku działalność klubów sportowych 
została dofinansowana w wysokości 
270 000 zł, ponadto organizacje poza-
rządowe, realizujące zadania z zakresu 
pożytku publicznego, wsparte zostały 
kwotą 210 400,28 zł. Dofinansowano 
również działania dwóch największych 
instytucji kultury w gminie: Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
(1 350 810 zł) oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach (392 700 zł).

Wśród wydatków majątkowych 
również najwięcej wydatkowano na 
oświatę i wychowanie, głównie za 
sprawą prowadzonych inwestycji  
w Dziekanowicach i Brzączowicach, 
ale również znaczącą kwotę w tej 
grupie wydatków stanowiła moder-
nizacja dachu w szkole w Nowej Wsi, 
czy modernizacja kotłowni w SP 
nr 1 w Dobczycach. Kolejną pozy-
cją wg klasyfikacji budżetowej, na 

rezerwowej). Rok 2018 jest okresem 
realizacji tych przedsięwzięć.

Wymiar strategiczny budżetu  
w roku 2017 wiązał się z działaniami 
polegającymi m.in. na oszczędzaniu 
co do wydatków i co do konieczności 
zaciągania kredytów, a tym samym co 
do możliwości spełnienia oczekiwań 
i zamierzeń, które nie znajdowały 
dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych, a mimo to zostały zrealizowane 
w ramach środków własnych Gminy.

Decyzje o budowie szkoły w Dzie-
kanowicach oraz rozbudowie szkoły 
w Brzączowicach, to najtrudniejsze, 
a zarazem najistotniejsze decyzje, 
które podjęte zostały w ubiegłym roku. 
Realizacja tych inwestycji rozpoczęła 
się w drugim półroczu. Inne inwestycje 
realizowane w 2017r. to m.in. zakończenie 
budowy boksów garażowych dla OSP 
Dobczyce, dalsza część modernizacji 
cmentarza komunalnego, budowa par-
kingu przy ul. Szkolnej, rozpoczęcie 
modernizacji skansenu w ramach 
projektu Skansenova, modernizacja 
dróg gminnych m.in.: ul. Podgórskiej, 
drogi w Rudniku, na Olesiówkę, czy 
drogi w Skrzynce. 

Dodatkowo gmina dofinansowała 
zadania powiatu tj. przebudowę odcin-
ków dróg powiatowych: ul. Nowowiej-
ska, Dobczyce – Kornatka – Zalas, 
zakup szczepionek czy zakup stołu 
operacyjnego dla oddziału chirurgii.

którą przeznaczono największe środki  
w ramach wydatków majątkowych było 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa. W 2017 roku m.in. poza 
zakupem samochodów dla jednostek OSP 
Brzączowice oraz OSP Dziekanowice, 
zakończono inwestycję polegającą na 
rozbudowie boksów garażowych dla 
OSP Dobczyce, zmodernizowano część 
remizy OSP Kornatka oraz kotłownię 
w budynku OSP Brzączowice.

Podczas sesji absolutoryjnej 
Burmistrz podziękował radnym za 
dynamiczne reagowanie i dyskusje 
w trakcie realizacji budżetu oraz za 
zgodne obranie celu strategicznego 
na kolejne lata. Swoje podziękowa-
nia skierował również do swojego 
zastępcy – Haliny Adamskiej-Jędrzej-
czyk, która - jak wynika z wykonania 
budżetu za 2017 rok – odpowiada za 
najbardziej „kosztowne” zadania, 
czyli oświatę. Podziękował również 
skarbnikowi, Annie Wach za połączenie 
wymiaru strategicznego budżetu oraz 
przestrzeganie dyscypliny finansów 
publicznych. Realizacja wszystkich 
zamierzeń nie byłaby możliwa – jak 
podkreślił burmistrz – gdyby nie praca 
kierowników Referatów Urzędu oraz 
wszystkich pracowników, którzy reali-
zują codziennie poszczególne zadania 
na swoich stanowiskach pracy.

Wypracowane wskaźniki pozwalają 
na aktywne i dynamiczne dysponowanie 
finansami Gminy Dobczyce.

(BP)

Postępuje rozbudowa oczyszczalni ścieków
Trwają prace nad rozbudową  

i modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Dobczycach. Jest to ponad 
24-milionowa inwestycja, kluczowa 
dla dalszego rozwoju gminy, zarówno 
demograficznego, jak i przemysłowego. 

Na realizację tej inwestycji gmina 
pozyskała prawie 11 mln zł z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014 - 2020.

Rozbudowa i modernizacja znacznie 
powiększy przepustowość oczyszczal-
ni ścieków. Wzrośnie ona zarówno  
w sensie ładunku zanieczyszczeń moż-
liwego do przyjęcia przez oczyszczalnię, 

jak i przepustowość hydrauliczna. 
Modernizacja będzie miała również 
wymiar jakościowy, który odnosi się 
przede wszystkim do podniesienia 
nominalnej zdolności oczyszczalni do 
usuwania zanieczyszczeń. Przebudowa 

i rozbudowa oczyszczalni pozwoli 
także na przyjęcie zwiększonej ilości 
ścieków surowych, jak również popra-
wie ulegnie istniejący stan techniczny 
oczyszczalni. W ramach rozbudowy 
powstanie zbiornik retencyjny, który 
pozwoli zapobiec awariom wywoła-
nym m.in. niekontrolowanym zrzutem 
ścieków oraz zminimalizuje problem  

z podtopieniami podczas intensywnych 
opadów deszczu. 

Bez tej inwestycji niemożliwa 
byłaby również dalsza rozbudowa 
gminnej sieci kanalizacyjnej w kolejnych 
miejscowościach. Realizacja projektu 

przyczyni się także 
do dostosowania ist-
niejącej infrastruk-
tury kanalizacyjnej 
do wymogów prawa 
środowiskowego, 
zarówno polskiego, 
jak i unijnego.

Zadanie Roz-
budowa oczysz-
czalni ścieków 
w Dobczycach 
realizowane jest 
w ramach projektu 
Uporządkowanie 
gospodarki ście-
kowej na terenie 
Gminy Dobczyce 
w ramach działa-
nia 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś 
priorytetowa II Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Całkowity 
koszt projektu to 24 062 410 zł, wkład 
Funduszy Europejskich to 10 890 242 zł.

(BP)
Fot. Paweł Stożek

Zakończona została realizacja 
Podprogramu 2017 w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa 2014-2020. Realizowany był 
on przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dobczycach 
we współpracy z Bankiem Żywności 
w Krakowie.

W ramach programu objęto wspar-
ciem żywnościowym 410 osób. Prze-
kazano im (od października 2017r. do 
czerwca 2018r.), ponad 21 ton żywności. 
Każda z osób otrzymała paczki żyw-
nościowe, w których znajdowały się 
m.in.: groszek z marchewką, fasola 
biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 
wiórki, powidła śliwkowe, makaron 
jajeczny i kukurydziany bezgluteno-
wy, ryż, kasza gryczana, mleko, ser 
podpuszczkowy dojrzewający, szynka: 
drobiowa, wieprzowa mielona, pasztet 
wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier, 
olej rzepakowy. Liczba przekazanych 
paczek wyniosła 1416 szt.

Jako działania towarzyszące,  
w ramach programu, zorganizowano 
warsztaty dietetyczne, które miały 
na celu przybliżenie idei prawidło-
wego żywienia, korzyści związanych  
z czytania etykiet oraz zagadnień doty-
czących piramidy zdrowego żywienia  
i wartości odżywczych poszczególnych 
produktów spożywczych.

Serdeczne podziękowania składamy 
osobom zaangażowanym w pomoc 
przy rozładunku żywności.
Dyrektor i Pracownicy MGOPS Dobczyce
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W mieście powstały nowe, kolo-
rowe miejsca zabaw, które zachęcają 
najmłodszych do aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu. 

Z nowego placu zabaw w peł-

ni korzystać mogą już podopiecz-
ni Przedszkola Samorządowego nr  
1 w Dobczycach. Powstał on z inicja-
tywy rodziców przy wsparciu Gminy. 
Również najmłodsi mieszkańcy osiedla 
Jagiellońskiego chętnie spędzają popo-
łudnia w nowym miejscu zabaw. Oba te 

zakątki przypadły do gustu dzieciom, 
bowiem jak udało nam się dowiedzieć, 
place zabaw tętnią życiem. Jeszcze  
w lipcu pojawią się kolejne urządzenia 
do zabaw dla dzieci w parku miejskim 

przy Placu Zgody.
Powiększy 

się również prze-
strzeń do zabaw 
za Przedszkolem 
Samorządowym 
nr 1, gdzie wkrót-
ce rozpocznie się 
przebudowa dro-
gi wewnętrznej, 
która pozwoli na 
wygospodarowa-
nie dodatkowego 

miejsca do spędzania wolnego czasu. 
Przebudowa finansowana będzie ze 
środków Gminy Dobczyce, a jej koszt 
wyniesie 48 000 zł.

Niedługo najmłodsi będą mogli 
korzystać także z placu zabaw na 
terenie pod zaporą. Urządzenia w to 

Szanowni Rolnicy, drogie Dzieci

Wiosenny kalendarz obfituje  
w ważne daty: 15 maja obcho-

dziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Rodzin, 26 maja – Dzień Matki,  
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. 

To szczególne dni, podczas których 
przypominamy sobie, jak istotne są więzi 
z najbliższymi, jak ważną komórką spo-
łeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe 
funkcjonowanie wpływa na całe społe-
czeństwo. To rodzina zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko 
do samodzielnego odpowiedzialnego 
życia, pielęgnuje tradycje i przekazuje 
najważniejsze wartości.

W Polsce szczególną rolę w kształ-
towaniu właściwych postaw dzieci na 
wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa 
rolne, w których wiedzę oraz szacu-
nek dla pracy i ziemi przekazuje się  
z pokolenia w pokolenie.

Rodzice – pamiętajcie, że jesteście 
dla Waszych dzieci wzorem do naślado-
wania. To ogromna odpowiedzialność  
i wyzwanie. Każdego dnia dzieci, uważ-
nie obserwując Waszą pracę, dowiadują 
się, na czym ona polega, uczą się jak 
wykonywać ją efektywnie, a także 
jak dbać o bezpieczeństwo podczas 
codziennych zajęć w gospodarstwie 
rolnym. Dobre nawyki wykształcone  
w dzieciństwie zaprocentują w przy-
szłości. Uczcie zatem dzieci szacunku 
dla pracy i wykonujcie ją z posza-
nowaniem zasad ochrony zdrowia  
i życia: przystępujcie do pracy wypoczęci  
i zdrowi; koncentrujcie się na wykony-
wanych czynnościach; nie zapominajcie  
o przerwach na odpoczynek i regene-
rację sił; podczas pracy z maszynami  
i urządzeniami rolniczymi bezwzględ-
nie przestrzegajcie instrukcji obsługi, 

pamiętajcie o osło-
nach ruchomych ele-
mentów, a także o 
włączaniu napędu za 
każdym razem, gdy 
potrzebna jest naprawa 
czy regulacja; korzystajcie z obuwia 
roboczego z protektorowaną podeszwą  
i usztywnieniem kostki; dbajcie o ład 
i porządek w gospodarstwie rolnym,  
o stan nawierzchni podwórza i ciągów 
komunikacyjnych, a także o zabezpie-
czenie schodów, otworów zrzutowych 
i studzienek. 

W okresie wiosenno-letnim zwróćcie 
Państwo szczególną uwagę na bezpie-
czeństwo Waszych dzieci, zapewniając 
im opiekę i nadzór. Ważne, by część 
produkcyjna gospodarstwa była dla 
nich niedostępna – zorganizujcie naj-
młodszym bezpieczne miejsce zabawy. 
Nie zapominajcie, by obowiązku, które 
zdecydujecie się im powierzyć, były na 
miarę nowych możliwości.

Drogie Dzieci, pamiętajcie, że 
gospodarstwo nie jest placem zabaw. 
Trzymajcie się z dala od maszyn, zwierząt 
hodowlanych i niebezpiecznych miejsc, 
takich jak wykopy czy szamba. Unikajcie 
zabaw na wysokości, np. wspinania się 
na drzewa czy drabiny – upadek, nawet 
z niewielkiej wysokości, może skończyć 
się poważnym urazem. Każda zabawa 
musi być przede wszystkim bezpieczna. 
Zawsze informujcie rodziców i opiekunów  
o tym, gdzie się bawicie. 

Szanowni Rolnicy, najważniejszym 
prezentem, jaki mogą podarować pań-
stwo swoim dzieciom, jest bezpieczne 
dzieciństwo oraz obecność rodziców 

– zdrowych i w pełni sił. 
Życzę Wam dobrej pogody, bez-

piecznej pracy oraz satysfakcjonujących 
plonów. 

Adam Wojciech Sekściński
Prezes KRUS

Ceny za wodę i ścieki na 
korzystnym poziomie

Rada Miejska w Dobczycach 
podjęła 13 czerwca uchwałę  

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, które dla Gminy 
Dobczyce zatwierdziło Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Zmianie nie uległa stawka za 
wodę dla gospodarstw domowych  
i podmiotów publicznych, z kolei 
stawka dla odbiorców przemysłowych 
zmalała o 0,19 zł. 

Mieszkańcy, szkoły, przedszkola  
i instytucje prowadzące działalność 
kulturalną, które zaliczane są do 
pierwszej grupy taryfowej zapłacą, 
tak jak do tej pory, 3,90 zł netto (4,21 
zł brutto) za m sześc. wody. Odbiorcy 
przemysłowi (zaliczani do drugiej 
grupy taryfowej) zapłacą 4,24 zł netto 
(4,58 zł brutto).

Wzrost kosztów utrzymania sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, 
podyktowany m.in. wzrostem cen środ-
ków do odwadniania osadów, odbioru 
ustabilizowanych odpadów, badań 
jakości ścieków oraz nadzoru techno-
logicznego, wpłynął na cenę odbioru 
ścieków. Wzrosła ona, odpowiednio dla 
I grupy taryfowej, o 0,21 zł natomiast 
dla II grupy taryfowej 0,50 zł.

Odbiorcy indywidualni zapłacą 
5,80 zł netto (6,26 zł brutto) za m sześc. 
odprowadzonych ścieków, odbiorcy 
przemysłowi 7,43 zł netto (8,02 zł 
brutto). Stawka dla odbiorcy indywi-
dualnych, u których zainstalowano 
przepompownie, wynosi 5,50 zł netto 
(5,94 zł brutto) za m sześc. ścieków. 

Opłaty abonamentowe dla miesz-
kańców oraz odbiorców przemysłowych 
pozostają na tym samym poziomie, tj. 
4,86 zł brutto/mies. Odbiorcy posiadający 
ujęcia własne i wodomierze ogrodowe 
zapłacą 4,32 zł brutto/mies.

(PS)
Dla naszych Milusińskich

miejsce zostaną przeniesione z tere-
nu Przedszkola Samorządowego nr 
3, gdzie obecnie trwa modernizacja  
i budowa żłobka.

Wartość inwestycji zrealizowanych 
do tej pory inwestycji to:
Plac zabaw na os. Jagiellońskim

Wykonanie, transport oraz montaż 
urządzeń placu zabaw: 38 904,90 zł 
oraz dodatkowo ponad 3 tys. zł za 
wykonanie mapki, dokumentację oraz 
niezbędne materiały do przygotowania 
nawierzchni.

Plac zabaw przy Przedszkolu Samo-
rządowym nr 1

Wykonanie, transport oraz montaż 
urządzeń placu zabaw: 51 089 zł oraz 
dodatkowo ponad 3 tys. zł za wykonanie 
mapki, dokumentację oraz niezbędne 
materiały do przygotowania nawierzch-
ni. Wykonanie i montaż urządzeń 
współfinansowany jest, obok środków  
z budżetu Gminy Dobczyce, przez Radę 
Rodziców Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w kwocie prawie 13 tys. zł.

(BP)
Fot. Włodzimierz Juszczak

Co się dzieje w naszej 
gminie? 

Rozbudowa szkoły w Brzączo-
wicach

W Brzączowicach trwa rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej, która jest 
konieczna ze względu na przekształcenie 
placówki w szkołę 8-klasową. Prace 
przebiegają zgodnie z harmonogramem, 
realizowane jest obecnie wykończenie 
wnętrz i elewacji. Koszt inwestycji 
realizowanej z budżetu gminy wynosi 
2 835 884 zł.
Oświetlenie na parkingu przy 
ul. Szkolnej

Przy parkingu na ul. Szkolnej 
uzupełnione zostało oświetlenie, na 
którego brak wskazywali mieszkań-
cy. Montaż oświetlenia wykonali 
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce oraz Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu.
Remont dachu na Domu Ludo-
wym

W Stadnikach trwa remont dachu na 
Domu Ludowym. Rozebrano na części 
dach nad salą widowiskową, montowana 
jest więźba dachowa. Koszt wykonania 
stropu nad salą widowiskową wraz  
z zakupem materiałów to 337 616, 36 zł.
Nowe wiaty przystankowe

W Stojowicach i Stadnikach poja-
wiły się nowe wiaty przystankowe, 
wkrótce kolejna pojawi się również 
na ul. Marwin. Koszt zainstalowania 
jednej wiaty to ok. 7 000 zł , na który 
składa się jej kupno, montaż przez 
firmę oraz wykonanie tzw. peronu 
z kostki przez pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce.
AED na remizie

Z końcem maja na budynku remizy 
OSP Kornatka został zamontowany 
Automatyczny Defibrylator Zewnętrz-
ny (AED), który został zakupiony  
z Funduszu Sołeckiego. 

Bezpieczne wakacje na 
wsi
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Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

Dobry Start to 300 zł wsparcia 
wypłacanego raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole podsta-
wowej, gimnazjum, szkole ponad-
podstawowej i dotychczasowej szkole 
ponadgimnazjalnej. 

Wnioski można złożyć drogą elek-
troniczną już od 1 lipca, a w formie 
papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Co ważne - rodziny otrzymają 
świadczenie bez względu na dochód. 
Program obejmuje dzieci wychowu-
jące się zarówno w rodzinach, jak  
i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „dobry start” przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci do ukończenia przez nie 
20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne 

Wakacje skłaniają do zaapelowania  
o rozsądne i bezpieczne zachowy-

wanie się nad akwenami wodnymi. Pomimo 
wieloletniej akcji uświadamiającej prowa-
dzonej przez odpowiednie służby, liczba 
utonięć nadal jest duża. Głównymi ich 
przyczynami są: brawura, wchodzenie do 
wody pod wpływem alkoholu i kąpanie się  
w miejscach niedozwolonych.  

Bliskość Jeziora Dobczyckiego, 
rzeki Raby i starych wyrobisk żwiru, 
stwarza potencjalne zagrożenie dla 
chcących skorzystać z kąpieli. Dlatego 
należy korzystać z basenów lub akwenów, 
gdzie kąpiel jest dozwolona. 

Aby bezpiecznie spędzić czas nad 
wodą należy przestrzegać kilku podsta-
wowych zasad: nie wchodzić do wody po 
spożyciu alkoholu i środków odurzających; 
nie wchodzić do wody na czczo oraz bez-
pośrednio po obfitym posiłku, po wysiłku 
fizycznym; wchodząc do wody po długim 
przebywaniu na słońcu należy schłodzić 
twarz, kark i okolicę serca; nie kąpać się  
w miejscach niestrzeżonych, w pobliżu 
budowli hydrotechnicznych, zapór, śluz, 
jazów, mostów, ujęć wody, falochro-
nów, portów, szlaków żeglownych,  
w zbiornikach przeciwpożarowych,  
w stawach hodowlanych, w żwirowniach 
i gliniankach, w miejscach gdzie są silne 
prądy i wiry; nie skakać do nieznanej 
wody (zwłaszcza na głowę). Często takie 
skoki kończą się urazami kręgosłupa 
i trwałym kalectwem; nie pływać po 
zachodzie słońca (zapadające ciemności 
mogą skutecznie utrudnić, a nawet unie-
możliwić ewentualną akcję ratunkową), 
podczas mgły i przy wysokiej fali; nie 

należy przeceniać swoich możliwości 
pływackich i należy je ciągle dosko-
nalić; jeśli zdarzy się pływać dalej od 
brzegu należy pamiętać o zachowaniu 
sił na drogę powrotną lub używać 
bojkę asekuracyjną SP („Pamelkę”); 
zwracać uwagę na innych kąpiących 
się, a gdy zauważymy wypadek lub 
przypadek tonięcia – wezwać pomoc 
i powiadomić ratownika; nie krzyczeć 
i nie wzywać pomocy, gdy nie jest ona 
potrzebna; nie niszczyć sprzętu ratun-
kowego, oznakowania kąpielisk i miejsc 
przeznaczonych do kąpieli oraz znaków 
żeglugowych; nie przebywać zbyt długo 
w wodzie, stosować odpowiednio długie 
przerwy; najlepiej pływać w wodzie  
o temperaturze powyżej 18°C (optymalna 
temperatura wody to 22 – 25°C). Należy 
poinstruować dzieci o grożących im 
niebezpieczeństwach i nie pozostawiać 
ich nad wodą bez opieki dorosłych! 
Nie potrafią one samodzielnie ocenić 
zagrożenia. Dzieci do lat 7. powinny 
przebywać na kąpielisku lub miejscu 
przeznaczonym do kąpieli wyłącznie 
pod nadzorem dorosłych, na basenach  
i kąpieliskach stosować się do regulaminu 
danego obiektu i bezwzględnie słuchać 
poleceń ratowników! 
Telefony alarmowe:
112 – telefon alarmowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
601 100 100 – tel. ratunkowy nad wodą

Jacek Kozubek, Robert Kozubek
Sekcja Ratownictwa Wodnego  

OSP Dobczyce

Bezpieczeństwo nad wodą

Barszcz Sosnowskiego – niebezpieczna roślina

Coraz częściej podczas wycieczek 
w plener można spotkać roślinę, 

która rośnie w miejscach nieużytko-
wanych rolniczo, ale i na łąkach, nad 
strumieniami, rzekami i jeziorami, 
przy drogach, w rowach, a nawet na 
działkach.  

Barszcz Sosnowskiego - roślina obce-
go pochodzenia, nazywana potocznie 

„zemstą Stalina”. Została sprowadzona do 
Polski z dawnego Związku Radzieckiego  
w połowie XXw. i miała służyć, jako 
pasza dla zwierząt. Niestety szybko 
okazało się, że marna z niej pasza, ale za 
to posiada niekorzystne cechy, takie jak: 
ekspansywność, objawiająca się szybkim 
zajmowaniem terenu i wypieraniem  
z niego rodzimych, niejednokrotnie 
rzadkich i chronionych gatunków roślin 
oraz fakt, że jest to roślina trująca, która 
ma działanie toksyczne i alergizujące. 
Włoski, które ma na łodygach i liściach, 
wydzielają parzącą substancję, która 
zawiera furanokumaryny. Te substancje 

zawiera również sok rośliny. Takie 
szkodliwe właściwości ujawniają się 
szczególnie przy wysokich tempera-
turach i dużej wilgotności powietrza. 

Dorasta ona do 4 m wysokości 
i jest uważana za największą roślinę 
zielną w Europie. Wyglądem przypo-
mina nieco „przerośnięty koper”, ma 
zieloną, bruzdowaną i grubą łodygę,  
u dołu z fioletowymi plamkami, 

liście ma pierzasto-dzielne, duże do 
2 metrów średnicy, kwiaty białe, zebrane  
w bardzo duży baldach.

U zwierząt roślina powoduje 
podrażnienie przewodu pokarmowe-
go, biegunkę, krwotoki wewnętrzne. 
Natomiast u ludzi: oparzenia skóry  
II i III stopnia pod wpływem działania 
promieni słonecznych lub promieni 
UV (fotodermatoza), powstawanie 
pęcherzy, zapalenie spojówek, nudności, 
wymioty, bóle głowy, podrażnienie 
dróg oddechowych. Niektóre źródła 
mówią o rakotwórczym działaniu 
furanokumaryn zawartych w soku  
i olejkach eterycznych tych roślin. 
Objawy podobne są do oparzenia,  
w wyniku którego powstają trudno 
gojące się rany. Należy dodać, że 
oparzenie nie jest odczuwalne od razu. 
Objawy można zauważyć dopiero 
po pół godzinie, a nawet do dwóch 
godzin po zetknięciu się z sokiem 
rośliny. Zależy to od ilości soku, jaka 
dostała się na skórę, ekspozycji na 
słońce, temperatury i wilgotności 
powietrza, wrażliwości skóry popa-
rzonej osoby. W przypadku kontaktu  
z rośliną należy przemyć miejsca, które 
miały z nią kontakt, najlepiej wodą z 
mydłem, zasłonić je przed słońcem 
(np. zabandażować) i jak najszybciej 
udać się do lekarza. Bezwzględnie 
należy chronić dzieci przed kontaktem 
z tą rośliną.

Rośliny należy zwalczać mechanicz-
nie (wykopywać, ciąć pędy generatywne 
przed wysiewem nasion) i chemicznie 
(oprysk preparatami kontaktowymi  
i systemicznymi). Stosowanie drugiej 
metody jest ograniczone, gdyż używanie 
środków chemicznych nad i w pobliżu 
cieków wodnych jest zabronione, a tam 
najczęściej rosną te rośliny. 

Podczas usuwania tych roślin 
należy być wyposażonym w środki 
ochrony osobistej i robić to w krótkich 
odcinkach czasu. Najlepiej jednak 
zgłosić fakt zauważenia tej rośliny 
odpowiednim służbom np. do urzędów 
gmin lub straży.

Tekst i foto: Jacek Kozubek

uczące się w szkole otrzymają je do 
ukończenia przez 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie 
dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka 
lub dyrektor placówki opiekuńczo-

-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyj-
mowane i realizowane przez Miejsko-

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobczycach. W przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej 

świadczenia będą realizowane przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski  
o świadczenie wychowawcze z progra-
mu „Rodzina 500+” – będzie można 
składać już od 1 lipca online przez 
stronę Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną takich banków jak: 
Alior Bank SA, Bank Millennium SA, 
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, 
Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz 
wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, 
Credit Agricole Bank Polska SA, Getin 
Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, 
mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank 
Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank 
SA oraz wybrane zrzeszone Banki 
Spółdzielcze. Możliwość składania 

wniosku będzie dostępna niebawem 
również w Banku BGŻ BNP Paribas, 
natomiast Bank Zachodni WBK włączy 
się w akcję informacyjną o programie 
i będzie zachęcać do złożenia wniosku 
korzystając z Profilu zaufanego.
Kiedy rodzina otrzyma 
wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają 
wsparcie, nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych 
w kolejnych miesiącach rozpatrzenie 
wniosku i wypłata świadczenia nastą-
pi w terminie do 2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: www.mrpips.gov.pl/Dobry-
Start oraz www.mgops.dobczyce.pl

(mgops) 

Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce informuje, że 15 czerw-

ca w Urzędzie Gminy i Miasta,  
w Dobczycach został przeprowadzony 
czwarty przetarg ustny nieograniczony, 
którego przedmiotem była sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Dobczyce.

Nieruchomość położona jest  
w Dobczycach, oznaczona jako działka 
nr 2036/6 o powierzchni 1.9582 ha, dla 
której Sąd Rejonowy w Myślenicach 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie-
czystych z/s w Dobczycach prowadzi 
księgę wieczystą KR2Y/00028966/9.

W przetargu uczestniczył jeden 
oferent. Cena wywoławcza nierucho-
mości 3 600 000 zł. – brutto. Cena 
brutto osiągnięta w przetargu 3 636 
000 złotych. 

Przetarg wygrała firma Sobie-
sław Zasada Spółka Akcyjna z/s  
w Krakowie.

(ugim)
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z życia gminy

W Dobczycach rozmawiano o rozwoju samorządu

W gminie Dobczyce gościła dele-
gacja z obwodu winnickie-

go na Ukrainie, współpracującego  
z Uniwersytetem Ekonomicznym. 

Byli to przedstawiciele różnych 
instytucji, które zajmą się lub już 
zajmują się edukacją samorządów na 
Ukrainie. Wśród uczestników spotkania 
byli historycy pracujący w archiwum 
obwodu, profesorowie i wykładowcy  
z uczelni, dyrektor instytutu szkole-
niowego oraz pracownicy samorządów.

Na przykładzie naszej Gminy mieli 
szansę dowiedzieć się więcej na temat 
funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego, realizacji zadań i inwe-
stycji, a także pozyskiwania środków  
w budżecie. Kopalnią wiedzy w tema-
cie samorządności, który szczególnie 
interesował delegatów, był burmistrz 
Paweł Machnicki, który z samorządem 
związany jest od 20 lat. Z tej wiedzy 

chętnie korzystali goście, znajdując 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W sprawy struktury i organizacji 
pracy urzędu wprowadziła grupę delega-
tów sekretarz Małgorzata Góralik-Piętka, 
wyjaśniając m.in. funkcjonowanie  
i sposób załatwiania spraw za pomocą 
Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (ePUAP).

Zanim grupa opuściła Dobczyce, 
zwiedziła Regionalne Centrum Oświa-
towo-Sportowe oraz zobaczyła Strefę 
Przemysłową. 

Mamy nadzieję, że nasi goście 
wyjechali bogatsi o nową wiedzę 
i doświadczenie. Cieszymy się, że 
Dobczyce kolejny już raz stają się przy-
kładem dla innych samorządów. Mamy 
nadzieję, że również tym samorządom 
działającym za wschodnią granicą uda 
się nieprzerwanie rozwijać i ewoluować.

(BP)

Jak co roku, nasi sierakowscy stra-
żacy przygotowali z okazji Dnia 

Dziecka wspaniałą niespodziankę 
dla dzieci z przedszkola i uczniów 

klas I-III szkoły w Dziekanowicach.
W tym roku zabrali nas na rejs po 

Jeziorze Dobczyckim. Dzieci podziwiały 
piękno otaczającej nas przyrody, dla 

większości była to pierwsza okazja  
w życiu, by wejść na statek. Na tym nie 
koniec, gdyż wszystkie dzieci dostały 
lody, a także paczuszkę z łakociami. 

Dzięki Panom 
S t r a ż a ko m  
i radnej Małgo-
rzacie Jakubow-
skiej, ten dzień 
był wielkim 
przeżyciem dla 
nas wszystkich. 
Dziękujemy, że 
zawsze możemy 
na Was liczyć.

nauczyciel-
ki z przedszkola: 
Anna Włodar-
czyk, Wioletta 

Kupie, Beata Kasprzyk; 
wychowawczynie klasy I, II, III: 

Małgorzata Nowak, Danuta Głuś, 
Ewa Liszka

W podziękowaniu dla strażaków z Sierakowa

105 lat w służbie mieszkańcom 
gminy

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Wsi obchodziła 

na początku czerwca wyjątkowy 
Jubileusz – 105 lat istnienia. 

Uroczystość zgromadziła przed-
stawicieli samorządów i instytucji, 

władz pożarniczych, zaprzyjaźnionych 
druhów, mieszkańców i sympatyków 
jednostki. Zgromadzeni chcieli nie 
tylko świętować wspólnie z druhami, 
ale również podziękować im w ten 
sposób za ponad wiekową misję peł-
nioną na rzecz lokalnej społeczności.

Uroczystość z udziałem pocztów 
sztandarowych jednostek z gminy 
Dobczyce rozpoczęła msza św. kon-
celebrowana przez ks. kanonika Jana 
Cendrzaka w Sanktuarium Macie-
rzyństwa NMP. w Dziekanowicach.  
O oprawę muzyczną zadbała nieoce-
niona Orkiestra Dęta „Barka”, która w 
tym dniu również miała swoje święto. 
Za nimi bowiem dekada muzycznej 
działalności.

Oficjalne uroczystości odbyły 
się przy remizie w Nowej Wsi. Tra-
dycyjnie złożono raport i wciągnięto 
flagę państwową na maszt. Medalami 
i statuetkami wyróżniono druhów 
szczególnie zasłużonych dla jednostki, 
osoby wspierające jednostkę, młodych 
druhów oraz członków Orkiestry 
Dętej „Barka”.

W stronę ochotników płynęły 

słowa uznania, wdzięczności i życzenia 
dalszego rozwoju. Burmistrz Paweł 
Machnicki dziękował strażakom za ich 
oddanie i bezinteresowną, społeczną 
pracę, a członkom Orkiestry Dętej 
za obecność i uświetnianie licznych 

uroczystości. 
Szczególne podziękowania należą 

się prezesowi jednostki Janowi Har-
tabusowi, który wiele serca i pracy 
włożył w jej rozwój oraz stworzył 
miejsce pełniące rolę centrum życia 
kulturalnego i społecznego wsi. To 
również dzięki panu Janowi powstała 
międzypokoleniowa Orkiestra Dęta 

„Barka”, która świętowała swój jubileusz 
i przed którą, z ludźmi pełnymi pasji  
i chęci jeszcze niejeden jubileusz.

Druhom Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Nowej Wsi oraz członkom 
Orkiestry Dętej „Barka” dziękujemy 
za ogrom wspaniałej, wykonywanej  
z pasją pracy. Życzymy ciągłego roz-
woju i sukcesów, które będą motywacją  
i nagrodą za poniesiony trud. Liczymy, 
że w Wasze szeregi wstępować będą 
kolejne pokolenia, które w duchu szla-
chetnych wartości wyrosną na prawych 
obywateli. Dziękujemy Wam z całego 
serca za tę pełną bezinteresowności 
pracę na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy Dobczyce.

(BP)
Fot. Włodzimierz Juszczak

W czerwcu po raz kolejny gości-
liśmy w naszym przedszkolu 

przyjaciół z partnerskiego miasta 
Versmold.

Aby gościnnie podjąć naszych 
przyjaciół, przedszkolaki przygo-
towały ciekawy i bogaty program 
artystyczny. Dzieci z grupy zielonej 
(op. Renata Łukasik) zaprezentowały 
inscenizację wiersza Jana Brzechwy 

„Żuraw i Czapla”. 
Starszaki z grupy różowej tańczyły 

nowoczesny taniec do utworu „Waka 
Waka”, do którego choreografię przy-
gotowały Iwona Braś i Edyta Wątor. 
Taniec z pomponami do piosenki 
grupy Abba „Mamma Mia” wykonały 
przedszkolaki z grupy fioletowej (op. 
Agnieszka Stasik i Jadwiga Szewczyk). 

Na koniec wszystkie dzieci wykonały 
taniec „Chocolate” i „Toca Toca”. 

Występy były przygotowane na 
bardzo wysokim poziomie, o czym 
świadczył duży aplauz i radość widoczna 
ta twarzach gości. Dodatkowym atutem 
były profesjonalne stroje, które dodały 
uroku grupie występujących dzieci.

Po występach uczestnicy spotka-
nia mieli możliwość oglądania ciągle  
i dynamicznie zmieniającego się wize-
runku przedszkola. Spędzili także miłe 
chwile w towarzystwie najmłodszych. 

Jak co roku, nasi przyjaciele przy-
wieźli dla dzieci piękny prezent, za który 
serdecznie dziękujemy. Cieszymy się  
z wizyty i czekamy z niecierpliwością na 
kolejne spotkanie i owocną współpracę.

(B.B.)

Przyjaciele z Versmold w dobczyckiej Jedynce

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy z sukcesami SP 2
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Dobczycach mogą zaliczyć 
czerwiec do udanych miesięcy. Nasza 
reprezentacja uczestniczyła w Zawo-
dach Pierwszej Pomocy Gimnazjów  
i Szkół Ponadgimnazjalnych na szczeblu 

powiatowym i małopolskim. Z obu 
przyjechała z sukcesami.

Zespół w składzie Alicja Kołdras, 
Mariola Kęsek i Gabriela Kasza wziął 

udział w Finale Powiatowych Zawodów 
z Pierwszej Pomocy. Po praktycznych 
scenkach sytuacyjnych zakończył 
rywalizację na III miejscu.

Kilka dni później, zespół ratowni-
czy w składzie Aneta Leśniak, Emilia 

Dobosz, Maciej Ptak 
zwyciężył w Otwartych 
Mistrzostwach Pierw-
szej Pomocy Gimnazjów  
i Szkół Ponadgimnazjal-
nych Małopolski. Zasłu-
żone I miejsce zdobyli 
osiągając bardzo dobre 
wyniki testu kompetencji 
ratowniczej. Praktyczne 
zastosowanie zdobytych 
umiejętności współpracy 
w zespole potwierdzili 
w scenkach sytuacyj-
nych  zagrożenia życia. 

Opiekunem obu zespołów jest Bożena 
Korzec-Gunia.

(k)
Fot. ze zbiorów SP nr 2
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Tańce polskie królowały w Dobczycach

Wirowali na parkiecie w takt 
polki, krakowiaka, oberka  

i kujawiaka. Po raz kolejny w gminie 
Dobczyce gościli wspaniali tancerze, 
rywalizując w VI Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańców Polskich „O Dobczycką 
Kozę” oraz w XII Wojewódzkim 
Turnieju Tańców Polskich „O Puchar 
Burmistrza Dobczyc”.

To niezwykle barwne i emocjonujące 

wydarzenie przyciągnęło reprezentantów 
siedemnastu klubów i zespołów z całej 
Polski. Naszą gminę reprezentowały 
pary taneczne Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dobczyce” oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Dobczycach.

Wszystkich przybyłych serdecznie 
powitali burmistrz Paweł Machnicki 

oraz dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, Andrzej 
Topa. W słowach skierowanych do 
przybyłych gości burmistrz wyraził 
radość, że tradycyjnie już kolejny rok 
możemy spotkać się w Dobczycach. 
Podkreślił również, iż jest to wspaniała 
okazja do uczczenia tego wyjątkowego 
roku obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Tego dnia bowiem w 

hali Regionalnego Centrum Oświatowo-
-Sportowego królowały Tańce Polskie.

Pary tańczyły w przepięknej opra-
wie, a każdy ich krok śledzili profe-
sjonalni sędziowie. Podczas dwóch 
turniejów, które toczyły się równo-
legle, rywalizowali tancerze w kilku 
kategoriach wiekowych. Na parkiecie 

zobaczyć było można również popisy 
tancerzy nowoczesnych – laureatów 
Form Tanecznych XXXI Małopol-
skiego Festiwalu Form Muzycznych  
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018”.

Turnieje okazały się niezwykle 
szczęśliwe dla reprezentantów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”, którzy 
osiągnęli następujące wyniki:

W turnieju ogólnopolskim:
I miejsce - Adam Miąsko i Julita 

Szewczyk w kategorii II (10-12 lat)  
w klasie tanecznej B

II miejsce - Stanisław Bieniek  
i Anna Hojna w kategorii II (10-12 lat) 
w klasie tanecznej B

I miejsce - Maciej Szewczyk i Kaja 
Kolińska w kategorii III (13-15 lat)  
w klasie tanecznej B

I miejsce - Wojciech Domagała  
i Julia Klimek w kategorii IV (16-18 
lat) w klasie tanecznej B

IV miejsce - Janusz Kozień i Lucy-
na Sławińska-Targosz w kategorii VII  
w klasie mistrzowskiej A

W turnieju wojewódzkim:
I miejsce - Kacper Szybowski  

i Natalia Nosal w kategorii I DEBIUT 
(7-9 lat)

II miejsce - Jakub Pytel i Domi-
nika Kolińska w kategorii II DEBIUT 
(10-12 lat)

IV miejsce - Filip Pudlik i Wiktoria 
Duda w kategorii II DEBIUT (10-12 lat)

I miejsce - Kamil Stasik i Małgo-
rzata Duda w kategorii III (13-16 lat)

Dziękujemy organizatorom tur-
niejów – Stowarzyszeniu Wspierania 
Kultury „Charstek” oraz MGOKiS za 
nieustannie utrzymujący się wysoki 
poziom rywalizacji. Szczególne gra-
tulacje i podziękowania składamy 
inicjatorowi turniejów rozgrywanych  
w Dobczycach –Adrianowi Kulikowi, 
za możliwość oglądania w naszym 
mieście tak wspaniałych popisów 
tanecznych.

Wydarzenie wspierało wielu part-
nerów, było ono również współfinanso-
wane przez Gminę Dobczyce w ramach 
otwartego konkursu ofert.

(JoTa)
Fot. Joanna Talaga, ZPiT Dobczyce

amerykańskiego.
O niepowtarzalnym koncercie 

świadczyła również obecność konsul ds. 
Prasy i Kultury Pamelli DeVolder. Pod-
czas koncertu mówiła o historycznych 
związkach między naszymi krajami, 
wspólnych ideałach i wartościach,  
a szczególnie o wsparciu polskich 
dążeń do uzyskania niepodległości 
i wolności.

Tekst i foto: (MaG) 

śpiewając i klaszcząc. Artyści zaskoczyli 
też zebranych wspaniałym wykona-
niem, specjalnie zaaranżowanej na 
blusową nutę polskiej piosenki „Cicha 
woda”, którą zaśpiewali wspólnie  
z publicznością.

Burmistrz Paweł Machnicki, zapra-
szając do wysłuchania koncertu, pod-
kreślił wyjątkowość tego wieczoru. 

- Jesteśmy w roku setnej rocznicy uzy-
skania przez Polskę niepodległości. Jest 
to również setna rocznica nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między 
Polską a USA – mówił. – Rola Stanów 
Zjednoczonych w odzyskanie przez 
Polskę niepodległości była absolutnie 
kluczowa. 

Burmistrz wspomniał również  
o przełomowym roku 1989, kiedy 
gmina Dobczyce przygotowywała się 
do pierw-
s z y c h 
wolnych 
wyborów 
samorzą-
dowych  
i o udzie-
lonemu 
wówczas 
wsparciu 
ze strony 
ambasa-
dy i kon-
s u l a t u 

To był wyjątkowy koncert. Licznie 
nagradzana para artystów: uro-

dzona w Rosji Amerykanka Sasha 
Papernik i Justin Poindexter ze Stanów 
Zjednoczonych, to kontynuatorzy 
najlepszych tradycji duetów takich 
jak Johnny Cash i June Carter, czy 
Gram Parsons i Emmylou Harris. Ich 
koncert został ciepło przyjęty przez 
zebraną we foyer RCOS publiczność.

Ciekawe aranżacje własnych  
i światowych utworów, takich gatunków 
muzycznych jak folk, blues, country 
i tradycyjny jazz, wzbogaconych 
dźwiękami akordeonu, pianina i gita-
ry, stworzyły niepowtarzalny klimat. 
Publiczność reagowała wspaniale, 

Wspaniały klimat koncertu amerykańskiego duetu

Matejko raz 
jeszcze
Wspaniałym koncertem w nie-

zwykłej scenerii polichromii 
Bazyliki Mariackiej w Krakowie 
zakończył się dziewiąty rok działalno-
ści Szkoły Muzycznej. Koncert odbył 
się w ramach wydarzeń Jubileusze 
Domu Jana Matejki w 180. rocznicę 
urodzin Mistrza.

Zaproszenie do udziału w koncer-
cie Szkoła Muzyczna otrzymała od 
kustosz Marty Kłak-Ambrożkiewicz 
oraz dyrektora Muzeum Narodowego 
dr hab. Andrzeja Betleja. 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły z 
Dobczyc, Szkoły Muzycznej z Miklu-
szowic, Chór Organum i zespół Ricercar 
pod batutą Bogusława Grzybka, wyko-
nali utwory polskich kompozytorów o 
charakterze sakralnym. Wykonaniu 
towarzyszyło słowo z pamiętnika Jana 
Matejki, czytane przez aktora Teatru 
Starego w Krakowie. 

Chór Vox Coelestis został przy-
gotowany przez Magdalenę Irzyk, w 
zespole instrumentalnym Ricercar 
zasiadły: Monika Gubała, Magdalena 
Bednarska, Anna Kuk i Natalia Miś. 

Dyrektor Monika Gubała podzię-
kowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania, przygotowania i 
realizacji tego wyjątkowego wydarze-
nia artystycznego. W roku szkolnym 
2017/2018 uczniowie i nauczyciele 
wystąpili na ponad czterdziestu róż-
nego typu koncertach, uroczystościach 
i imprezach w Dobczycach i poza 
Gminą. Uczniowie i nauczyciele byli 
na 26 konkursach, gdzie uzyskali 
wiele dyplomów laureatów i po raz 
pierwszy wyjechali na tournée do 
Versmold. Obok koncertu w Bazylice 
Mariackiej kolejnym ważnym wyda-
rzeniem tego roku był koncert 6 marca 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w Sukiennicach.

(SM)
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Średniowieczny duch powrócił na 
Wzgórze Zamkowe
Zapach ziół, woń pieczystego, jar-

marczny gwar. Średniowieczne 
miasto na Zamkowym Wzgórzu ożyło 
na powitanie lata. 

Deszczowo było – to fakt. Ale 
czyż wytrzymali na wszelkie trudy  
i niepogodę średniowieczni mieszkańcy 
Dobczyc przestraszyli się go? Abso-
lutnie nie. Na Wzgórzu nie zabrakło 

odważnych rycerzy, pątników, kupców 
i szlachetnie urodzonych. A na wszyst-
kich czekało moc atrakcji. Rycerskie 
pojedynki, średniowieczna muzyka, huk 
hakownicy, jarmarczny średniowiecz-
nych smakowitości i wyrobów z epoki. 
Każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie, 
coś dla ducha i dla ciała. A ponieważ 
powitanie lata, które zorganizowała 

Telewizja iTV Myślenice odbywało 
się w mieście św. Jana Chrzciciela, 
nie zabrakło tradycyjnych wianków, 
których warsztaty plecenia odbywały 
się w miejscowym Skansenie. 

Krakowskie Bractwo Grodzkie, 
które rozbiło swoje namioty u stóp 
zamku, zaprosiło uczestników powita-
nia lata do tańców i zabaw dworskich. 

Można było przyjrzeć się kunsztownej 
rycerskiej broni i zbrojom, porozmawiać 
z rycerzami, damami dworu, wziąć 
udział w warsztatach rękodzielniczych. 
Nie zabrakło małych rycerzy, którzy 
już przebrani przyszli na Wzgórze. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się „Gra o tron w Dobczycach”  

– edukacyjna gra terenowa, w której 

konieczna była także wyjątkowa zręcz-
ność. Pomysłodawcą takiej formy 
zwiedzania zamku była igrOmania 

– marka firmy INF-
-TECH Sp. z.o.o.  W 
realizacji pomysłu 
pomogli wolontariu-
sze z  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
Małopolskiej Szko-
ły Gościnności w 
Myślenicach. Dru-
żyny, które podjęły 
wyzwanie zmierzyły 
się z konkurencjami 
typu: odszyfrowanie hasła, przesiewanie 
piasku ze złotem, tor z ciuciubabką, 
gra w palanta, poszukiwanie klucza 
do klatki, w której zamknięty był 
jeden z członków drużyny. Jednym  
z ostatnich elementów było odnale-
zienie komnaty, z której dobiegała 
cicha muzyka, a piastunka kołysała 
dziecko. Tam też znajdował się skarb, 
w postaci symbolicznych upominków 
dla każdej z drużyn. Wszyscy wolonta-
riusze i organizatorzy gry, wpisując się  
w średniowieczny klimat, wystąpili we 
wspaniałych strojach udostępnionych 
przez dyrektor SP w Brzączowicach, 
Grażynę Kwiecińską.

Do końca ,,Gry o tron’’ dotarły 
królowe, królowie, rycerze i piękne 
panny. Spośród 19. drużyn, które wzięły 

udział w grze, 7 zdobyło maksymalną 
liczę punktów. Wśród zwycięzców 
rozlosowano trzy pierwsze nagrody  
i cztery wyróżnienia.  

Mimo, iż pogoda się uwzięła 
i za wszelką cenę próbowała nie-
jednokrotnie przegonić rycerstwo 

i mieszczan ze Wzgórza, nic nie 
mogło pokonać chęci dobrej zabawy  
i pogodnych humorów, z jakimi do 
dobczyckiego Starego Miasta przy-
bywali kolejni goście. 

Jak na królewski zamek przystało, 
nie zabrakło na nim królewskiej gry  

– w murach zagościli szachiści, którzy 
w skupieniu rozgrywali kolejne partie. 

To wyjątkowe wydarzenie, które 
idealnie wpisało się w klimat Zam-
kowego Wzgórza, zorganizowane 
zostało przez Telewizję Powiato-
wą iTV Myślenice we współpra-
cy z Muzeum Regionalnym PTTK  
w Dobczycach, TKKF Dobczyce oraz 
firmą INF-TECH.

Red., Iwona Ropicka
Fot. Joanna Talaga

Żyj kolorowo – wszak życie cudem jest

Sekcja Wokalna, która działa przy 
ośrodku kultury w Dobczycach, 

zaprosiła swoich sympatyków, rodziny 
i przyjaciół, na koncert podsumowujący 
roczną działalność Sekcji. 

Koncert, na rozpoczęcie wakacji, 
wprowadził wszystkich w optymistyczny 
klimat. Nie na darmo nosił tytuł „Świat 
ma wspaniały smak”.

Zgromadzona w auli RCOS publicz-
ność wysłuchała największych przebo-
jów, które znane są nam z radiowych 
list przebojów, bajek dla dzieci czy 
programów telewizyjnych. Młodsi  
i starsi wokaliści Sekcji zaśpiewali 
m.in.: Życie cudem jest; Ktoś mnie 
pokochał; Tyle słońca w całym mieście; 
Z tobą chcę oglądać świat; Żyj kolo-
rowo; Kuplety starszych panów; Pół 
kroku stąd; Sto, Bo jak nie my, to kto? 

Każda wyśpiewana z wielkim zapałem  
i z radością, z którą członkowie Sekcji 
Wokalnej do śpiewu podchodzą. 

Za ten wyjątkowy koncert podzię-
kowania otrzymali nie tylko wykonawcy, 
ale także osoba która czuwa nad roz-
wojem talentów wokalnych w gminie 
Dobczyce – Beata Czajka-Rolińska.

Obok dzielenia się radością  
z publicznością, 
koncert miał jesz-
cze jeden waż-
ny cel: pomoc 
Kubie Papierzo-
wi. Chłopiec jest 
podopiecznym 
Fundacji im. 
Adama Worwy 
i Fundacji „Sło-
neczko”, choru-
je na porażenie 
mózgowe, ma 
niedowład koń-

czyn. Czeka go kosztowna i skompli-
kowana operacja, dzięki której Kuba 
będzie mógł samodzielnie stanąć na 
nogi. Kuba wraz z mamą przyjechali 
do Dobczyc – przywitał się z publicz-
nością, z uśmiechniętą miną zajrzał do 
garderoby wykonawców. 

Każdy, kto zechce wesprzeć Kubę, 
może zrobić to przez stronę pomagam.pl

(k)
Fot. Paweł Stożek

Wyjątkowa publikacja o Dobczycach

Od słowa do słowa o Dobczycach 
mowa czyli sentymentem pisane 

to kolejna piękna publikacja o Dob-
czycach. Napisana sercem, malowana 
słowem, okraszona wyjątkowymi 
ilustracjami.

Marta Grucela i Małgorzata Molen-

dys, duet doskonały, stworzyły senty-
mentalny przewodnik, który zabrał nas 
w niezwykłą podróż po Dobczycach. Tu 
każde miejsce opowiada inną historię, 
a wspaniałe ilustracje zatrzymują czy-
telnika na dłużej. Te można zobaczyć 
nie tylko w samej książce, ale także na 
wystawie, która towarzyszyła promocji  
tego wyjątkowego wydawnictwa.

Wybranych wierszy publiczność, 
która uczestniczyła w spotkaniu, wysłu-
chała już w bibliotece. Odczytali 
je podopieczni pani Marty „Trójki” 

- dobczyckiego przedszkola. Jak wspo-
mniała Marta Grucela, to właśnie oni, 
obok Dobczyc, byli jedną z inspiracji 
do tworzenia.

Słowa pani Marty uruchamiają 
wyobraźnię, towarzyszą im wyjątkowe 
ilustracje, które są dziełem Małgo-

rzaty Molendys. 
Publikacja wyda-
na została przez 
Miejską Biblio-
tekę Publiczną 
w Dobczycach, 
dzięki wsparciu 
dyrektora Pawła 
Piwowarczyka, 
który zainicjo-
wał tę owocną 
współpracę.

Serdeczne 
gratulacje złożył 

paniom burmistrz Paweł Machnicki. 
Słowa uznania popłynęły również do 
dzieci, które kibicowały pani Marcie 
oraz pięknie odczytały wiersze pod-
czas spotkania. Burmistrz podkreślił, 
że mamy wyjątkowe szczęście, że 
możemy przeczytać bardzo dobrej 
jakości wiersze dla dzieci o własnej 
miejscowości i środowisku.

Książkę kupić można w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w cenie 20 zł.

 (JoTa)
Fot. Anka Stożek
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Orange Polska z uwagi na obawy 
oraz negatywne nastawienie 

mieszkańców, pismem z dnia 12. 
czerwca poinformowała Burmi-
strza Gminy i Miasta Dobczyce o 
odstąpieniu od budowy planowanej 

w centrum miasta Dobczyc stacji 
bazowej telefonii komórkowej. 

Firma zamierzała postawić 
maszt mając na uwadze skargi 
użytkowników, związane z brakiem 
zasięgu. Jak poinformowała w 

piśmie zaadresowanym do burmi-
strza Pawła Machnickiego, wpływ 
na decyzję o odstąpieniu od budowy 
miały obawy i niezadowolenie 
mieszkańców wyrażone m.in. 
pismem do prezesa spółki oraz 

korespondencja Rady Miejskiej 
w Dobczycach, która zawierała 
rezolucję, jaką radni przyjęli w 
czasie sesji 16 maja.

Oficjalne pismo firmy Orange 
Polska z wyjaśnieniami dotyczą-
cymi inwestycji, dostępne jest na 
stronie www.dobczyce.pl

(ugim)

Orange Polska odstępuje od budowy stacji bazowej telefonii komórkowej  
w centrum Dobczyc
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Stowarzyszenie Sympatyków  
i Absolwentów Zespołu Szkół  

w Dobczycach zakończyło niedawno 
realizację projektu, którego zasadni-
czym celem była zmiana typowego 
nastolatka w prawdziwego gentlemana. 

Projekt skierowano do 15. młodych 
mężczyzn, którzy podczas czterech 
warsztatów prowadzonych przez tre-
nerów z Fundacji Przestrzeń Rozwoju, 

mieli pogłębić wiedzę o swojej męskiej 
naturze. Jeden z nich – Przemek – tak 
wspomina spotkania:

Pierwsze warsztaty z cyklu „Od 
zera do gentlemana” rozpoczęliśmy 
21. Kwietnia. Ich tematem był „Męż-
czyzna w drodze do siebie”. Uczestnicy 
opisywali idealnego mężczyznę, a także 

„Od zera do gentlemana”
dowiadywali się, jakie potrzeby ma 
współczesny facet i jaki wpływ na jego 
decyzje mają przekonania i wartości. 
Tematem drugiego spotkania była 
asertywność. Prowadzący poruszał 
kwestię granic, które posiada każdy 
człowiek i tego jak dobierać słowa, 
czy też jak się zachować w danej sytu-
acji. Na kolejnym zebraniu mieliśmy 
do czynienia z testem na... szczęście  

- był to tak naprawdę test na 
posiadany temperament. Na 
podstawie odpowiedzi można 
było stwierdzić czy jest się: 
melancholikiem, cholerykiem, 
flegmatykiem czy też sangwi-
nikiem. 

Otrzymaliśmy również 
zadanie narysowania swojego 
biznes-planu i opisania na 
forum swojej roli w zespole. 
Tematem ostatnich warsz-
tatów była autoprezentacja. 
Zostaliśmy postawieni w roli 
osoby ubiegającej się o pra-
cę i dowiedzieliśmy się, jak 
przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Koordynatorem projektu 
była Justyna Dudzik, która 
na koniec sprawdziła wiedzę 
swoich uczniów z zasad savoir 

vivre’u oraz dress code’u, zabierając 
ich do Teatru Bagatela. Program został 
zrealizowany dzięki finansowemu 
wsparciu UGiM Dobczyce w ramach 
otwartego konkursu ofert na wykona-
nie zadania publicznego w dziedzinie 
kultury.

Tekst i foto: J.D.

Na początku czerwca dziewczynki 
z klasy 5B z SP nr1 w Dob-

czycach, podobnie jak w ubiegłym 
roku, urzekły komisję konkursową 

w Rabce-Zdroju i zajęły II miejsce 
w Małopolskim Konkursie Piosen-
ki Niemieckiej „Superstar 2018”. 
Rywalizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach: solista i zespół. 

Konkurencja była ogromna, ponie-
waż do konkursu przystąpiły nie tylko 
szkoły podstawowe, ale również zespoły 

szkół, licea, a nawet szkoły muzyczne.
Zanim Dagmara Braś, Lenka 

Kowalska i Gabrysia Murzyn dotarły 
do finału, musiały przejść eliminacje. 

Wspólnie krę-
ciliśmy tele-
dysk i w szko-
le i podczas 
wycieczek, 
robiliśmy cie-
kawe ujęcia  
i zdjęcia. Ale 
warto było.

Porywa-
jące sukcesy 
odnosi tak-
że Zuzan-
na Węglarz  
z klasy 5b. 
Przepięknie 

śpiewa zarówno w języku ojczystym 
jak i w językach obcych. Ostatnio 
zdobyła wyróżnienie w Konkursie 
Piosenki Angielskiej „ Singing Kids” 
oraz I miejsce w Powiatowym Festiwalu 
Piosenki Rozrywkowej.

(SPnr1)
Fot. ze zbiorów Szkoły

Rozśpiewane dziewczynki z SP Nr 1  
w Dobczycach

W czerwcu uczniowie „Tischne-
ra” wzięli udział w 3. edycji 

najpopularniejszej akcji czytelniczej  
w Polsce „Jak nie czytam, jak czytam”.

– Akcja ma na celu m.in. promowanie 
czytelnictwa oraz motywowanie uczniów 

i zachęcanie do sięgnięcia po lekturę 
– mówi Barbara Śmietana, nauczyciel 
bibliotekarz, która wraz z Bogumiłą 
Domagalską koordynowała imprezę  
w ZS w Dobczycach. – Istotą akcji jest 

bicie rekordu liczby uczniów czytających 
w jednym momencie, w ubiegłym roku 
uczestniczyło w niej 459 409 uczniów.

W akcji wzięło udział 273 uczniów 
ZS, którzy w ten dzień przynieśli lub 
wypożyczyli swoje ulubione książki 

i na lekcji trzeciej od 
godz. 10 w każdej sali 
lekcyjnej brali udział  
w kilkunastominutowym 
czytaniu, poprzedzanym 
niejednokrotnie poga-
danką na temat prefe-
rencji czytelniczych. Na 
zakończenie miało miej-
sce wspólne pamiątkowe 
zdjęcie z książkami na 
boisku szkolnym. Do 
akcji aktywnie włączyli 
się również nauczyciele, 
a ze strony SU i Wolonta-

riatu nadzorował imprezę Bartłomiej 
Bodzioch z kl. 3T1 - przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego.

(bd)
Fot. Marian Górka

Kolejna wizyta młodzieży z Gross-Gerau
Dzięki dofinansowaniu z Unii 

Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+ grupa uczniów z niemiec-
kiej szkoły w Gross-Gerau ponownie 
odwiedziła Dobczyce.

Niemiecka młodzież już po raz 
trzeci odbywała praktyki zawodowe  

w okolicznych zakładach w Dobczycach, 
m.in.: Sigma Elektro, Femi Sfera, PS 
nr 1, Piekarnia-Cukiernia Złoty Kłos. 
Uczniowie gościli również w naszym 
ZS w ramach projektu „Deutsch-

-polnischer Austausch”. Uczestnicy 
projektu uczyli się języka polskiego 
na dwóch spotkaniach integracyjnych, 

zorganizowanych przez nauczycieli 
naszej szkoły. Wspólne zabawy, śpiew, 
gotowanie czy spożywanie posiłków, 
pomogły im lepiej poznać naszą kulturę 
i nawiązać nowe przyjaźnie z mło-
dzieżą z Polski. Uczniowie z Niemiec 
zwiedzili również Kraków, Oświęcim 

i Kopalnię Soli 
w Wieliczce.

Projekt 
dostarczył 
im narzędzi, 
dzięki którym 
zwiększą swo-
je szanse na 
znalezienie 
zatrudnienia 
zarówno na 
k rajowym, 
jaki i euro-
pejskim rynku 

pracy. Liczymy, że również uczniowie 
z naszego Zespołu Szkół będą mieli 
możliwość podniesienia swoich kom-
petencji zawodowych w przedsiębior-
stwach w Niemczech podczas rewizyty 
w przyszłym roku szkolnym.

Marta Wąsik
Fot. ze zbiorów Szkoły

Jak czytają u „Tischnera”
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Biegiem po czyste powietrze
Serdecznie zapraszamy na biegi 

dla dzieci, które odbędą się w nie-
dzielę, 8 lipca o godz. 14 na błoniach 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego w Dobczycach. Udział 
jest bezpłatny – każde dziecko otrzyma 
piękny medal i koszulkę. Obowiązują 
jednak zapisy przez stronę internetową 
lub w miarę wolnych miejsc w dniu 
zawodów - więcej informacji na roz-
biegane.dobczyce.pl oraz na stronie: 
www.powietrze.malopolska.pl W dniu 
biegu zapisy i odbiór pakietów od godz. 
14 w RCOS przy ul. Szkolnej 43. Bieg 
sfinansowany jest przez Urząd Mar-
szałkowski, a organizują go w naszej 
gminie Stowarzyszenie KAT Dobczyce 
i Rozbiegane Dobczyce. Serdecznie 
zapraszamy! Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.
Święto Flotylli Pińwskiej

Serdecznie zapraszamy na wydarze-
nia w ramach Święta Flotylli Pińskiej, 
które odbędzie się w Dobczycach od 
6 do 8 lipca. 

W ramach święta odbędą się 
m.in.: 6.07 – wykład Ihara Melniakau  
o trudnych losach żołnierzy pochodzenia 

Pięć lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku

hab. Kazimierz Wiech z UR.
Podczas systematycznych zajęć 

fakultatywnych mieliśmy możliwość 
rozwijania aktywności intelektualnej 
przez kontynuację lektoratów języko-
wych, zajęć z obsługi komputera oraz 
uczestniczenie w zajęciach rucho-
wych i tanecznych pod kierunkiem 
doświadczonych nauczycieli: Beaty 
Strumidło-Wszołek, Elżbiety Klimek-

-Piwowarczyk, Jana Golca, Haliny 
Dragosz i Kamili Wcisło. Wcielamy 
w życie idee, które legły u podstaw 
powołania uniwersytetu a dotyczą 
ustawicznego kształcenia, dbania  
o zdrowie, o integrację pokoleniową, 
bezpieczeństwo seniora, aktywności 
intelektualnej i fizycznej.

Corocznie organizowane były 
wyjazdy do teatru, kina oraz na wyciecz-
ki. Podejmujemy działania na rzecz 
promocji miasta – podczas wyjazdów, 
przy okazji przyjazdów zaproszonych 
gości. Uczestniczymy w imprezach 
lokalnych - jesteśmy rówieśnikami 

„Wypasu”, gdzie prezentujemy na sto-
isku swoją działalność oraz Festiwalu 
Możliwości w budynku „Chirany”. 

Współpracujemy ze szkołami 
podstawowymi w Dobczycach, ze 
Szkołą Muzyczną, MGOKiS, Miej-
ską Biblioteką Publiczną, Urzędem 
Gminy i Miasta. Otrzymujemy znacz-
ne dofinansowanie naszych działań, 
pomoc pracowników, korzystamy  
z pomieszczeń i sprzętu RCOS i SP nr 
2 w Dobczycach. Działalność naszego 
stowarzyszenia jest doceniana w spo-
łeczeństwie, w samorządzie lokalnym 
i wśród seniorów, których zapraszamy 
na wiele wykładów i wydarzeń. My 
również doceniamy pomoc finansową, 

Rycersko, z myślą 
o dzieciach

Wiele pięknych księżniczek i wielu 
dzielnych rycerzy ściągnęło  

w sobotnie popołudnie, 2 czerwca, na 
Wzgórze Zamkowe, by popróbować 
sił w niełatwych konkurencjach.

Na początek rycerską sztukę walki 
przedstawili przebrani w zbroje wła-
snoręcznej roboty rycerze z Niepoło-
mickiego Bractwa Rycerskiego.

Najmłodsi z zainteresowaniem 
obserwowali ich potyczki, przymierzali 
części zbroi, a potem sami próbowali tej 
wymagającej zręczności sztuki walki.

Jako że oko rycerskie i ręka muszą 
być dobrze wytrenowane, wiele konku-
rencji było na celność. Dzieci trafiały 
do celu sakiewką i toczkiem, strzelały  
z łuku, czy rzucały oszczepem. Wszystko 
z zachowaniem bezpieczeństwa, pod 
okiem doświadczonych rycerzy. Dla 
królewien i książąt, którzy w stosow-
nych strojach przybyli na zamek, progi 
zamku stały otworem.

Twórcy ludowi, którzy swoje sto-
iska rozłożyli w skansenie, na swoich 
stoiskach sprzedawali miody, wianki, 
zabawki i stroje ludowe.

Na Rycerski Dzień Dziecka zaprosił 
wszystkie dzieci burmistrz Paweł Mach-
nicki. Współorganizatorami wydarzenia 
byli: Niepołomickie Bractwo Rycerskie, 
PTTK Oddział Dobczyce, MGOKiS 
Dobczyce, twórcy regionalni. Patronat 
medialny objęli: Telewizja Powiatowa 
iTV Myślenice, Miesięcznik Tapeta, 
Dobczycki Portal Informacyjny DPI, 
Miesięcznik Sedno.

(MaG)

Dobczycki UTW kończy V rok 
akademicki. Jest to jakiś niewielki 
jubileusz. Większość uczelni żegna 
się po takim okresie kształcenia 
ze swoimi studentami. UTW mają  
w statucie zapisy o propagowaniu idei 
kształcenia przez całe życie, więc 
będziemy realizować nasze działania 
skierowane do seniorów również tych 
niezrzeszonych. W ciągu pięciu lat 
przewinęło się przez nasz uniwersytet 
w różnych latach blisko 140 seniorów. 
Część odchodziło z różnych przyczyn, 
inni dołączali. Dziś jest 54. słuchaczy. 
Wielu z nich jest z nami od początku. 

Dotychczas odbyło się 69 wykładów, 
w których uczestniczyło średnio 25-40 
słuchaczy. Zapraszaliśmy na wykłady 
profesorów, naukowców z tytułami 
doktorów, magistrów, inżynierów, 
podróżników, pisarzy, dziennikarzy, 
prawników, siostrę zakonną(dr teologii), 
kosmetyczkę, gawędziarza, aktorkę, 
dietetyczkę, lekarzy, pracowników 
naukowych UR w Krakowie, Bur-
mistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 
Wykładowcami byli również, co jest 
bardzo cenne, nasi słuchacze: Joanna 
Grzelka-Kopeć, Bolesław Kostkowski, 
Włodzimierz Żuławiński, Stanisława 
Błaszak i Alicja Machnicka. 

Dbaliśmy, aby były to spotka-
nia z ciekawymi, kompetentnymi 
ludźmi, pasjonatami w swoich dzie-
dzinach. Przypomnę tylko wykłady 
inauguracyjne: w 2013r. prof. dr hab. 
Zdzisław Pietrzyk dyrektor Biblioteki 
Jagiellońskiej, w 2014r. Leszek Mazan,  
w 2015r. prof. drab. Krzysztof Stopka 
dyrektor Muzeum UJ, w 2016r. mec. 
Wiesława Borczyk prezes Ogólnopol-
skiej Federacji UTW, w 2017r. prof. dr 

polskiego i białoruskiego (Miejska 
Biblioteka Publiczna g. 19); 7.07  

– II Turniej Szachowy (g. 10), wystawy 
unikatowych zabytkowych zabawek, 
prezentacja modeli samolotów), wystawa 
makiety kolejowej, wystawy kolekcjo-
nerskie (g. 11). W sobotę, o godz. 12 
odbędzie się oficjalne otwarcie Święta. 

W niedzielę w RCOS, odbędą się 
kolejne imprezy. W holu szkolnym 
od godz. 10, na kolekcjonerskich 
stoiskach swoje zbiory zaprezentują 
hobbyści w ramach Regionalnej Giełdy 
Kolekcjonerów.  Na błoniach RCOS,  
o godz. 12, ruszy Małopolski Rodzinny 
Rajd Rowerowy, a godzinę później  

– pokazy grup rekonstrukcyjnych.  
W Kornatce, o godz. 10 ruszy Mary-
narski Marsz w Górach na trasie 11 km. 

Zwieńczeniem trzydniowego święta 
będzie koncert Teresy Werner, który 
odbędzie się o godz. 18 w auli RCOS.
XXVI Międzynarodowy Festi-
wal Szachowy

MGOKiS, TKKF i PTTK Oddział 
Dobczyce, zapraszają na kolejny Mię-
dzynarodowy Festiwal Szachowy. 
Turniej trwać będzie od 11 do 22 lipca. 

Poszczególne turnieje rozgry-
wane będą w RCOS w Dobczycach 

merytoryczną i zrozumienie naszych 
potrzeb. 

W tym roku akademickim odbyło 
się 14 wykładów w tym dwa wyjazdowe: 
do Myślenic połączony ze zwiedzaniem 
miasta z przewodnikiem i na Lubomir 
do Obserwatorium Astronomicznego, 
gdzie wysłuchaliśmy wykładu dotyczą-
cego astronomii i historii placówki. Jak 
co roku zorganizowaliśmy spotkanie 
noworoczne z występem uczniów SP 
nr 1. Zorganizowane zostały, cenione 
przez grupę słuchaczy, dwa wyjazdy na 
zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem 
kościoły krakowskiego Kazimierza 
i zabytkowe budowle przy Drodze 
Królewskiej. 

Jednocześnie z zakończeniem roku 
akademickiego odbyło się zebranie 
sprawozdawcze stowarzyszenia za rok 
2017. Była więc okazja do podziękowań 
dla najbardziej aktywnych słuchaczy 

– opiekunów grup uczestniczących  
w systematycznych zajęciach, Radzie 
Słuchaczy i wszystkim, którzy przy-
czyniają się do rozwoju stowarzyszenia.

Szczególne podziękowania złoży-
liśmy dyrektorowi Andrzejowi Topie 
za wieloletnią, życzliwą współpracę 
i pomoc w organizacji codziennych 
zajęć. Ucieszyliśmy się, że była z nami 
obecna Elżbieta Klimek-Piwowarczyk, 
nasza nauczycielka informatyki, która 
mogła oglądać owoce swojej pracy 
w postaci przygotowanej prezentacji.

Studentom rozdano pamiątkowe 
dyplomy, wszyscy spotkali się przy 
kawie, herbacie i domowych wypiekach 
naszych słuchaczek. Życzyliśmy sobie 
wzajemnie spokojnych, ciekawych 
wakacji.

Stanisława Błaut

Święto naszych 
milusińskich

Po raz drugi Koło Gospodyń 
Wiejskich z Brzezowej zaprosiło naj-
młodszych mieszkańców na wspólną 
zabawę z okazji Dnia Dziecka. 

Atrakcji nie brakowało. Obok licz-
nych konkursów i zabaw, demonstrowane 
były wyposażenia wozów strażackich, 
rozmawiano o bezpieczeństwie, a także 
puszczono w ruch kurtynę wodną, co 
w upalne popołudnie było szczególną 
atrakcją. 

Nie zabrakło malowania twarzy, 
przejażdżki na kucyku oraz wspania-
łych nagród w konkursach. 

Niespodzianką dla dzieci była 
wizyta burmistrza Pawła Machnickie-
go, który aby do nich dotrzeć, wybrał 
rower. Złożył wszystkim życzenia  
i świętował wspólnie z dziećmi.

Prowadzeniem imprezy zajął się 
Andrzej Żaba, mieszkaniec Brzezowej, 
a o poczęstunek zadbali sponsorzy  
i zapobiegliwe panie z KGW Brzezowa.

Organizatorzy dziękują sponsorom, 
którymi byli: Piekarnia Dom Chleba, 
firma Jan, UGiM Dobczyce, GS Dob-
czyce, Stowarzyszenie Ispina, Stara 
Kuźnia, B.M Dominikowie, Iwona 
Płoskonka, Grażyna Wójcik.

(C.F.)

– szczegółowy program znajduje się na 
stronie ośrodka kultury (www.mgokis.
dobczyce.pl) W ramach festiwalu 
szachiści zmagać się będą o Pucha-
ry: Burmistrza, Starosty, Dyrektora 
MGOKiS, Prezesa TKKF. 

Po raz czwarty odbędą się Otwarte 
Mistrzostwa Przedszkolaków Gminy 
i Miasta Dobczyce. Tradycyjnie na 
dobczyckim zamku odbędzie się turniej 
dwójek i turniej rodzin im. Edwarda 
Miki, turniej szachów szybkich i turniej 
szachów błyskawicznych o Puchar 
Wójta Gminy Raciechowice. 

Zgłoszeń, najpóźniej dzień przed 
rozpoczęciem swojej grupy, można 
dokonać poprzez serwis chessarbi-
ter.com; telefonicznie w godzinach 
wieczornych pod nr. 507 930 509 lub 
mailem ogniskotkkfdobczyce@gmail.
com W zgłoszeniu należy podać: imię, 
nazwisko, kategorię, ranking, pełną datę 
urodzenia, nazwę reprezentowanego 
klubu,  turnieje w których zamierzają 
grać. Zgłoszenie po terminie możliwe 
w miarę wolnych miejsc.

W ramach festiwalu, w niedzielę 15 
lipca, o godz. 15 w Rynku w Dobczy-
cach odbędzie się symultana szachowa.

(Red.) 
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z życia gminy

Obieramy kierunki rozwoju edukacji

W Regionalnym Centrum Oświato-
wo-Sportowym w Dobczycach 

odbyło się spotkanie poświęcone 
kierunkom rozwoju edukacji w Gmi-
nie Dobczyce w myśleniu o „Uczniu 
XXI wieku”.

Do udziału w spotkaniu burmistrz 
Paweł Machnicki zaprosił uczniów, 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów 

szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli 
innych instytucji z gminy.

Spotkanie zrealizowano w ramach 
projektu „Vulcan kompetencji w mało-
polskich samorządach”, który realizo-
wany jest pod nadzorem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Z ramienia firmy VULCAN  
w spotkaniu uczestniczyła Maria 
Utracka, pełniąca rolę moderatora, 
która przybliżyła uczestnikom kwestię 
kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się.

Jak wiemy, aby skutecznie reago-
wać na wyzwania rynku pracy, młodzi 
ludzie muszą być wyposażeni nie tylko 

w kapitał społeczny i intelektualny, ale 
także w kompetencje kluczowe. Stąd na 
spotkaniu poruszano się w ich obszarze, 
a szczególnie dyskutowano o w oparciu 
o cztery pytania: Jakie kompetencje 
kluczowe uważasz za najistotniejsze? 
Jakie cechy i umiejętności powinien 
posiadać absolwent szkoły? Jakie 
cechy i umiejętności są niezbędne dla 

nauczyciela XXI wieku? Co dla Ciebie 
i Twojego dziecka oznacza „dobra 
szkoła”? Uczniowie przygotowali kolarz 
pt. „Szkoła moich marzeń”.

Rezultatem spotkania będzie opra-
cowanie planu rozwoju oświaty gminy 
Dobczyce, który obejmie wspomaganie 
w zakresie kształtowania kompetencji 
kluczowych w trzech wybranych 
placówkach: SP w Stadnikach, SP nr 
2 w Dobczycach oraz w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 w Dobczycach. 

Rozpoczęcie realizacji wspoma-
gania zaplanowane jest na wrzesień 
2018 roku.

Tekst i foto: CUW

O tym, że aktywnym można być 
w każdym wieku przekonali nas 

emeryci z Dobczyckiego Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów, którzy 
wraz ze słowackimi przyjaciółmi, na 
stadionie KS Raba, zorganizowali 

międzynarodowe zawody sportowe. 
Były to głównie konkurencje na 

celność: rzuty do tarczy, strzały do 
bramki, ale też bieg z jajkiem na czas. 
W każdej z konkurencji przyznawano 
pierwsze miejsca. W rzucie lotkami 
do tarczy zwyciężył Słowak - Wacław 
Mińczak, w rzucie piłką do puszek – 
Józef Banderko. Najlepszymi w trzech 
pozostałych konkurencjach, rzucie 

woreczkiem do celu, w strzelaniu 
do bramki i przenoszeniem jajka na 
łyżce okazali się mieszkańcy gminy 
Dobczyce – Krzysztof Błaszczyk  
i Stanisław Krzelowski. 

Miła atmosfera turnieju sprawiła, że 
wynik nie był tak istotny, 
jak dobra zabawa. Bur-
mistrz Paweł Machnicki 
kibicował drużynom, a 
na koniec uhonorował 
uczestników wręczając 
statuetki ufundowane 
przez Dobczyckie Sto-
warzyszenie Emerytów 
i Rencistów. Przyjaciele 
ze Słowacji mieli rów-
nież okazję uczestniczyć 
w plenerowej imprezie 

„Wypas w Dobczycach”. Z końcem 
czerwca członkowie stowarzyszeń 
znów spotkają się w ramach rewizyty, 
tym razem na Słowacji.

Organizatorem konkurencji oraz 
wizyty Słowaków było Dobczyckie 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
na czele z Prezes Józefą Baran. Projekt 
wspierany był przez Gminę Dobczyce.

Tekst i foto: MaG

Fundacja „Wawel z Rodziną” wspiera edukację  
w Dobczycach

Wielki sukces SP nr 1 oraz 
Szkoły Muzycznej I stopnia 

z Dobczyc w konkursie Fundacji 
„Wawel z Rodziną”.

Obie szkoły znalazły się wśród 30 
laureatów i zdobyły granty w wysokości 
minimum 5 000 złotych. W konkursie 
mogły brać udział organizacje i insty-
tucje zajmujące się pracą z dziećmi,  
a otrzymane środki zostaną przezna-
czone na realizację innowacyjnych 
projektów edukacyjnych. Na pomoc 
beneficjentom Fundacja przeznaczy 
pieniądze zebrane w trwającej właśnie 
akcji Serce Rośnie, dlatego ostateczna 
wysokość grantu może być znacznie 
wyższa. 
- Celem założonej w 2008 roku Fundacji 
„Wawel z Rodziną” jest pomoc oraz 
wspieranie polskich rodzin i instytucji 
zajmujących się dziećmi. Do tej pory 
działaliśmy głównie lokalnie, a pomysł 
na konkurs zrodził się z potrzeby pomocy 
najmłodszym w najdalszych zakątkach 
Polski. Każda placówka najlepiej zna 
potrzeby swoich podopiecznych, dlatego 
zdecydowaliśmy się na otwartą formę 
konkursu, gdzie jedynym ograniczeniem 
była wyobraźnia wnioskodawców  

– mówi Tomasz Schimscheiner, aktor 
i prezes Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Łącznie do konkursu wpłynęło 
prawie 200 pomysłów na realizację 
nowoczesnych projektów edukacyjnych 
z całej Polski. Ze wszystkich zgłoszeń 
jury wybrało 30 najciekawszych, które 
zostaną dofinansowane kwotą w wyso-
kości minimum 5 tys. złotych. Wśród 
nagrodzonych znalazły się projekty 

„Ciekawi świata – cztery żywioły” oraz 
„Klasyka (nie)klasycznie – muzyczne 

inspiracje w przyszłość” zgłoszone 
przez dobczyckie placówki. Projekt SP 
nr 1 zakłada rozwijanie pasji twórczych  
u dzieci oraz doskonalenie kluczowych 
umiejętności szkolnych za pomocą 
innowacyjnych zajęć edukacyjnych. 
Inicjatywa Szkoły Muzycznej jest oparta 
na kształtowaniu nowych talentów, 
których wspólnym mianownikiem 
jest muzyka klasyczna.

Konkurs Fundacji połączony jest  
z akcją dobroczynną Serce Rośnie 
organizowaną przez markę Wawel. 
Firma przeznacza aż 2,5 miliona złotych 
na pomoc pięciu organizacjom chary-
tatywnym, w tym Fundacji „Wawel  
z Rodziną”, która wszystkie zebrane 
środki przeznaczy na pomoc laureatom 
swojego konkursu. Dlatego ostateczna 
wysokość grantów może być nawet 
wyższa. Każdy, kto chciałby pomóc 
uczniom dobczyckich szkół może 
to zrobić poprzez zakup produktów 
marki Wawel oznaczonych serdusz-
kiem i rejestrację kodów z opakowań 
i paragonów za zakup produktów na 
wagę, na stronie www.sercerosnie.com.
pl Każdy kod to realna kwota – aby 
pomóc w realizacji projektów należy 
przeznaczyć środki na rzecz Fundacji 

„Wawel z Rodziną”.
Fundacja Wawel z Rodziną

Międzynarodowe zmagania sportowe
Ogólnopolska Noc Bibliotek w Bibliotece w Dobczycach

Nasza biblioteka wzięła udział  
w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 

po raz pierwszy. Spotkanie skiero-
waliśmy do ludzi od 13. roku życia. 

W organizację oraz realizację 
wieczoru zaangażowała się Rada 
Społeczna, która działa przy bibliotece. 
Hasło przewodnie? Zagraj z biblioteką! 

Uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji 
gry, które udało się zebrać m.in. dzięki 
naszym wiernym czytelnikom. Część 
miłośników planszówek przyniosła  
z sobą swoje ulubione. 

Gry zostały rozłożone do wyboru 
na ladach. Integracja uczestników, 

choć zaplanowana, okazała się zbędna, 
ponieważ każdy szybko odnalazł swoją 
przestrzeń w naszej bibliotece. 

W trakcie wieczoru można było coś 
przekąsić – była pizza, pyszne ciasto, 
kawa, herbata. Na koniec, po godzinie 
22 dla chętnych zagwarantowaliśmy 
emisję filmu „Tarapaty”. Zainteresowa-

na była nim głównie 
młodzież, reszta doro-
słych uczestników 
wciąż grała. 

Przez cały czas 
trwania spotkania 
uczestnicy mieli rów-
nież do dyspozycji 
zrobioną przez nas 
foto budkę. Jedna  
z uczestniczek powie-
działa „Nigdy się tak 
świetnie nie bawiłam, 
oczekuję na powtór-

kę”. Już planujemy powtórzyć wieczór 
gier w wakacje, ponieważ okazało się, 
że planszówki są lubiane w Dobczycach. 
W naszej Nocy Bibliotek wzięło udział 
około 40 osób.

(MBP)
Fot. Anka Stożek
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Kilkanaście lat temu powstał 
transgraniczny projekt o nazwie 

„Historyczno-kulturowo-przyrodniczy 
szlak wokół Tatr”. 

Zakłada on stworzenie pętli tras: 
rowerowych, narciarskich, biegowych 
i edukacyjnych o łącznej długości 250 
kilometrów. Przebiegać mają one przez 
takie krainy historyczne jak: Podhale, 
Orawa, Liptów i Spisz. Ciekawym 

i ukończonym odcinkiem jest szlak 
rowerowy z Nowego Targu do słowac-
kiej Trsteny (Trzciany). Trasa szlaku 
wiedzie starą linią kolejową z Nowego 
Targu przez Ludźmierz, Rogoźnik, Stare 
Bystre, Czarny Dunajec, Podczerwone 
do granicy państwa w Chochołowie/
Suchej Horze, a stamtąd do Trsteny  
i ma długość ok. 35 kilometrów. 

Nawierzchnia na całej długości 
szlaku jest asfaltowa o szerokości  
ok. 3 metrów i ruchu w dwóch kierun-
kach. Co prawda w kilku miejscach 
przecina się z drogami publicznymi, 
ale jest to dobrze oznakowane i nie 
powinno stwarzać większych proble-
mów. Na trasie jest sporo miejsc do 
odpoczynku zaopatrzonych w wiaty 

z ławkami, a nawet jedna z przezna-
czeniem na rozpalenie ogniska. Ta 
ostatnia znajduje się na 16 kilometrze 
trasy, tuż przy zabytkowym moście 
kolejowym na Czarnym Dunajcu  
w Podczerwonem. 

Nieco dalej, ale jeszcze po polskiej 
stronie jest wypożyczalnia rowerów.  
Z trasy rozpościerają się rozległe widoki 
na: Tatry, Babią Górę, Pasmo Policy, 

Gorce i Dzia-
ły Orawskie.  
W kilku miej-
scach trasy 
jest możli-
wość zjazdu 
na inne szlaki 
prowadzące 
do ciekawych 
miejsc. 

W Czar-
nym Dunajcu 
zlokalizowa-
ny jest bez-

płatny parking dla użytkowników 
tras rowerowych dla samochodów 
osobowych i autobusów. Ogólnie trasa 
należy do łatwych, a suma wzniesień 
na polskim odcinku liczącym blisko 
21 kilometrów wynosi ok. 150 metrów. 
Po słowackiej stronie z Suchej Hory 
do Trsteny na długości ok. 15 kilo-
metrów praktycznie jedzie się w dół. 
Wyruszając w tę trasę należy mieć 
przy sobie dowód osobisty lub paszport  
i obowiązkowo zapoznać się z przepi-
sami dotyczącymi rowerzystów, które 
obowiązują na Słowacji. 

Przydatne informacje, mapki  
i opisy szlaków można znaleźć na stronie 
internetowej: www.szlakwokoltatr.eu 

Tekst i foto: Jacek Kozubek

Rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej

Koncert brytyjskiej  
orkiestry młodzieżowej

Przełom maja i czerwca był udany 
dla dobczyckich szachistów. 
23 maja rozegrano IX Szachowe 

Mistrzostwa Powiatu Szkół i Przedszkoli. 
Zostały zdominowane przez naszych 
zawodników, którzy zwyciężyli we 
wszystkich grupach wiekowych.

W kat. chłopcy klasy VII i gimna-
zjum I miejsce zajął Jakub Bajer; IV 

– Wiktor Salwa: obaj z SP2 Dobczyce. 
W kat. dziewczęta klasy VII  

i gimnazjum I miejsce zajęła Izabela 
Mika; III – Zuzanna Salawa: obie  
z SP2 Dobczyce

W kat. chłopcy klasy IV-VI pierw-
sze miejsce zajął Hubert Szlósarczyk; 
III – Marcin Mikołajski: obaj z SP1 
Dobczyce; VI – Tomasz Bajer z SP2 
Dobczyce

W kat. dziewczęta klasy IV-VI 
pierwsze miejsce zdobyła Natalia 
Górnisiewicz z SP1 Dobczyce. W kat 
chłopcy klasy I-III pierwsze miejsce 
zajął Maksymilian Nowakowski; II  

– Kamil Pawłowski, III – Jakub Jamka: 
wszyscy SP nr 1 Dobczyce.

W kat. dziewczęta klasy I-III 
pierwsze miejsce zajęła Gabriela 
Górnisiewicz z SP1 Dobczyce. 

W kat. chłopcy przedszkolaki  
I  miejsce zajął Miłosz Jaśkiewicz PS 
1 w Dobczycach; II - Krystian Kaba-
ja PS 3 w Dobczycach; IV – Adam 
Nowakowski; V – 5. Maciej Szot; 
VI – Wojciech Jamka: wszyscy z PS  
1 w Dobczycach.

W kat. dziewcząt przedszkolaki  
I miejsce zajęła Lena Kołodziej z PS  
1 w Dobczycach; VI – Magdalena Bajer 
z PS 3 w Dobczycach.

W klasyfikacji zespołowej szkół 
podstawowych miejsce pierwsze zajęła 
SP nr 1, a trzecie SP nr 2. 

W klasyfikacji zespołowej przed-
szkoli miejsce pierwsze zajęło PS nr 
1, a trzecie PS nr 3.

Na początku czerwca rozegrano 
w sali TKKF ostatni turniej z cyklu 
Grand-Prix Dobczyc.

W kat. open zwyciężył Marek 
Urbaniak przed Marcinem Mikołaj-
skim i Tomaszem Bajerem. Najlepszą 
zawodniczką była Gabriela Górnisiewicz.  
W kat. urodzonych do 2005 I miejsce 
zajął Marcin Mikołajski, II – Tomasz 
Bajer, III – Jakub Jamka. Najlepszą 
zawodniczką była Gabriela Górnisiewicz. 
W kat. urodzonych do 2011 zwyciężyła 
Lena Kołodziej przed Krystianem 
Kabają i Miłoszem Jaśkiewiczem.

W ostatnim turnieju nie brakowało 
emocji, było sporo niespodzianek. Do 
końca ważyły się losy zwycięstwa  
w całym cyklu, z uwagi na nieobecność 
Huberta Szlósarczyka. Wykorzystali to 
Jakub Bajer i Marek Urbaniak, którzy 
wyprzedzili dotychczasowego lidera 
na ostatniej prostej. Tuż za podium,  
z tym samym wynikiem punktowym za 
8 turniejów, znalazło się aż 3. zawod-
ników. Czwarte miejsce klasyfikacją 
pomocniczą (suma z 9 turniejów  
i najlepszy wynik ze wszystkich startów) 
wywalczył Maksymilian Nowakowski 
przed Józefem Żuławińskim i Marcinem 
Mikołajskim, którzy zajęli odpowied-
nio piąte i szóste miejsce. Najlepszą 
zawodniczką w całym cyklu była Natalia 
Górnisiewicz. W kat. urodzonych do 
2005 zwyciężył Hubert Szlósarczyk 
przed Maksymilianem Nowakowskim 
i Marcinem Mikołajskim. Najlepsza 
zawodniczka - Natalia Górnisiewicz. 
W kat. urodzonych do 2011 wygrał 
Krystian Kabaja przed Miłoszem 
Jaśkiewiczem i Leną Kołodziej.

Nagrody za miejsca w całym 
cyklu zostały dofinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach. 

Nagrody w ostatnim turnieju 
ufundowali Dariusz Jamka Usługi 
Elektroinstalacyjne oraz Wiesław 
Pawłowski GSM Studio.

(M.W.)

Zabierz rodzinę na kort!

Zapraszamy wszystkie dzieci  
z całymi rodzinami oraz dorosłych 

powiązanych rodzinnie do udziału 
w IV Rodzinnym Turnieju Tenisa 
Ziemnego!

Pary deblowe mogą zgłaszać się 
do turnieju na adres topspin@onet.eu 
lub SMS na 504 173 665 do 9 lipca. 

W zgłoszeniu należy podać imiona 
i nazwiska pary deblowej, stopień 
pokrewieństwa oraz numer kontaktowy. 

Start turnieju w sobotę 14 lipca o 
godz. 9. na korcie Orlik w Dobczycach. 
W przypadku dużej liczby zgłoszonych 
uczestników, turniej będzie odbywać 
się także w niedzielę.

Rozgrywki odbędą się w następu-
jących kategoriach: I – dzieci do 7 lat + 
dorosły; II – dzieci 8-12 lat; III - dzieci 
do 12 lat + dorosły; IV - debel męski 

„+12 lat”; V - debel żeński „+12 lat”; 
VI - mikst „+12 lat”.

W kategorii I nie są wymagane 
żadne umiejętności tenisowe. Roz-
grywki zostaną przeprowadzone  

w formie różnych konkurencji sporto-
wych dostosowanych dla najmłodszych 
dzieci oraz ich rodziców/opiekunów.

Rozgrywki w poszczególnych 
kategoriach odbędą się pod warunkiem 
zgłoszenia co najmniej dwóch par  
w danej kategorii. 

Każde dziecko biorące udział 
w turnieju otrzymuje upominek,  
a na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody! Dodatkowo podczas turnieju 
będzie można wziąć udział w konkur-
sie plastycznym o tematyce tenisowej  
i ratowniczej (z losowaniem nagród), 
a także dowiedzieć się jak prawidłowo 
udzielić pomocy przedmedycznej. 
Profesjonalne szkolenie dla dzieci  
i dorosłych przeprowadzą wolontariusze 
Szkoły Młodych Ratowników.

Organizatorem wydarzenia jest 
Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN.

Wydarzenie współfinansowane 
przez UGiM Dobczyce oraz Starostwo 
Myślenice.

(P.P.)

Z Tapetą na szlaku

Szachowy maj i czerwiec

Serdecznie zapraszamy na koncert 
Oxfordshire Schools’ Symphony 

Orchestra oraz Oxfordshire Youth 
Wind Band, który odbędzie się 28 
lipca w RCOS w Dobczycach. Początek 
koncertu – godz. 19.

OSSO to 85-osobowa orkiestra, 
jedna z najlepszych młodzieżowych 
orkiestr symfonicznych w Wiel-
kiej Brytanii. Program kształcenia 
muzycznego obejmuje dzieci i młodzież  
z całego hrabstwa Oxford. Swoją 
siedzibę orkiestra ma w sąsiedztwie 
słynnego Uniwersytetu Oxford. Orkie-
strą dyryguje Caroline Hobbs-Smith.

Orkiestra regularnie koncertuje w 
swoim mieście, w hrabstwie Oxford, 
w Wielkiej Brytanii. Organizowane są 
także zagraniczne trasy koncertowe.  
W lipcu 2018 roku orkiestra przy-
jeżdża na koncerty do Polski. Zagra  
w Krakowie, Rabce, Zakopanem  
i w Dobczycach. W programie koncertu, 
który odbędzie się w auli RCOS, znalazły 
się utwory m.in.: Piotra Czajkowskiego, 
Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, 
Witolda Lutosławskiego, Malcolma 
Arnolda, Ronan Hardiman

(Red.)

Przy krzyżu milenijnym w Skrzynce 
wykonane zostały prace kamieniarskie. 
Odnowieniu poddany został betonowy 
cokół krzyża. Zbiórkę funduszy na 
renowację cokołu przeprowadzili 
Sołtys i Rada Sołecka. Zbiórkę zorga-
nizowano przy kościele parafialnym  
w Dobczycach. Zebrano 4576 zł. Całość 
prac, które wykonuje firma Skalnex 
Jan Sędzik z Czasławia, oszacowano 
na 8000zł. Renowację wsparł także 
GS Dobczyce. Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy wsparli inicjatywę.

Fot. Paweł Stożek
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ze sportu

399 uczestników biegów dla dzieci, 
289 uczestników biegu dla dorosłych 

i 77 osób, które przemaszerowały 
trasę 5 kilometrów. 

Razem dało to imponującą frekwen-
cję 765 uczestników II Rodzinnego 
Mini Festiwalu Biegowego „O złotą 
kózkę”, który był wspaniałą imprezą 
rodzinną zorganizowaną przez grupę 
Rozbiegane Dobczyce. 

Organizatorzy zadbali o każdy 
szczegół – biegowe drewniane kóz-
ki, tablice „motywacyjne” z kozimi 
hasłami, czy oryginalna drewniana 
ścianka do zdjęć. To wszystko sprawia, 
że impreza staje się kultowa i z roku 
na rok coraz więcej osób chce w niej 
wystartować. Wystarczy wspomnieć, 
że limity miejsc dla dzieci skończyły 
się przed startami.

W Biegu Głównym wśród kobiet 
wygrała dobczycanka Agnieszka 
Yarohan-Szwarnóg (2. Joanna Nabielec,  

3. Magdalena Drab), a wśród męż-
czyzn zwyciężył Maciej Lubieniecki 
z Krakowa (2. Dominik Piwowarczyk, 
3. Sebastian Kasprzyk).

Było radośnie, wzruszająco, rodzin-
nie i bardzo, bardzo słonecznie. A to 
wszystko dzięki ogromnej liczbie osób, 
firm i instytucji, którzy wspierali 
organizatorów nie tylko w dniu biegu, 
ale też w całym okresie przygotowań. 

Organizatorzy serdecznie dziękują:  
Burmistrzowi Gminy Dobczyce za 
wsparcie, motywację, obecność podczas 
Festiwalu, rekreacyjne przejście trasy 
z uczestnikami i objęcie patronatem 
imprezy; Gminie Dobczyce oraz Urzę-
dowi Marszałkowskiemu za finansowe 
wsparcie; MGOKiS Dobczyce na czele 
z dyrektorem Andrzejem Topą za 
pomoc techniczną oraz najlepsze na 
świecie miejsce na organizację naszego 
wydarzenia, druhom z OSP z Gminy 
Dobczyce oraz Policji za profesjonalne 

Ligowe sukcesy młodzieży Raby! 
Bardzo dobry sezon mają za sobą 

młodzieżowe ekipy Raby Dobczyce. 
Po kilku latach II-ligowej banicji, 

awans do I ligi okręgowej wywalczyli 
Juniorzy. Podopieczni trenera Grzegorza 
Turczy pokonali w meczu barażowym 
Tempo Rzeszotary 3:2 i mogli fetować 
zasłużony awans. W sezonie zasadni-
czym wygrali bowiem wszystkie 20 
meczów w których strzelili aż 75 goli! 

Również na pierwszym miejscu  
w tabeli I ligi okręgowej sezon zakoń-
czyli gracze Trampkarzy. Chłopcy  
z rocznika 2003 i 2004, aby awansować 
do Ligi Wojewódzkiej, musieli w barażu 
walczyć z renomowanym Hutnikiem 
Kraków. Niestety lepsi w dwumeczu 
okazali się być rywale z Nowej Huty. 
W zakończonym sezonie z dobrej stro-
ny pokazały się również ekipy Raby 
II z kat. młodzików i trampkarzy. Ci 
pierwsi zajęli drugie miejsce w II lidze, 
natomiast druga drużyna trampkarzy 
zajęła pierwsze miejsce, także w  
II lidze.  Swój sukces zanotowali 
także młodzi chłopcy z kat. Orlików, 
którzy w krakowskich rozgrywkach 
Deichmann Minimistrzostwa zajęli 
drugie miejsce. 
Dobczycka olimpiada gimna-
styczna

Po raz trzeci w Dobczycach odbyła 
się Dobczycka Olimpiada Gimnastyczna, 
której organizatorami są nauczyciele: 
Katarzyna Matoga i Piotr Skóra. 

Olimpiada to nie tylko okazja do 
spotkania uczniów szkół podstawowych 
z całego powiatu, ale także możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności  
i integracji. 

W hali sportowej Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego  
o puchary rywalizowało 160. uczest-
ników reprezentujących okoliczne 
szkoły podstawowe. Wśród nich byli 
także uczniowie klas sportowych  
z okolicznych szkół.

W drodze do zwycięstwa musieli 
pokonać m.in. kozła, linę, drabinki  
i bieg z przeszkodami na czas. 

Imprezie sportowej towarzyszył, 
równie emocjonujący, jak zawody spor-
towe, konkurs wiedzy gimnastycznej.

Nagrody dla zwycięzców wręczał 
burmistrz Paweł Machnicki i dyrektorzy 
obu dobczyckich szkół podstawowych: 
Aleksandra Sutkowska i Aleksander 
Płoskonka.
Awans Dziecanovii

Dziecanovia Dziekanowice po 
jednostronnym spotkaniu, pokonała  
w ostatniej kolejce outsaidera myślenic-
kiej A klasy- Gościbię II Sułkowice aż 
9:0. Dzięki temu zwycięstwu zapew-
niła sobie awans do klasy okręgowej.  
W 30. spotkaniach „Dziexa” zdobyła 
72 punkty (21 zwycięstw, 8 remisów 
i tylko jedna porażka). 

W tej samej grupie A-klasy drugie 
miejsce przypadło Rokicie, a ósme 
zajęła drużyna Orła Nowa Wieś.

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
pawelpiwowarczyk13@gmail.com

zabezpieczenie trasy i kurtyny wodne, 
które dodały sił biegaczom na tra-
sie; Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Dobczycach za możliwość prowa-
dzenia zapisów stacjonarnych, miejsce 
wielu spotkań i pomoc w przygotowaniu 

Festiwalu.
Podziękowania należą się spon-

sorom, którzy materialnie wsparli 
Festiwal: firmie Wawel, Es-System, 
Animex, Avon, Marbud, Porta, 
Lenart & Lenart, Jan, Grupie Pro, 
Rucola Caffe, Active Academy, 
Studio Figura, Panorama Sport.

Podziękowania dla patronów 
medialnych za pomoc w promocji 
wydarzenia i relacje: miesięcznikowi 
Tapeta, Dobczyckiemu Portalowi 
Informacyjnemu DPI, portalowi 
KMY.pl, Telewizji Powiatowej 
Myślenice iTV, miesięcznikowi 

„SEDNO”, Miasto-Info.pl, RePlay, 
Prosto z oka.

Organizatorzy dziękują miesz-
kańcom Dobczyc za wyrozumiałość 
i doping na trasie biegu, ratownikom 
medycznym z Centrum Szkoleń Ratow-
niczych z Limanowej, którzy gotowi byli 
nieść pomoc w każdej chwili, firmie 
Personal Best za profesjonalny pomiar 
czasu, Dominice Barci za przeprowa-
dzenie energetycznej rozgrzewki przed 
startem biegu głównego, uczestnikom, 
za liczne przybycie, wszystkie ciepłe 
słowa, Wasze uśmiechy i radość!

Dziękujemy za każdy, nawet naj-
drobniejszy gest, który przyczynił się 
do sukcesu Festiwalu! Mamy nadzieję, 
że teraz jeszcze więcej mieszkańców 
ruszy ulicami Dobczyc, a kto wie... 
może za rok spotkamy się jeszcze  
w większym gronie?

Fot. Paweł Popielak

Rodzinny, rekordowy Mini Festiwal  
Biegowy

KKK na Narodowym

Aż 70 osób udało się, dzięki Klu-
bowi Kulturalnemu Kibica na 

stadion Narodowy w Warszawie, 
gdzie obejrzało mecz Polska – Litwa 
w świetnym sektorze. 

Był to bardzo radosny wyjazd, 
Wszyscy, ubrani w barwy narodowe, 
mocno dopingowali Polaków. Było to 
jedno z marzeń Klubu sprzed trzech lat. 
Teraz się spełniło. Była to wspaniała 
odskocznia od oglądanych zazwyczaj 
meczy Lotto Ekstraklasy. Już wkrótce 
kolejne wyjazdy. Najbliższy, 80. już 
wyjazd na towarzyski mecz Wisła – AS 
Monaco, odbędzie się 7 lipca. 

Do KKK może należeć każdy, kto 
zobowiązuje się do przestrzegania 
regulaminu i zapisze się na wspólny 
wyjazd. Zapisy kończą się na 6 dni 
przed każdym planowanym wyjaz-
dem. W wakacje planowane są jeszcze 
cztery wyjazdy: 21 lipca, g. 18. Wisła 
Kraków - Arka Gdynia, 27 lipca, g. 
20:30 Wisła - Miedź Legnica, 8-11 
sierpnia Wisła Kraków - Wisła Płock, 
22-25 sierpnia Wisła - Górnik Zabrze. 

Dokładne terminy dwóch ostatnich 
wyjazdów podane będą na początku 
sierpnia. 

Podopieczni trenera Jakuba Pie-
cha przeszli jak burza pierwszą fazę 
turnieju - trzy zwycięstwa i jeden 
remis. W fazie mistrzowskiej również 
nie znaleźli pogromcy - ba nie stracili 

nawet gola (!) 
i z rozmachem 
awansowali 
do wielkiego 
finału. Tam 
r ó w n i e ż 
zaprezento-
wali „futbol 
na tak” i efek-
townie ogra-
li niemiecki 
zespół SC 
Warendorfer 
Sportunion 4:1 
(2:0). Michał 
Ch ramiec 
został wybra-

ny MVP całego turnieju! W czasie 
czterodniowego pobytu w Niemczech 
chłopcy mogli poznać również byłych 
graczy niemieckiej Bundesligi takich 
jak Olaf Thon czy Martin Max.

Fot. ze zbiorów KS Raba

Międzynarodowy triumf Orlików Raby Dobczyce! 

Wielkim sukcesem drużyny Raby 
Dobczyce zakończył się Mię-

dzynarodowy Turniej w niemieckim 
Versmold.

Chłopcy z Dobczyc (rocznik 2007 

i 2008) zdecydowanie byli w tym roku 
najlepsi w całym U-11 Champions Cup 
i zasłużenie sięgnęli po okazały puchar. 
Oprócz drużyny z Polski w zawodach 
wystąpiły ekipy z Holandii, Niemiec, 
Słowacji, Hiszpanii i Serbii. 
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Orkiestra Dęta z sukcesami w Echo Trombitach

Najpierw wywalczyli trzecie miejsce 
w międzypowiatowych elimina-

cjach, teraz odnieśli sukces w finale. 
Wygrana w Wieliczce zapewniła 

naszej orkiestrze udział w finale w 

Nowym Sączu w 41. Małopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO 
TROMBITY.

Tutaj zaprezentowały się najlepsze 
orkiestry i big bandy województwa 
małopolskiego. 

Finałowe prezentacje oceniało jury 
w składzie: płk Bolesław Szulia - prze-
wodniczący (Warszawa), kpt. Tadeusz 
Dobrowolski (Przemyśl), dr Waldemar 
Groń (Kraków), kpt. Stefan Żuk (Nowy 

Sącz) oraz Mał-
gorzata Mikul-
ska - sekretarz 
komisji (MCK 
SOKÓŁ, Nowy 
Sącz). 

N a s z a 
Orkiestra, pod 
batutą Józefa 
Manieckiego, 
zdobyła drugie 
miejsce, kon-
kurując o tytuł 
najlepszych 
z 31. innymi 

zespołami. 
Organizatorem konkursu od wielu 

lat jest Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ, współorganizatorem finału - 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Tekst i foto: (k)

Zapraszamy do udziału w waka-
cyjnych propozycjach, jakie 

przygotowały Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Warsztaty, 
konkursy, zabawy integracyjne, 

koncerty. 
Program wakacyjny można 

śledzić na bieżąco na stronach: 
www.mgokis.dobczyce.pl oraz www.
biblioteka.dobczyce.pl a także na 
profilach FB.


