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N agroda Burmistrza w 
dziedzinie kultury, gratu-

lacje i niemilknące owacje, 
urocza statuetka kozy Intoxu – 
zespół, który na scenach dob-

czyckich i nie tylko występuje 
od 10. lat świętował tanecznie i 
przyjmował gratulacje. A po 
wspaniałym występie na scenie 
auli wszyscy świetnie się bawi-
li na pikniku rodzinnym. 
 Zespół taneczny „Intox” 
powstał w 2007 roku i od tego 
czasu nieprzerwanie działa 
przy Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury i Sportu w Dobczy-
cach. W pierwszym okresie 
istnienia do zespołu należało 8 
dziewcząt w wieku 18-19 lat. 
Od roku 2011 grupa zaczęła się 
rozrastać i na chwilę obecną 

liczy już ponad 150 tancerzy  
w wieku od 5 do 25+ lat. 
 Zespół zrzesza dzieci, 
młodzież oraz kobiety z gminy 
Dobczyce, ale chętnie dołącza-

ją do niego także młodzi tance-
rze z okolicznych miejscowo-
ści. Wszystkich łączy jedna 
wspólna pasja, jaką jest taniec. 
Efektem pasji i zaangażowania 
każdego z członków zespołu 
mogliśmy się cieszyć podczas 
uroczystego jubileuszu, który 
odbył się w Regionalnym Cen-
trum Oświatowo-Sportowym. 

Swoje umiejętności pokazały 
wszystkie grupy, od najmłod-
szej po najstarszą wiekowo – 
grupę Silver, którą tworzą ma-
my i instruktorki. 
 Wszystkie choreografie 

opracowały instruktorki: Ange-
lika Kurzawa, Iwona Stoch, 
Iwona Stoch, Anna Pacho, 
Agnieszka Ptak, Karolina 
Świebocka. 
 Uhonorowaniem, a jed-
nocześnie zachętą do dalszej 
pracy, była wręczona przez 
burmistrza Pawła Machnickie-
go, Nagroda Burmistrza  
w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania  
i ochrony dóbr kultury. Wyróż-
nienie to przyznawane jest co 
roku za szczególny wkład  
w rozwój oraz życie kulturalne 
gminy. Jest jednocześnie wyra-
zem uznania dla działalności 
zmierzającej do rozwoju i akty-
wizowania życia społeczności 
lokalnej. 
- Dziękuję za waszą obecność 
na wydarzeniach organizowa-
nych w gminie Dobczyce, za 
wasz wkład w tworzenie kultury 
i oferty edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży, za godne reprezen-
towanie gminy na festiwalach  
i konkursach w całej Polsce – 
podkreślał burmistrz podczas 
gratulacji - dziękuję za zaanga-
żowanie, poświęcony czas  
i chęć dzielenia się pasją. 
 Zespół Intox otrzymał 
także rzeźbę Kozy od Stowa-
rzyszenia KAT, które podkre-
śliło, że na pomoc zespołu mo-
gą liczyć organizacje pozarzą-
dowe z gminy. Koza, której 
autorem jest rzeźbiarz z Brzą-
czowic, Marian Krawczyk, to 
jedna z wielu, które można 
spotkać na ulicach naszego 
miasta. Teraz dołączyła do nich 
Koza Intoxu.  
 Zespół podczas swojej 
10-letniej działalności sięgał 
często po nagrody o randze 
ogólnopolskiej, mając też na 
swoim koncie wiele nagród na 
festiwalach i konkursach odby-
wających się w województwie  
i całym kraju. 
 Niewątpliwym sukce-
sem tego roku było wicemi-
strzostwo, najmłodszej stażem, 
grupy Silver, która wzięła 
udział w XIX Mistrzostwach 
Polski (kategoria: mamy) orga-
nizowanych przez Stowarzy-
szenie Mażoretek Tamburmajo-
rek i Cheerleaderek Polski. 
 Wszystkich dotychczas 
zdobytych tytułów serdecznie 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.           (sab) 

 Zdjęcia: Paweł Stożek 

10 lat pracy uhonorowane Nagrodą Burmistrza w dziedzinie kultury 
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Dni Dobczyc 2017 już za nami 
Ś więto miasta już za nami. Przez trzy dni 

mogliśmy uczestniczyć w niesamowi-
tych koncertach lokalnych zespołów, jak  
i gwiazd znanych w całej Polsce. Nie za-

brakło także imprez towarzyszących, wśród 
których znaczące miejsce zajmuje, organi-
zowany już po raz 25., Międzynarodowy 
Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika.  
 W piątkowy wieczór imprezę otwo-
rzyły zespoły z dobczyckim akcentem, czy-
li Dolina Cieni i Wiatr Odnowy, następnie 
zagrali TWO-WAY oraz Long & Junior. 
Piątkową zabawę zamykała dyskoteka z 
didżejem Hubertusem oraz Sebastianem 

ESH & Dj Kubas. 
 W sobotę mogliśmy posłuchać: 
Gryps, THE PERFUMES, OPEN ACCESS 
i wyczekiwanej gwiazdy wieczoru – Mate-

usza Ziółko. Zabawę 
taneczną poprowadził 
DJ WOJTEK. 
 W niedzielę 
niesamowity spektakl 
dał zespół Ich Troje. 
Występ tegorocznej 
gwiazdy Dni Dobczyc 
poprzedziły koncerty 
coraz bardziej rozpo-
znawalnego zespołu 
ALERGEN oraz mło-
dych talentów z Sekcji 
Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce. 

 Niedziela była dniem, w którym 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz 
koncertów i tradycyjnego wesołego mia-
steczka, mogliśmy uczestniczyć w zlocie 
samochodów i motocykli zabytkowych  
i kultowych, którego bezapelacyjną gwiaz-
dą był samochód napędzany parą. To wła-
śnie on został uznany najpiękniejszym au-
tem zlotu, a właścicielowi puchar wręczył 
burmistrz Paweł Machnicki. Osoby z zacię-

ciem sportowym mogły 
poćwiczyć z wicemi-
strzem Polski Speed Ball-
’a – Zbigniewem Bizo-
niem, który prezentował 
ten oryginalny sport. 
 Niezwykle barwną 
atrakcją był wspólny kon-
cert Zespół Pieśni i Tańca 
„Dobczyce” i Parańskiej 
Grupy Polskiego Folkloru 
„Wisła” wraz z Chórem 
Art Encanto. Gości z Bra-
zylii mogliśmy oglądać w 
Dobczycach już po raz 

trzeci. 
 Parańska Grupa Polskiego Folkloru 
„Wisła” działa na rzecz promocji kultury i 
historii Polski - nie tylko wśród kurytyb-
skiej i parańskiej Polonii, ale także w całym 
społeczeństwie brazylijskim. Zespół przez 
śpiew i taniec pokazuje przywiązanie do 
Polski - ojczyzny ich przodków. 

 Zespół wyróżnia się ponad 80-letnią 
tradycją kultywowania polskiego folkloru 
na terenach Brazylii i jest największym 
zespołem polonijnym w Ameryce Połu-
dniowej. 
 Podczas tegorocznych Dni Dobczyc 
ogłoszone zostały również wyniki plebiscy-
tu „Kobieta Dobczyc”, którego organizato-
rem jest nieformalny klub kobiet „Kobiety 
Rakiety”. Laureatką tegorocznej nagrody 
została Cecylia Frajtag. Nominację do na-
grody odebrała również Jolanta Ziemba. 

(sab) 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. Joanna Talaga 

Kalendarium – czyli co? gdzie? kiedy? 
3 sierpnia – seans filmowy: Jak uratować 
mamę? Seans w auli widowiskowej, godz. 
10 
7 sierpnia – Biuro detektywistyczne, czyli 
wakacyjne zabawy ze Stacją Event i MGO-
KiS. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. 
Zapisy i informacje: MGOKiS Dobczyce, 
tel. 12/271 67 57, 533 990 660. 
17 sierpnia – seans filmowy: Prawdziwa 
historia Kota w butach. Seans w auli wido-
wiskowej, pocz. godz. 10 
17 sierpnia – wyjazd do Muzeum Fonografii 
w Niepołomicach. Zapisy na wycieczkę 
przyjmuje Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dobczycach 
19 sierpnia – Małopolskie Mistrzostwa  
w Łucznictwie dla dzieci i młodzieży, RCOS 
w Dobczycach. Początek godz. 10 
19 sierpnia – taneczna zabawa dożynkowa 
w Stadnikach  
20 sierpnia – Dożynki Parafialne w Stadni-

K orzystając z uprzejmości Redaktora 
Naczelnego naszej gminnej gazety 

Tapeta, pragnę gorąco podziękować Wolon-
tariatowi „Lolek” z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dobczycach wraz z opiekunami, 
m.in. ks. Jackiem Kurzydło i Panią Józefą 
Krzysiak, za pamięć o mnie w każde Święta 
Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania 
Pańskiego. Młodzież z Wolontariatu od lat 
odwiedza mnie z życzeniami i własnoręcznie 
wykonanymi, pięknymi stroikami.  
 Jestem osobą niepełnosprawną już od 
26 lat i każdorazowo ich wizyta jest dla mnie 
niezmiernie miła i chwytająca za serce. Mam 
pięcioro dzieci, na które mogę zawsze liczyć, 
więc nie jestem osobą samotną, ale ta pamięć 
jest dla mnie ważna i wzruszająca, za co 
serdecznie dziękuję i obiecuję wdzięczną 
modlitwę. 

Janina Wiekierak 

kach: początek msza św. o 14.00 w kościele 
parafialnym. Następnie przemarsz z wieńca-
mi dożynkowymi pod Dom Ludowy, część 
artystyczna oraz zabawa taneczna z Kapelą 
Hulanka 
21 sierpnia - wizyta studyjna najlepszych na 
świecie zawodników speed-balla – członków 
klubu Heliopolis Sporting Club w Kairze. 
Zawodnicy przyjeżdżają do Polski na zgru-
powanie i obóz sportowy. Stowarzyszenie 
Sportownia i Gmina Dobczyce zapraszają na 
pokaz speed-balla i trening z gośćmi. Począ-
tek 11.45 – RCOS Dobczyce 
26 sierpnia – wyjazd z Klubem Kulturalne-
go Kibica na mecz – stadion Wisły: mecz 
Wisła-Lechia. Zapisy w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach 
27 sierpnia – Dożynki Powiatowe w Dob-
czycach. Miejsce – RCOS Dobczyce, Błonia. 
Wcześniej – msza św. dziękczynna o godz. 
13 w kościele parafialnym  

Fot. Anka Stożek 

Z listów do Redakcji 
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P rezentujemy ważniejsze uchwały pod-
jęte podczas sesji Rady Miejskiej  

w Dobczycach, która odbyła się 19 lipca.  
 Uchwała w sprawie wyrażenia 
opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne: Burmistrz przedłożył Radzie 
Miejskiej projekt uchwały w sprawie za-
opiniowania wniosku o uznanie za ochron-
ne lasów Skarbu Państwa, które są w za-
rządzie Nadleśnictwa Myślenice, a położo-
ne na terenie Gminy Dobczyce. Zgodnie  
z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o lasach (Dz. U. 
z 2017r., poz. 788), minister właściwy do 
spraw środowiska, w drodze decyzji, uzna-
je las za ochronny lub pozbawia go tego 
charakteru. Z wnioskiem o zaopiniowanie 
projektowanych lasów ochronnych wystą-
piło Nadleśnictwo Myślenice, wskazując 
kategorie ochronności lasów, ich po-
wierzchnię i położenie. 
 Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXVIII/252/17 Rady 
Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 
kwietnia 2017r w sprawie przejęcia od 
Powiatu Myślenickiego zadania publicz-
nego zarządzania drogą powiatową nr 
K1955 w zakresie realizacji inwestycji: W związku z podjęciem przez Radę Po-
wiatu uchwały dotyczącej przekazania 
zadania publicznego zarządzania drogą 
powiatową nr K1955 (ul. Skrzynecka), w 
zakresie realizacji inwestycji nazwa zada-
nia znacząco różni się od nazwy zadania 
ujętej w uchwale Rady Miejskiej. Dlatego 
dla ujednolicenia nazwy zadnia inwesty-
cyjnego niezbędne jest podjęcie przez Ra-
dę Miejską w Dobczycach uchwały zmie-
niającej. 
 Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miej-
skiej w Dobczycach z dnia 26 paździer-
nika 2016 r. w sprawie utworzenia sa-
morządowej jednostki organizacyjnej 
pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Dobczyce" oraz nadania jej sta-tutu: Proponowane zmiany w uchwale  
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

utworzenia samorządowej jednostki orga-
nizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Dobczyce” oraz nada-
nie jej statutu wynikających ze zmiany 
sieci szkół w Gminie Dobczyce - prze-
kształcenia Gimnazjum w Szkołę Podsta-
wową nr 2 w Dobczycach. 
 Uchwała w sprawie uchwalenia 
programu „Małopolska Niania” w Gmi-nie Dobczyce: Województwo Małopolskie 
przygotowało projekt „Małopolska Nia-
nia“ skierowany do rodzin z terenu woj. 
małopolskiego, polegający na wsparciu 
małopolskich rodzin w godzeniu życia 
zawodowego z rodzinnym, poprzez udzie-
lenie pomocy finansowej gminom woje-
wództwa małopolskiego na dofinansowa-
nie opieki nad dziećmi do lat 3. 
 Samorząd Województwa udzielił 
pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej na realizację w 2017r. zadania obej-
mującego przyznanie wsparcia w formie 
świadczenia „Małopolska Niania“. Pro-
gram „Małopolska Niania” w Gminie 
Dobczyce określa m.in. zasady przyzna-
wania świadczenia, kryteria wyboru bene-
ficjentów, zasady i wysokość przyznawa-
nego świadczenia oraz zadania spoczywa-
jące na odbiorcach Programu. 
 Wsparciem finansowym objęte 
zostaną 3 rodziny z Gminy Dobczyce, 
które zatrudnią nianię, do opieki nad 
dzieckiem do lat 3, na okres 10 miesięcy. 
Wysokość dotacji z Województwa Mało-
polskiego na realizację projektu w roku 
2017 wynosi 12 000 zł, przy wkładzie 
własnym Gminy Dobczyce 6 000zł. Mie-
sięczna wysokość świadczenia na zatrud-
nienie jednej niani przez jedną rodzinę 
wynosi 1.500zł. Więcej informacji dot. 
projektu znajdą Państwo na stronie 6. 
 Ponadto podjęto również uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Oprac. (Biuro Rady) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Uchwały podjęte na lipcowej Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-

cza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na 
czas nieoznaczony od dnia 01.09.2017r. lokal 
komunalny o pow. 37m2 znajdujący się w bu-
dynku stanowiącym mienie komunalne zloka-
lizowanym w Dobczycach przy ul. Kilińskiego 
19, na nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 1886, dla której Sąd Rejonowy w Myśleni-
cach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczys-
tych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wie-
czystą Nr KR2Y/00007145/5, z przeznacze-
niem na cele mieszkaniowe. Lokal wyposażo-
ny jest w instalację: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną. Stawka miesięczna za najem 
lokalu wynosić będzie: 157,25 zł. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 
– tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Pozostałe warunki umowy najmu będą okre-
ślone w umowie najmu. 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieoznaczony nieruchomość wraz 
z zabudowaniami, położoną w Dobczycach 
będącą częściami działek: nr 875 o pow. 17 
220 m2, nr 879 o pow. 358 m2, nr 874 o pow. 
1433 m2, nr 873/8 o pow. 4 685 m2, dla której 
Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejsco-
wy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Dobczycach prowadzi księgi wieczyste ozna-
czone numerami: KR2Y/00015570/2, KR2Y-
/00017456/1 i KR2Y/00021974/9, na rzecz 
Klubu Sportowego „RABA”, do prowadzenia 
działalności statutowej. 
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określo-
ne w umowie dzierżawy.  

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wydzierżawienia na czas oznaczony do 
dnia 31.12.2022r. z przeznaczeniem pod upra-
wę warzyw, nieruchomość położoną w Dob-
czycach, oznaczoną działką nr 269/1 o pow. 
0.0327 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśle-
nicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczys-
tych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wie-
czystą KR2Y/00017756/4. 
Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wyso-
kości 40,00 złotych + podatek VAT. Pozostałe 
warunki dzierżawy nieruchomości zostaną 
określone w umowie dzierżawy. Wydzierża-
wienie nieruchomości nastąpi w drodze bez-
przetargowej. 
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wy, wprowadzony jest dopiero od kl. VII). 
Tak więc Gmina finansuje te zajęcia ze środ-
ków własnych w klasach IV, V i VI. Jeste-
śmy jedyną gminą w Małopolsce, która, po-
mimo że jest to język dodatkowy, świadomie 
zdecydowała się na ponoszenie kosztów z 
tego tytułu. W ramach tych funduszy realizo-
wane są także: inne zajęcia dodatkowe: spor-
towe, przedmiotowe i artystyczne realizowa-
ne we wszystkich placówkach oświatowych 
gminy; podział na grupy (w-f, języki) zgod-
nie z przepisami prawa podział na grupy w 
przypadku w-f jest obligatoryjny w klasach, 
w których liczba uczniów jest większa lub 
równa 26, natomiast w przypadku języków w 
klasach, w których liczba uczniów jest więk-
sza lub równa 24. Jesteśmy jedną  
z nielicznych gmin gdzie jest zgoda burmi-
strza na podział na grupy w klasach mniej 
liczebnych. Taka organizacja zajęć wiąże się 
z ponoszeniem przez gminę dodatkowych 
kosztów; zatrudnienie dodatkowych specjali-
stów: pedagoga, psychologa, doradcy zawo-
dowego, logopedów, nauczycieli wspomaga-
jących; godziny funkcjonowania świetlic 
szkolnych. 
 Łączna kwota środków z budżetu 
gminy na wymienione wyżej działania nie-
obowiązkowe wynosi w 2017r.: 1 983 066 zł. 
 Ponadto gmina zapewnia dowóz 
wszystkich dzieci do szkół, a nie tylko tych 
uprawnionych zgodnie z przepisami prawa  
w tym zakresie. 

(ugim) 

G mina Dobczyce nie oszczędza na oświa-
cie. Przeciwnie: w stosunku do docho-

dów w obszarze oświaty, w tym subwencji 
otrzymywanej od państwa na prowadzenie 
szkół, gmina z innych dochodów budżetu 
dodatkowo dofinansowuje oświatę. W kolej-
nych latach były to kwoty w wysokości:  
w 2015r. – 4 441 591 zł; w 2016r. –  
4 804 280 zł; w 2017r. – 5 248 421 zł. 
 Ponadto w 2017r. konieczne było 
kolejne zasilenie oświaty środkami pocho-
dzącymi z budżetu gminy w kwocie 634 tys. 
zł z tytułu m.in. wprowadzanej reformy. Na 
te wydatki składa się: doposażenie szkół  
i pomoce dydaktyczne – 94 tys. zł; wypłaty 
jednorazowych dodatków uzupełniających 
dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 
147 tys. zł; wypłata ustawowych podwyżek 
1,3 proc. dla nauczycieli – 154 tys. zł; zmia-
ny wynikające ze struktury zadań oświato-
wych – 127 tys. zł; uzupełnienie niedoboru  
w stosunku do dotacji otrzymywanej z po-
wiatu na Poradnię Pedagogiczno-
Psychologiczną (zadanie powiatu prowadzo-
ne przez gminę) – 112 tys. zł. 
 Dodatkowe, planowane dofinansowa-
nie zadań oświatowych z budżetu gminy,  
w 2017r. wynosi łącznie 5 882 421 zł. Z tych 
pieniędzy realizowane są także zajęcia dla 
uczniów i zadania ponadprogramowe, któ-
rych gmina nie ma obowiązku realizacji np. 
język niemiecki (jako drugi język) od klasy  
4 szkoły podstawowej (w nowej podstawie 
programowej drugi język, jako obowiązko-

Gmina Dobczyce inwestuje w oświatę 

O d 1 lipca na terenie całego wojewódz-
twa małopolskiego zaczęła obowiązy-

wać tzw. uchwała antysmogowa. Jej najważ-
niejszymi założeniami są: zakaz instalowania 
kotłów niespełniających wymagań określo-
nych w unijnych rozporządzeniach w spra-
wie ekoprojektu/ecodesign (zgodnie z nimi 
kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepeł-
nej mocy – nie może emitować więcej niż 40 
mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również 
emisję toksycznych tlenków azotu) oraz 
zakaz palenia mułami i flotami węglowymi 
jak również drewnem o wilgotności przekra-
czającej 20%. 
 Co oznacza uchwała antysmogowa 
dla Małopolski? 
 Ogranicza powstawanie nowych źró-
deł emisji: od 1 lipca 2017 mogą być instalo-
wane tylko kotły spełniające normy wyzna-
czone w unijnych rozporządzeniach w spra-
wie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m³). 
Wyznacza długie okresy przejściowe: do 
końca 2022 roku (6 lat) – wymiana kotłów 
na węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych; do końca 2026 
roku (10 lat) – wymiana kotłów, które speł-
niają podstawowe wymagania emisyjne 
(klasa 3 lub 4); istniejące kotły klasy 5 mogą 
być eksploatowane bezterminowo. 
 Wprowadza wymagania dla jakości 
paliw: od 1 lipca 2017 r. zakaz spalania mu-

łów i flotów węglowych – czyli drobnych 
pyłów węglowych o ziarnach do 3mm, za-
wierających duże ilości wilgoci, popiołu  
i innych zanieczyszczeń; zakaz spalania 
drewna o wilgotności powyżej 20% 
(suszenie przynajmniej 2 sezony). 
 Wprowadza obowiązki dla właścicie-
li kominków: od 1 lipca 2017 r. nowo insta-
lowane kominki muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu; od 2023 r. istniejące kominki  
o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą 
zostać wyposażone w urządzenie redukujące 
emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. 
elektrofiltr). 
 Kontrola przestrzegania wymagań 
uchwały będzie prowadzona przez uprawnio-
ne służby (upoważnionych pracowników 
gminy, policję) na podstawie udostępnianych 
przez użytkowników dokumentów potwier-
dzających spełnianie ww. wymagań tj. doku-
mentacji technicznej, instrukcji użytkowania, 
wyników badań kotła, certyfikatów. W przy-
padku naruszenia przepisów uchwały, miesz-
kaniec może zostać ukarany mandatem do 
500 zł lub grzywną do 5000 zł. 
 Więcej informacji na stronie powie-
trze.malopolska.pl/antysmogowa/; powie-
trze.malopolska.pl/ekoprojekt/ lub w Urzę-
dzie u Ekodoradcy (pok. nr 216, tel. 12 37 21 
777). 

(ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Uchwała antysmogowa województwa małopolskiego 

Złóż wniosek na kolejny okres zasiłkowy J eśli starasz się o świadczenie Rodzina 
500+ lub inne zasiłki rodzinne, złóż 

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy. 
Dotyczy to również wszystkich tych, którzy 
do tej pory otrzymywali lub otrzymują 
świadczenia. Wypłata świadczeń nie jest 
przedłużana automatycznie. Wymaga złoże-
nia kolejnej deklaracji. Wnioski przyjmo-
wane będą od 1 sierpnia. Można je złożyć: 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dobczycach (Rynek 22a - 
Dział Świadczeń Rodzinnych) w poniedzia-
łek od 7.30 do 16:30 oraz od wtorku do 
piątku od 7.30 do 15.15. 
 Przez internet: ministerialny Portal 
Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://
empatia.mpips.gov.pl/); bankowość elektro-
niczna; PUE ZUS – Platforma Usług Elek-
tronicznych ZUS; ePUAP – elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego (program Rodzina 500+) 
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 
października 2017 do 30 września 2018 
można składać od dnia 1 sierpnia. 
 Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 
trwający od 1 listopada 2017 do 31 paź-
dziernika 2018 można składać od dnia 1 
sierpnia. 
 Przy ustalaniu prawa do świadczenia 
wychowawczego (program Rodzina 500+), 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń rodzinnych na nowy okres zasił-
kowy uwzględniany będzie dochód rodziny 
z roku bazowego 2016 z zastrzeżeniem 
zmiany sytuacji dochodowej po roku bazo-
wym 2016, czyli utraty lub uzyskania do-
chodu. 
 Kryteria dochodowe uprawniające 
do świadczeń: (kwoty netto) 
Świadczenie wychowawcze (Program 
Rodzina 500+) – w przypadku ubiegania się o świadczenie 
na pierwsze dziecko: 
800 zł miesięcznie - kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie; 
1200 zł miesięcznie - kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne; 
Świadczenie wychowawcze na drugie i ko-
lejne dziecko przysługuje niezależnie od 
osiągniętego dochodu. 
Fundusz alimentacyjny 725 zł miesięcznie - kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie; 
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 674 zł miesięcznie - kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie; 
764 zł miesięcznie - kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne. 

(mgops) 
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B oisko wielofunkcyjne, położone przy 
budynku remizy OSP w Skrzynce, zo-

stało zmodernizowane i jest do dyspozycji 
mieszkańców. Asfaltowa nawierzchnia zosta-
ła zastąpiona bezpieczną nawierzchnią poli-

uretanową, spełniające unijne normy jakości i 
bezpieczeństwa. 
 Wykonawcą, na zlecenie UGiM Dob-
czyce, była firma „TOP-SPORT” z Bielska-
Białej. Koszt wszystkich robót wraz z wyma-
lowaniem linii do koszykówki i piłki ręcznej, 
położeniem kostki i remontem ogrodzenia, 
wyniósł ponad 71 tys. zł. 

 Istniejące boisko sportowe położone 
przy budynku OSP Skrzynka, o wymiarach 
27,70x14,80m i nawierzchni asfaltowej, wy-
magało modernizacji poprzez położenie bez-
piecznej nawierzchni poliuretanowej. 

 W ramach modernizacji bo-
iska wykonano następujące roboty: 
- położenie: warstwy wyrównawczej 
ET, po uprzednim oczyszczeniu ist-
niejącej nawierzchni asfaltowej  
i regulacji obramowania boiska; war-
stwy pośredniej elastycznej z miesza-
niny granulatu gumowego połączone-
go lepiszczem poliuretanowym; war-
stwy użytkowej nanoszonej metodą 
ciśnieniową (natrysk) z granulatu 
EPMD i lepiszcza poliuretanowego, 
kolor ceglasty; 
- malowanie linii segregacyjnych 

boiska do piłki ręcznej i koszykówki; 
- wykonanie nawierzchni z kostki pomiędzy 
istniejąca droga a ogrodzeniem boiska; 
- remont ogrodzenia z siatki oraz uzupełnie-
nie cokołu ogrodzenia od strony południowej 
i narożników wsch.-zach. 

 
Tekst  foto (ugim) 

Boisko w Skrzynce w nowej odsłonie 
Z  nowym rokiem szkolnym uczniowie 

będą mogli się cieszyć większym  
komfortem na lekcjach wychowania fizycz-
nego. Dobiegły końca prace przy montaż 
urządzeń wentylacji mechanicznej w sali 
gimnastycznej szkoły podstawowej w Brzą-
czowicach. Wykonawcą prac była firma 
„ELEKTROKLIM”. Gmina Dobczyce wy-
datkowała na ten cel kwotę ponad 114 tys. zł. 
 Dla wentylowania sali gimnastycznej 
zainstalowano 5 szt. urządzeń wentylacyj-
nych z odzyskiem ciepła. Urządzenia zamon-
towane na ścianach sali, w miejscu likwido-
wanego okna, dostarczają świeże powietrze 
oraz usuwają powietrze z pomieszczenia  
w ilości maks. 1200 m3/h każdy (urządzenia 
kompaktowe). 
 Urządzenia posiadają 2. krzyżowe 
wymienniki ciepła, odzyskujące ciepło  
z powietrza usuwanego. Sterowanie urządze-
niami odbywa się za pomocą jednego sterow-
nika T-box, wyposażonego w ekran dotyko-
wy. Intuicyjne, proste w obsłudze oprogra-
mowanie z programatorem tygodniowym, 
zawiera różne tryby pracy. 
 Zaletami stosowania jednego urządze-
nia są m.in.: zmniejszenie kosztów eksploata-
cji o 6600 zł/rok oraz 147 GJ/rok w porówna-
niu do wentylacji bez odzysku ciepła, brak 
konieczności stosowania wentylatorów wy-
ciągowych (jednostka zapewnia nawiew  
i wywiew) oraz sprostanie wymogom przepi-
sów dotyczących odzysku ciepła. Dodatkowo 
zastosowano 2 szt. destratyfikatorów powie-
trza o wydajności 5400 m3/h. Zapewniają 
one bardziej równomierne rozprowadzanie 
temperatuy w obiekcie, ograniczają straty 
ciepła przez dach oraz zwiększają efektyw-
ność systemu grzewczego.  
 Destratyfikatory mogą pracować sta-
le, także latem, w celu polepszenia cyrkulacji 
powietrza. 

Tekst i foto (ugim) 

Dobczyce przystępują do wojewódzkiego  programu „Małopolska Niania” W  ramach pilotażowego programu 
„Małopolska Niania” 92 rodziny z 23 

małopolskich gmin, w tym 3 rodziny z gminy 
Dobczyce otrzymają wsparcie na zatrudnie-
nie opiekunki dla swoich dzieci. 
 Burmistrz Paweł Machnicki podpisał 
w tej sprawie 10 lipca z województwem 
umowę gwarantującą wsparcie finansowe  
w ramach tego projektu. Dodatkowo Gmina 
Dobczyce planuje przeznaczyć w roku 2017, 
ze swojego budżetu, kwotę 6 tys. zł, a w  
2018 roku 9 tys. zł. Całość projektu wyniesie 
45 tys. zł. 
 Na sesji Rady Miejskiej przegłosowa-
no uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
„Małopolska Niania”. Rodzice, na opiekę nad 
dziećmi w wieku do trzech lat, będą dostawać 
po 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 10 mie-
sięcy (w roku 2017 i 2018), z czego 1 tys. zł 
pochodzić będzie z budżetu województwa,  
a 500 zł z gminy. Pozostałą kwotę, stanowią-
cą całkowite wynagrodzenie niani z tytułu 
świadczenia przez nią usług, w okresie pobie-

rania świadczenia będą ponosili rodzice. 
 Rodzice sami będą mogli znaleźć  
i wybrać opiekuna, który zajmie się dziec-
kiem podczas ich nieobecności. Będą zobo-
wiązani do zawarcia umowy z osobą sprawu-
jącą opiekę. Nianią może zostać także czło-
nek rodziny starającej się o wsparcie, pod 
warunkiem, że jest to osoba bezrobotna, która 
nie przekroczyła 60 roku życia - w przypadku 
kobiet i 65 lat - w przypadku mężczyzn.  
 O udział w programie mogą starać się 
rodzice aktywni zawodowo, którzy w celu 
powrotu do pracy po upływie urlopu macie-
rzyńskiego, rodzicielskiego lub wycho-
wawczego planują zatrudnienie niani do 
opieki nad dziećmi, które ukończyły 20 tygo-
dni życia, nie więcej jednak niż 3 lata. O 
pierwszeństwie uczestnictwa w programie 
zdecydują gminy. Pod uwagę będą brane 
różne kryteria, m.in. wielodzietność, niepeł-
nosprawność dziecka, samotne wychowywa-
nie dziecka oraz dochody. 

(ugim) 

Sala gimnastyczna w szkole  
w Brzączowicach z nową wentylację 
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Pozytywne wyniki badań na oczyszczalni ścieków w Dobczycach W yniki badań próbek ścieków oczyszczo-
nych z oczyszczalni w Dobczycach, 

pobranych 21. lipca wskazują, że wszystkie 
parametry mieszczą się w normie  
i są zgodne z warunkami określonymi w po-
zwoleniu wodno-prawnym. 
 Osad czynny w reaktorze nr II zaczął 
już pracować prawidłowo, przywracając tym 
samym reaktor do sprawności. Potrzeba jeszcze 
paru dni na potwierdzenie stabilności sytuacji. 
 Jak informowano na stronach Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce, 19. maja, w wyniku 
dopływu bardzo dużych ładunków zanieczysz-
czeń, nastąpiło obumarcie biocenozy osadu 
czynnego, tym samym zatrzymanie procesu 
oczyszczania w dobczyckiej oczyszczalni ście-
ków. 
 Natychmiast rozpoczęto szczepienie 
żywym osadem, dowożonym z oczyszczalni  
w Myślenicach, w celu utrzymania ciągłości 
pracy oczyszczalni przynajmniej w jednym  
z dwóch reaktorów. Część mechaniczna 
oczyszczalni pracowała bez zastrzeżeń.  
W reaktorze nr II nie udało się utrzymać osadu 
czynnego. O zaistniałej sytuacji został powia-
domiony WIOŚ w Krakowie, który podjął kon-
trolę. 
 Równolegle szukano źródła niedozwo-
lonych zanieczyszczeń, aby w konsekwencji 
zatrzymać ich zrzut do oczyszczalni. Spraw-
dzano zakłady w strefie przemysłowej, prze-
woźników dostarczających ścieki oraz inne 
podmioty. Okresowo wstrzymywano odbiór 
ścieków dostarczanych wozami asenizacyjny-
mi. 
 Analiza próbek odpływu z oczyszczalni 
do Raby, wykonana 23. maja, wykazała prze-

kroczenia CHZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, 
azotu i fosforu. 
 Gmina podjęła współpracę z ekspertami 
z zakresu technologii oczyszczania ścieków  
i rozpoczęto proces odbudowy biocenozy osa-
du. Wyniki badania próbek pobranych  
11. lipca wskazywały, że postępuje proces 
odbudowy sprawności oczyszczalni. 
 W związku z tym, że nie udało się wy-
kryć źródła zanieczyszczenia, skierowano pi-
smo do Policji o podjęcie czynności wyjaśnia-
jących. 
 Skierowano pisma do największych 
zakładów w strefie przemysłowej z prośbą  
o informację czy w okresie od 15. maja do 31. 
maja prowadzili prace, które mogły spowodo-
wać zrzut ścieków zaburzających pracę oczysz-
czalni.  
 Skierowane zostały pisma do przewoź-
ników ścieków, przypominające o obowiązku 
przestrzegania umowy i prawidłowego raporto-
wania miejsca odbioru ścieków. 
Gmina przeprowadziła także kontrolę przewoź-
ników dostarczających ścieki do oczyszczalni. 
 Wykonano szczegółową analizę pracy 
oczyszczalni, w tym stanu osadu czynnego, 
między innymi w celu dobrania specyficznego, 
dedykowanego koagulantu do wytrącenia osa-
du z reaktora I. Koagulant został dobrany i jest 
stosowany, co umożliwia utylizację osadu. 
 Wystosowano kolejne pisma do zakła-
dów ze strefy przemysłowej informujące  
o sytuacji na oczyszczalni ścieków i wzywające 
do zachowania pełnej dyscypliny w zakresie 
parametrów zrzucanych ścieków. Dodatkowo 
odbyły się spotkania robocze i kontrole w za-
kładach. 

 Po opanowaniu i przeanalizowaniu 
sytuacji na oczyszczalni, Gmina podjęła decy-
zję o działaniach, które zabezpieczą przed po-
dobnym zdarzeniem w przyszłości. Są to: 
- zwiększone kontrole dostawców ścieków 
(klientów) oraz sieci kanalizacyjnej, 
- natychmiastowe karanie, w tym blokowanie 
możliwości zrzutu ścieków dla dostawców 
przekraczających określone w prawie i w umo-
wach normy,  
- zatrudnienie eksperta wewnętrznej kontroli 
jakości technologicznej pracy oczyszczalni. 
Rolą eksperta będzie także dopilnowanie, by  
w procesach technologicznych rozbudowanej  
i zmodernizowanej oczyszczalni oraz w proce-
sach monitoringu sieci i kontroli dostawców, 
uwzględnić możliwości eliminowania podob-
nych i innych potencjalnych zagrożeń. Będzie-
my także kontynuować rozmowy i ustalenia 
techniczne z firmami, w celu skoordynowania 
zabezpieczeń zarówno po stronie oczyszczalni 
jak i dostawców ścieków. 
 Po raz kolejny apelujemy do wszyst-
kich korzystających z kanalizacji, o zachowa-
nie zgodne z prawem i nie odprowadzanie ze 
ściekami substancji zabronionych. 
 Przypominamy, że zabronione jest: 
odprowadzanie substancji żrących, toksycz-
nych, żywic, lakierów, rozpuszczalników, mas 
bitumicznych, smół, emulsji, mieszanin cemen-
towych, benzyn, nafty, olejów opałowych  
i technologicznych, ścieków z hodowli zwie-
rząt, gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków  
z kiszonek niezależnie od ich ilości. Nawet 
małe dawki tych substancji mogą powodować 
zatrucie biologii oczyszczalni. 

(ugim) 
Zadania powiatu realizowane z udziałem środków z budżetu Gminy i Miasta Dobczyce G mina Dobczyce wspiera zadania powia-

tu czyli zadania powiatu realizowane  
z udziałem środków z budżetu Gminy i Mia-
sta Dobczyce w 2017 r. 
 Zadania realizowane przez Powiat  
z udziałem środków Gminy Dobczyce 
(przekazujemy dotację do Powiatu): Przebudowa odcinków dróg powiatowych:  
ul. Nowowiejska w Dobczycach i Dobczyce-
Kornatka-Zasań – kwota dotacji z gminy  
250 000 zł. 
Realizacja w formule Inicjatywy Samorządo-
wej 50/50. 
Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego  

z pilotem dla potrzeb Oddziału Chirurgii  
Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Myśleni-
cach – kwota dotacji z gminy 50 000 zł. 
Program profilaktyki zdrowotnej (program 
szczepień przeciwko meningokokom,  
wywołującym sepsę) – kwota dotacji z gminy 
7 000 zł. 
Program profilaktyki zdrowotnej (program 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego – HPV) – kwota dotacji z gminy  
3 000 zł. 
Razem dotacje: 310 000 zł 
 Zadania Powiatu realizowane przez 
Gminę Dobczyce z udziałem środków  

Powiatu i Gminy: Zabezpieczenie przed zalaniem części miej-
scowości Stadniki poprzez budowę przepustu 
pod drogą powiatową – kwota środków prze-
znaczonych przez Gminę na realizację zada-
nia 95 000 zł. Realizacja w formule IS 50/50. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 
zwiększenie środków z budżetu gminy  
w stosunku do otrzymanej z Powiatu dotacji 
112 000 zł. 
 Łączna kwota w budżecie Gminy  
i Miasta Dobczyce na 2017 r. na realizację 
zadań wspólnie z Powiatem: 517 000 zł 

 (ugim) 



 Jeżeli w terminie 5. lat od oględzin 
właściciel wystąpi o wydanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i będzie realizowana na części nieru-
chomości, na której rosło usunięte drzewo, 
organ uwzględniając dane ustalone podczas 
oględzin, nakłada obowiązek uiszczenia opła-
ty za usunięte drzewa. 
 Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunię-
cie drzew: bez stosownego zgłoszenia, przed 
dokonaniem oględzin przez, w przypadku 
sprzeciwu organu, skutkować będzie nalicze-
niem administracyjnej kary pieniężnej. 
 W przypadku wszystkich innych pod-
miotów, a także osób fizycznych będących 
właścicielami nieruchomości, a usuwających 
drzewa w związku z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, obowiązek uzyskania ze-
zwolenia uzależniony jest od obwodu pnia 
mierzonego na wysokości 5 cm. 
 Wycinka drzew, których obwody pni 
na wys. 5cm przekraczają: 80 cm - topole, 
wierzby, klony jesionolistne, klony srebrzyste; 
65 cm - kasztanowce zwyczajne, robinie aka-
cjowe platany klonolistne; 50 cm w przypadku 
pozostałych drzew; wymaga uzyskania decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew, wydawanej 
przez burmistrza, a w przypadku nieruchomo-
ści wpisanej do rejestru zabytków – woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. 
 Drzewa owocowe w dalszym ciągu 
można usuwać bez zezwolenia. 

 (ugim) 

O d 17 czerwca obowiązują nowe przepisy 
ustawy o ochronie przyrody, zgodnie  

z którymi osoba fizyczna będąca właścicielem 
nieruchomości, która planuje usunięcie drzew 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, zobowiązana jest zgłosić 
zamiar ich usunięcia, jeżeli obwody pni, mie-
rzone na wys. 5cm przekraczają: 80 cm -  
w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego; 65 cm - kasztano-
wiec zwyczajny robinia akacjowa, platan klo-
nolistny; 50 cm - pozostałe gatunki drzew. 
 W zgłoszeniu należy podać: imię  
i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieru-
chomości, z której drzewo ma być usunięte, 
rysunek lub mapkę określającą usytuowanie 
drzewa. W terminie 21 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia, przeprowadzone są oględziny 
drzew przeznaczonych do usunięcia: ustalony 
zostanie ich gatunek oraz obwody. Z oględzin 
sporządzany będzie protokół. 
 W terminie 14 dni od oględzin, urząd 
może wnieść sprzeciw w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Usunąć drzewa można, jeżeli nie 
wniesiono sprzeciwu w tym terminie. W przy-
padku sprzeciwu, to właściciel winien wystą-
pić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew. Na wniosek strony urząd, 
przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeci-
wu, może wydać zaświadczenie o braku pod-
staw do wniesienia sprzeciwu. 
 Jeżeli właściciel nie usunie drzew  
w terminie 6 miesięcy od dnia oględzin  
w terenie, będzie musiał na nowo zgłosić za-
miar usunięcia drzew do urzędu gminy. 
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Nowe przepisy o wycince drzew B urmistrz Paweł Machnicki powołał Komi-
tet Rewitalizacji, którego zadaniem  

będzie opiniowanie oraz pełnienie funkcji 
doradczych odnośnie realizowanego na terenie 
Dobczyc Programu Rewitalizacji. 
 Nabór do Komitetu trwał od 26 kwiet-
nia do 27 czerwca, na podstawie pisemnej 
deklaracji. Ogłoszenie o naborze zostało opu-
blikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
 Do Urzędu wpłynęło 15 deklaracji. Na 
podstawie decyzji Komisji, która oceniała 
kandydatów, burmistrz powołał Komitet Rewi-
talizacji w składzie: Magdalena Piwowarczyk 
- przedstawiciel mieszkańców obszaru rewita-
lizacji, Anna Stożek - przedstawiciel: podmio-
tu prowadzącego działalność społeczną na 
obszarze gminy, mieszkańców gminy spoza 
obszaru wybranego do rewitalizacji, Małgo-
rzata Molendys - przedstawiciel mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, Paweł Piwowarczyk - 
przedstawiciel: mieszkańców obszaru rewitali-
zacji, podmiotu prowadzącego działalność 
społeczną na obszarze gminy, jednostki orga-
nizacyjnej gminy - Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Natalia Maj - przedstawiciel: miesz-
kańców obszaru rewitalizacji, podmiotu pro-
wadzącego działalność społeczną, Marek 
Mitko - przedstawiciel: mieszkańców gminy 
spoza obszaru wybranego do rewitalizacji, 
podmiotu prowadzącego działalność spo-
łeczną, jednostki samorządu terytorialnego - 
UGiM Dobczyce, Tomasz Ciętak - przedsta-
wiciel: mieszkańców gminy spoza obszaru 
wybranego do rewitalizacji, jednostki organi-
zacyjnej gminy - Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Dobczyce, Grzegorz Zając - przedsta-
wiciel mieszkańców gminy spoza obszaru 
wybranego do rewitalizacji, Małgorzata  
Bartnik - przedstawiciel jednostki organiza-
cyjnej gminy - PS nr 3 w Dobczycach,  
Jadwiga Daniek-Salawa - przedstawiciel: 
mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego 
do rewitalizacji, jednostki organizacyjnej gmi-
ny - PS nr 3 w Dobczycach, Justyna Dudzik - 
przedstawiciel: mieszkańców gminy spoza 
obszaru wybranego do rewitalizacji, podmiotu 
prowadzącego działalność społeczną na obsza-
rze gminy, Jacek Bassara - przedstawiciel: 
mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego 
do rewitalizacji, podmiotu prowadzącego dzia-
łalność społeczną na obszarze gminy, Izabela 
Janczak-Bizoń - przedstawiciel podmiotu 
prowadzącego działalność społeczną na obsza-
rze gminy, Paweł Stożek - przedstawiciel: 
mieszkańców gminy spoza obszaru wybranego 
do rewitalizacji, jednostki samorządu teryto-
rialnego - UGiM Dobczyce, Jan Hartabus - 
przedstawiciel: podmiotu prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą na obszarze gminy, Rady 
Miejskiej w Dobczycach. 
 Ustawa o rewitalizacji wprowadza 
obowiązek powołania Komitetu Rewitalizacji, 
który wydaje opinie i doradza w sprawach 
związanych z procesem rewitalizacji. 
 Zadaniem Komitetu jest dostarczanie  
w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, 
które mają pomóc gminie w prawidłowym 
ukształtowaniu jego przebiegu. Jest on łączni-
kiem między organami gminy a mieszkańcami. 

 
(ugim) 

Znamy skład komitetu rewitalizacji  

Podpisano umowę na rozbudowę budynku SP w Brzączowicach B urmistrz Paweł Machnicki podpisał 
umowę na rozbudowę szkoły w Brzą-

czowicach. Umowa została zawarta z firmą 
WIKPOL, wyłonioną w drodze przetargu 
nieograniczonego. Koszty wykonania robót 
wyceniono na 2 835 884 zł brutto. Pierwszy 
etap prac potrwa do 31 grudnia 2017, drugi 
etap, kończący inwestycję, do 31 grudnia 
2018. Rozbudowa szkoły będzie finansowana 
z budżetu gminy Dobczyce. Nowy budynek 
powstanie w miejscu starej szkoły. 
 Do szkoły w Brzączowicach w roku 
szkolnym 2017/2018, z uwagi na reformę 
systemu oświaty, będzie uczęszczać 144. 
uczniów, którzy uczyć się będą w 8. oddzia-
łach. W roku szkolnym 2018/2019 będzie to 
już 185. uczniów w 10 oddziałach. Obecnie, 
aby zapewnić możliwość realizacji obowiąz-
ku szkolnego wszystkim dzieciom z obwodu 
SP Brzączowice, konieczna jest likwidacja 
pracowni przedmiotowych. Brak miejsc odno-
towano także w oddziale przedszkolnym dzia-
łającym przy SP Brzączowice. Obecnie funk-
cjonują tam 3 oddziały przedszkolne, do któ-
rych uczęszcza 70. dzieci. Z uwagi na niewy-
starczającą liczbę pomieszczeń, nie wszystkie 
dzieci, dla których gmina zobligowana jest do 
zapewnienia miejsc przedszkolnych, znalazły 
swoje miejsce w tej placówce. Gdyby szkoła 
dysponowała większą liczbą pomieszczeń, 
możliwe byłoby otwarcie czterech oddziałów 
przedszkolnych w roku 2017/2018. Niestety, 
z uwagi na braki lokalowe, dzieciom, które 
nie zostały przyjęte do oddziału przedszkolne-

go w Brzączowicach, gmina była zobligowa-
na wskazać miejsca w innych placówkach. 
 W roku szkolnym 2017/2018 będą się 
uczyć klasy od I-VII, a w roku szkolnym 
2018/2019 klasy od I-VIII oraz oczywiście 
oddziały „0”. Z analizy danych demograficz-
nych w obwodzie SP w Brzączowicach na 
przestrzeni kolejnych 5. lat wynika, że ilość 
dzieci będzie się utrzymywać na obecnym 
poziomie. Tak więc są roczniki, gdzie ko-
niecznym będzie utworzenie dwóch pierw-
szych klas, co wiąże się z potrzebą kolejnego 
pomieszczenia. 
 Opisane wyżej problemy spowodowa-
ły, że Gmina zdecydowała o rozbudowie ist-
niejącej placówki w Brzączowicach. Rozbu-
dowa pozwoli na zapewnienie wszystkim 
dzieciom z obwodu SP Brzączowice godnych 
warunków do nauki, a dzieciom w wieku 
przedszkolnym zapewni wystarczającą liczbę 
miejsc. 

(MaG) 



Kwota w roku 2017 – 59 594 zł.  
 Modernizacja - remont drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych Brzączowice – 
Mostówka. Zadanie (budowa) jest realizowa-
ne. Gmina na to zadanie otrzymała dofinan-
sowane z FOGR na kwotę 30 000 zł. Całko-
wita kwota zadania - 94 575 zł. 
 Budowa chodnika wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej nr 967 w miejscowości Dobczyce 
- ul. Myślenicka. Trwa procedura przetargo-
wa. Kwota całkowita zadania - 548 439 zł,  
w tym dotacja od Marszałka Województwa 
Małopolskiego – 250 000 zł. 
 Budowa obejścia Dobczyce – wykup 
gruntu. Udział Gminy w wykupie gruntu pod 
obwodnicę. Kwota - 22 500 zł. 
 Przebudowa odcinków dróg powiato-
wych: ul. Nowowiejska w Dobczycach  
i Dobczyce - Kornatka – Zalas. Zadanie re-
alizuje Powiat Myślenicki przy 50. proc. 
udziale Gminy, co stanowi kwotę 250 000 zł 
po stronie Gminy.  
 Modernizacja ulicy Podgórskiej. Za-
danie zrealizowane. Kwota inwestycji –  
156 060 zł. 
 Wykonanie dwóch przepustów na 
drodze gminnej Stadniki – Kwapinka. Umo-
wa na realizację zadania została podpisana 
30. czerwca. Kwota inwestycji - 63 632 zł. 
 Przebudowa drogi gminnej Rudnik – 
Winiary; opracowanie dokumentacji projek-
towej. Zadanie jest realizowane. Kwota na 
opracowanie dokumentacji – 70 000 zł. 
Wykonanie dokumentacji technicznej prze-
budowy drogi gminnej ul. Ogrodowa. Zada-
nie jest realizowane. Kwota wykonania do-
kumentacji – 19 471 zł. 

(ugim) 

W  Gminie Dobczyce realizowanych jest 
wiele inwestycji – tych spektakular-

nych, które widać, a także tych drobniej-
szych, które są istotne dla naszej codzienno-
ści. Wśród tych inwestycji nie brakuje także 
prac projektowych i prac nad przygotowa-
niem wniosków koniecznych do aplikowania 
o dofinansowanie. 
 Ze względu na dużą ilość zadań, bę-
dziemy przedstawiać je w Tapecie w kolej-
nych odsłonach. Dzisiaj – część pierwsza. 
Całość można znaleźć na www.dobczyce.pl. 

Inwestycje w Gminie Dobczyce 
 Wykonanie projektów budowlano-
wykonawczych zasilania w wodę miejsco-
wości: Zakliczyn (gmina Siepraw), Brzączo-
wice gmina Dobczyce z rurociągu Gorzków 
– Siepraw. Zadanie jest realizowane przez 
Gminę Siepraw z udziałem finansowym 
Gminy Dobczyce, na podstawie porozumie-
nia. Kwota udziału Gminy Dobczyce:  
65 450 zł. 
 Modernizacja sieci wodociągowej 
Rudnik, Dziekanowice, Sieraków - doku-
mentacja projektowa. Zadanie zostało zreali-
zowane. Gmina posiada prawomocną decy-
zję o pozwoleniu na budowę. Kwota:  
29 225 zł w roku 2017. 
 Modernizacja sieci wodociągowej 
Rudnik , Dziekanowice, Sieraków – dodat-
kowa część dokumentacji projektowej. Zada-
nie jest realizowane. Kwota zadania –  
30 750 zł. 
 Ograniczenie zagrożenia powodzio-
wego w rejonie ronda, ulice: Nowowiejska, 
Zarabie, Laskowa w Dobczycach - opraco-
wanie dokumentac j i  pro jektowo-
kosztorysowej. Zadanie jest realizowane. 
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Inwestycje w Gminie Dobczyce cz. I D o 3 sierpnia można składać wnioski  
o  dof inansowanie  w zakresie 

„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie pro-
duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
finansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 
 Dofinansowanie jest przyznawane  
w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. 
kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na 
realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na 
firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna 
wysokość pomocy, jaką można otrzymać, nie 
może być mniejsza niż 10 tys. zł. 
 Dotacja może być przeznaczone m.in. 
na: budowę lub modernizację budynków 
wykorzystywanych do prowadzonej działal-
ności; zakup (wraz z instalacją) maszyn lub 
urządzeń do przetwarzania i magazynowa-
nia, z także zakup aparatury pomiarowej  
i kontrolnej; nabycie urządzeń służących 
poprawie ochrony środowiska. 
 To już kolejna w tym roku dotacja  
i nabór wniosków na przetwórstwo produk-
tów rolnych. Tym razem o dofinansowanie 
mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rol-
ników lub ich domownicy, którzy objęci są 
ubezpieczeniem społecznym rolników  
w pełnym zakresie. 
 Więcej szczegółowych informacji 
można znaleźć na stronie dofinansowanie-
dlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje 
w przetwórstwo produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój. 

(ugim) 

Powrócą ptaki – promocja tomiku poezji 

Dotacje dla rolników 

K azimierz Budyn – poeta ze Stadnik, 
który w swoich szczerych i pełnych 

refleksji wierszach opisuje otaczający go 

świat, wydał kolejny tomik poezji. Na jego 
promocję zaprosiła Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dobczycach. 
 Spotkanie z panem Kazimierzem 

poprowadziła Katarzyna Dominik, która 
podobnie jak on, należy do Grupy Literackiej 
Tilia z Myślenic. 

 Członkowie tej grupy byli 
także obecni na spotkaniu w Dob-
czycach – i podkreślali, jak wiele 
do grupy wnosi pan Kazimierz. 
- Przynależność do tej grupy to 
dla mnie literacki nobel – zrewan-
żował się Kazimierz Budyn. 
 W czasie spotkania, obok 
poezji bohatera promocji, nie 
zabrakło także muzyki. Dla 
uczestników zagrał Mateusz 
Szczurek – wykonał piosenki do 
tekstów Kazimierza Budyna, do 
których napisał muzykę.  

 Powrócą ptaki można nabyć w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach. 

 
(k) 

Zakończyła się  budowa  parkingu przy RCOS P arking przy ulicy Szkolnej jest już goto-
wy. Nasi mieszkańcy mogą cieszyć się 

75-cioma nowymi miejscami postojowymi. 
Z parkingu do RCOS prowadzi wybrukowa-
ny deptak, który zapewnia bezpieczeństwo,  
a także znacznie skraca drogę.  

 Wykonawcą robót budowlanych 
związanych z budową parkingu wraz z siecią 
kanalizacji deszczowej przy ulicy Szkolnej w 
Dobczycach jest firma „SAMBUD”. Koszt 
inwestycji – 285 213 zł brutto. 

 
Tekst i foto: (ugim) 

Fot. Paweł Stożek 

M iejska Biblioteka Publiczna i Kultu-
ralny Klub Kibica zapraszają na 

mecz Wisła Kraków – Wisła Płock. Mecz 
w Pucharze Polski odbędzie się 9 sierpnia. 
Zapisy w Bibliotece do 3 sierpnia.  

 Do 3 sierpnia można się także zapi-
sać na mecz Wisła –Lechia. Mecz zostanie 
rozegrany 26 sierpnia.  
 Zapraszamy wszystkich małych  
i dużych kibiców. 

(Red.) 
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W czerwcu klasy 4b i 5a udały się na wy-
cieczkę do Ogrodzieńca. Była to nagroda za 

I miejsce w „V Wypasie Kóz”. Najpierw 
dzieci udały się do Domu Legend i Stra-
chów, który wymagał od nich niebywałej 
odwagi, by przejść przez wszystkie ciemne 
komnaty, a na końcu trafić do upragnionego 
wyjścia. Po strasznych przeżyciach dzieci 
odwiedziły Park Doświadczeń Fizycznych. 

Była to niesamowita przygoda, dzięki której 
uczestnicy wycieczki dowie-
dzieli się jak działają podsta-
wowe prawa fizyki. Tam rze-
czy, które na pozór wydają się 
niemożliwe stały się możliwe.  
Po żywej lekcji fizyki dzieci 
udały się do Parku Rozrywki, 
gdzie mogły się zrelaksować. 
To nie był jeszcze koniec 
atrakcji. 
Kolejną przygodą był Tor 
Saneczkowy, na którym dzieci 
mknęły z niespotykaną, ale 
bezpieczną prędkością. Na 
samym końcu wycieczki cze-
kał na nich jeszcze przepiękny 
Zamek Ogrodzieniec. Co 

prawda dzieci skarbu nie znalazły, ale za to 
wiedzę historyczną znacznie pogłębiły. Dla 
wszystkich uczestników była to niezwykła 
wycieczka z licznymi atrakcjami i niezapo-
mnianymi przygodami. 

 Tekst i foto: Agnieszka Kołodziej 

„Wypasiona” wycieczka do Ogrodzieńca 

F ranklin mówi kocham cię…” – to tytuł 
edukacyjnego spektaklu z przesłaniem, 

na który zaprosiła do auli RCOS-u grupa 
„Zajączków” z Przedszkola Samorządowe-
go nr 3 w Dobczycach. Scenariusz napisał 
Paweł Piwowarczyk, również on wybrał 
muzykę do teatrzyku, zaś reżyserią  
i przygotowaniem aktorów zajęła się wy-
chowawczyni dzieci Jadwiga Daniek-
Salawa.  
 Przedstawienie było zakończeniem 
autorskiego projektu: „Razem z Franklinem 
uczymy się wartości”, który realizowany 
był od września 2016r. Mali aktorzy otrzy-
mali gromkie brawa, a z liter, które trzyma-
ły w rękach występujące dzieci, powstał 
napis: kochamy naszych przyjaciół.  

(Red.) 

We wrześniu – otwarcie nowej strażnicy Z ostały zakończone prace związane  
z budową strażnicy OSP Dobczyce przy 

ulicy Jagiellońskiej. Już dziś zapraszamy 
wszystkich Mieszkańców miasta i gminy, do 
wspólnego świętowania oddania tej ważnej 
dla naszej całej społeczności, inwestycji. 
Oficjalne otwarcie odbędzie się 23 września. 
W programie uroczystości m.in. msza świę-
ta, poświęcenie strażnicy i zabawa taneczna. 

 Otwarcie będzie też okazją do obejrze-
nia całości inwestycji, gdyż wszystkie po-

mieszczenia będą otwarte dla 
zwiedzających. 
W nowym obiekcie powstały  
4 przestronne i przejazdowe 
boksy garażowe dla samocho-
dów pożarniczych. Ponadto 
znalazło się miejsce na salę 
spotkań z niewielkim zapleczem 
kuchennym, węzeł sanitarny  
z prysznicami oraz podręczne 
zaplecze warsztatowe. 
 Charakterystycznym ele-
mentem każdej strażnicy jest 
wieża, dlatego też przy nowych 
boksach garażowych powstała 

mierząca ponad 15 metrów wieża, na której 
zlokalizowane są maszty do radiotelefonów 
oraz maszt syreny. 
 Obiekt przeszedł odbiór techniczny  
i posiada pozwolenie na użytkowanie. 

 
Tekst i foto: (ugim) 

P o jesiennych porządkach, przeprowa-
dzonych w ubiegłym roku przyszedł 

czas na prace modernizacyjne w parku 
miejskim koło osiedla na Placu Zgody. 
 W ramach robót wymienione zostaną 
latarnie oraz wybudowane nowe alejki spa-
cerowe. Koszt zadania wyniesie 64.404 zł 
brutto. Prace potrwają do 15 września.  
Kolejnym etapem – zależnym od  
możliwości budżetu gminy - będzie wzbo-
gacenie zieleni oraz zainstalowanie ławek  
i koszy. 
 Prace mają przywrócić dawną funkcję 
i wygląd parku miejskiego. 

 
(ugim) 

Kolejny etap  modernizacji parku  miejskiego w Dobczycach 

Fot. ze zbiorów Przedszkola 

 Starostwo Powiatowe w Myślenicach 
prowadzi wstępną rekrutację na kwalifikacyj-
ny kurs zawodowy – kwalifikacja: prowadze-
nie produkcji rolniczej. Nauka na kursie jest 
bezpłatna. 
 W ramach kształcenia w zawodzie rolnik 
w formie kursu kwalifikacyjnego, realizowane 
są cele: wykonywanie prac związanych z pro-
wadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; 
prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn  
i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej; prowadzenie sprzedaży produk-
tów rolnych i zwierząt gospodarskich; oblicza-
nie opłacalności produkcji rolniczej. 
 Kurs trwał będzie przez rok (2 semestry) 
– 576 godzin. Zajęcia będą się odbywać  
w formie zaocznej - piątek, sobota, niedziela. 

 Uczestnikami kursu mogą być osoby, 
które: ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią 
szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą 
szkołę zawodową, średnią lub posiadają wy-
kształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwa-
lifikacje; nieposiadające przeciwskazań zdro-
wotnych do wykonywania zawodu rolnika. 
 Po kursie uczestnicy uzyskują zaświad-
czenie o ukończeniu kursu umożliwiające 
przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  
Osoba, która zda egzamin przed Okręgową 
Komisja Egzaminacyjną otrzymuje świadec-
two potwierdzające daną kwalifikację. Słu-
chacz, po ukończeniu kursu, może wykony-
wać prace związane z prowadzeniem produk-
cji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługi- 

wać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, 
prowadzić sprzedaż produktów rolnych  
i zwierząt gospodarskich. 
 Ukończona kwalifikacja pozwala na 
dalszy rozwój zawodowy, m.in.: kurs Organi-
zacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agro-
biznesie, po którym można uzyskać tytuł 
Technika agrobiznesu lub kurs Organizacja 
nadzoru produkcji rolniczej, po której można 
uzyskać tytuł Technika rolnika. 
 Uruchomienie kursu planowane jest na 
drugą połowę września, gdy zgłosi się co naj-
mniej 20 kandydatów. 
Z głoszenia i informacje w Wydziale Edu-
kacji, Kultury i Sportu, Myślenice, ul. Kazi-
mierza Wielkiego 5, tel: 12/372 76 53 i 12/372 
76 54 

Spektakl z przesłaniem  
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w naszym mieście, odbyły się na boisku 
sportowym ,,Orlik” obok szkoły podstawo-
wej w Dobczycach rozgrywki sportowe  
w pięciu konkurencjach. Za zajęcie 1-2 i 3 
miejsca zwycięscy, zarówno nasi jak i sło-
waccy, otrzymali medale, które wręczył im 
burmistrz Paweł Machnicki. 
 W drugim dniu pobytu nasi goście 
wzięli udział we mszy św. w Dziekanowi-
cach, a następnie zwiedzili zabytkowy ko-
ściółek. Później przyglądali się pracom przy 
osuwisku w Dziekanowicach. Nie wyobraża-
li sobie, że to aż takie było zniszczenie. Po 
tym udali się do dworku w Sierakowie, gdzie 
podziwiali wystrój wnętrza i przepiękny 
ogród, a po obiedzie zwiedzili koronę zapo-
ry.  
 Po dwóch dniach udanego pobytu, wy-
ruszyli w drogę powrotną na Słowację. Bar-
dzo byli zadowoleni z pobytu u nas i podzię-
kowali za miłe ich przyjęcie. 

Józefa Baran 
Prezes Stowarzyszenia 

T radycyjnie, jak każdego roku, w czerw-
cu Dobczyckie Stowarzyszenie Emery-

tów i Rencistów gościło seniorów z Saris-
skich Michalan ze Słowacji. To już 8. rok 

współpracy między obu organizacjami.  
 W pierwszym dniu pobytu Słowaków  

Słowaccy przyjaciele z wizytą w Dobczycach 

Adam Czerwiński pierwszy na mecie Biegu Dobczyckiego A dam Czerwiński pierwszy przekroczył 
metę IV Dobczyckiego Biegu Uliczne-

go, pokonując trasę 10 km. w czasie 32 min 
34 s. W tegorocznym biegu wystartowało 
200 biegaczy z całej Polski. 
 Wśród mieszkańców Dobczyc, którzy 

wystartowali w biegu, miejsca na podium 
zajęli Jolanta Szwarnóg (wśród kobiet)  
i Robert Chanek (wśród mężczyzn). 
 Na trasie, biegaczom towarzyszyli – 
oprócz wspaniałych kibiców – policja i straż, 

które zabezpieczały bieg. Strażacy-druhowie 
przygotowali dla uczestników, przy ul.  
Budowlanych, kojącą kurtynę wodną. Nie 
zabrakło także wolontariuszy, którzy poda-
wali spragnionym wodę na trasie.  
 Ale nie tylko dorośli mieli swoje biego-

we emocji – zarówno po 
stronie uczestników, jak  
i kibiców. Na trasie, którą 
specjalnie przygotowano 
na błoniach RCOS, wy-
startowali najmłodsi bie-
gacze. Każdy uczestnik 
otrzymał medal pamiątko-
wy. 
 Wręczeniu pucharów 
i dyplomów towarzyszyły 
także emocje konkursowe 
– wśród uczestników roz-
losowane zostały dwa 
rowery. 

Organizatorem biegu był Dobczycki Klub 
Biegacza. Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie www.biegdobczycki.dkb.org.pl 

 
(k) 

J adwiga Daniek-Salawa, nauczycielka 
Przedszkola Samorządowego nr 3  

w Dobczycach, zajęła II miejsce w ogólno-
polskim konkursie literackim dla nauczycie-
li. Przedmiotem konkursu było napisanie 
bajki terapeutycznej o złości. Serdecznie 
gratulujemy! 

(Red.) 

Plastyczne sukcesy  ogólnopolskie 

S towarzyszenie św. Rocha zaprasza 
wszystkich mieszkańców Gminy do 

udziału w konkursie fotograficznym: Zwie-
rzęta w obiektywie uczuć. Do konkursu za-
praszamy wszystkich, którzy wykonają zdję-
cie ze swoim pupilem i nadeślą je do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 
Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kate-
goriach: szkoły podstawowe i gimnazjalne, 
szkoły ponadgimnazjalne i studenci, katego-
ria OPEN. 
 Maksymalnie można przesłać do kon-
kursu 5 fotografii wydrukowanych w forma-
cie B5 (18X24cm). Należy je przynieść lub 
przesłać do Miejskiej Biblioteki Pub licznej 
w Dobczycach (ul. Szkolna 43) do 15 sierp-
nia z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – 
Dobczycanie i ich zwierzęta”. 
 Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie urzędu: www.dobczyce.pl oraz na 
fanpage’u Stowarzyszenia. 
 Zachęcamy do udziału w konkursie. 

(Red.) 

Fot. ze zbiorów Stowarzyszenia 

Fot. Anka Stożek 

G abrysia Dyrcz z grupy „Zające”  
z Przedszkola Samorządowego  

nr 3 w Dobczycach zajęła III miejsce  
w ogólnopolskim konkursie plastycznym: 
„Przyroda tuż za oknem” w Gdyni. Także 
Karolinka Suś, w konkursie „Moja ulubiona 
postać z bajki” w Jaworznie, zajęła III miej-
sce.  
 Prace Gabrysi i Karolinki, wykonane 
pod kierunkiem wychowawczyni Jadwigi 
Daniek-Salawa, zostały wybrane przez jury 
z wielu prac z całej Polski. 

(Red.) 

Z apraszamy na Dożynki Powiatowe,  
które odbędą się 27 sierpnia na błoniach 

RCOS w Dobczycach.  
 Dożynki rozpocznie uroczysta msza św. 
dziękczynna, która zostanie odprawiona  
w kościele parafialnym w Rynku o godz. 13. 
Następnie korowód dożynkowy, z Orkiestrą 
Dętą na czele, przemaszeruje na błonia, 
gdzie o 14.45 odbędzie się oficjalne otwarcie 
Dożynek. Na scenie wystąpi Zespół Pieśni  
i Tańca Dobczyce, zaprezentują się grupy 
dożynkowe z całego powiatu, a wieczorem 
(od godz. 19) odbędzie się zabawa taneczna 
z zespołem Two-Way. 

(Red.) 

XIX Dożynki Powiatowe 

Sfotografuj się z pupilem 
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Z przepisów Teściowej 
1 września 1939r.  Piąta rano. Przez sen słyszę huk, jakby 
wybuch miny. Zrywam się z łóżka. W pokoju 
ciemno. Co to? Mamusia uspokaja mnie, to 
nic, to alarm próbny w Krakowie. Prześpij się 
jeszcze, jesteś zmęczona. Okna zasłonięte, bo 
na dworze już widno. Uspokojona zasypiam. 
Huk powtarza się. Coraz częstszy, głośniej-
szy. Słyszę podniesione głosy w sąsiednim 
pokoju. Zrywam się, radio podaje komunikat. 
„Dziś w nocy wojska niemieckie przekroczy-
ły granice Polski, wobec tego wojna została 
wypowiedziana.” 
 Dalej komunikat o sądach wojennych, 
dodatkowa mobilizacja: „Hallo, hallo! O 5-tej 
rano był bombardowany Kraków, Toruń, 
Poznań i wiele innych miast.” 
 A potem ten spokojny głos spikera: 
„Hallo, hallo, nadchodzi koma 2 przerwa 3 
….. 5 przeszedł. Alarm lotniczy dla miasta 
Warszawy odwołany.”  
 I znów za chwilę: „Ogłaszam alarm dla 
miasta… odwołany.” 
 Zabieram akta i spieszę do gminy. I w 
Dobczycach jest próbny alarm. Ludzie kręcą 
się po ulicach. Okna pootwierane. Nikt nie 
traktuje tego poważnie. Bo co? Dobczyce taka 
maleńka mieścina, szkoda materiału wybu-
chowego. Że Kraków bombardują, to oczywi-
ste, ale Dobczyce na pewno będą bezpiecz-
nym miejscem.  
 Omówiłam z burmistrzem ewakuację. 
Możemy przyjąć 150. ludzi. O 3-ej wracam 
do Myślenic, aby zobaczyć, co tam się dzieje. 
Czekam na autobus. Już po trzeciej i nie przy-
chodzi. Spóźnia się. Zdenerwowana chodzę 
po chodniku. Nadlatuje 9 samolotów. Ludzie 
powychodzili z domów, aby oglądać polskie 
maszyny. Strażnik trąbi na alarm, ale niech 
tam trąbi. Nagle ogromny huk. Wpadam do 
magistratu. Instynktownie maczam chustecz-
kę w miednicy i przykładam do nosa. Huk 
trwa do 8 minut. Potem słyszę krzyk. Muszę 
zobaczyć, co się dzieje. W szafie znalazłam 
maskę – zakładam i wychodzę. W okolicy 

Cecylia Lichoniówna - Pamiętnik (cz. II) 
mojego domu widzę pożar – ogromny pożar. 
W płomieniach stoi kilkanaście domów,  
a może między nimi i mój dom? 
 Nie mam czasu sprawdzić, może zresztą 
lepiej odsunąć tę straszną pewność na później. 
Trzeba zatelefonować do Myślenic. Biegnę na 
pocztę. Urzędniczki starają się połączyć mnie 
z Myślenicami. Na próżno. Połączenie zerwa-
ne. Chwytamy Wiśniową, prosimy o sikawkę. 
Nasza motorowa jest w naprawie w Krako-
wie. Jest tylko jedna, ręczna. Biegnę do poża-
ru. Na pewno będą ranni. Po drodze spotykam 
jakiegoś oficera. Melduję mu, że nie mogę 
połączyć się z Myślenicami, w jaki sposób to 
naprawić. Może żołnierzy, jako gońców, wy-
śle do Myślenic? On ma ze sobą pluton łącz-
ności, który to zaraz naprawi. 
 Po tym nalocie 9 trupów. Widok ich 
okropny. Ciężko, rannych bardzo dużo. Brak 
materiałów aptecznych, opatrunków, gazy. 
Dom nasz się nie pali. Bomba wybuchła kilka 
metrów przed nim. Dom vis a vis stanął  
w płomieniach. Nasz jest trochę zniszczony. 
Dach zerwany, okna wyleciały, meble popę-
kały i ściany też. Ale to głupstwo. Bogu dzię-
ki, że tylko tyle. Wszyscy są cali. Ojca nie 
ma. Poszedł do Krakowa zameldować się  
w urzędzie poborowym. Jeszcze nie wrócił. 
Matka nie chce mnie puścić. Trudno, mam 
obowiązki Mamusiu. 
 Myślenice nie chcą przysłać twarzy. 
Boję się, że może u nich być nalot. Dopiero 
po 10-ej w nocy przyjeżdża straż z sikawką. 
Całe szczęście, bo ludzie przy ręcznej sikaw-
ce pomdleli ze zmęczenia. Straż pracuje za-
wzięcie. (…)  
 O 1. w nocy jadę ze strażą do Myślenic. 
W biurze jest dyżurna, komendant, jego żona 
i ja. Tak siedzimy na jednej otomanie i stara-
my się zasnąć. Niestety nie możemy. Słychać 
turkoty wozów, sygnały aut (…) Na drogach 
leniwie wloką się karawany uciekinierów. 
Tak nadchodzi dzień, który znów przyniesie 
nam dużo niespodzianek.  

Deser truskawkowy 
woreczek ryżu 
0,5 kg truskawek 
cukier puder 
śmietanka kremowa (ok. 0,5 szkl.) 
szkl. mleka 
woda, masło 
sól, wanilia 

 
Ryż ugotować na mleku z wodą, masłem  
i tartą wanilią. Lekko posolić i poddusić  
na płytce ok. 15 minut (pilnując, żeby się  
nie przypaliło). Wystudzić, przełożyć  
do salaterki płaskiej, okrągłej. Obłożyć  
opłukanymi truskawkami, posypać cukrem 
pudrem i ubitą z cukrem pudrem śmietaną.  
Podawać z kompotem owocowym. 
 

Smacznego życzy Teściowa 
 Porada: Niezgrany duet: leki i słońce. Zanim 

wystawisz twarz do słońca weź pod lupę  
zażywane leki. Niektóre mogą powodować 
uczulenia, poparzenia, przebarwienia.  
Uważajmy na siebie i pilnujmy dzieci. 

 
Udanego lata życzy Teściowa 

„… Ale to już było i…”  Absurdy PRL-u (55) 
W roku 1976 toczy się narada Komitetu  
Centralnego. Trzeba podnieść ceny na rynku. 
Tylko czego? Edward Gierek podsuwa:  
-Alfabetycznie na „a”. 
- Alkohol! – krzyknął Grudzień. - Na „b”. 
- Baranina! – rzuca Pyka. - Na „c”. 
- Cytryny! – podsuwa Żabiński. - Na „e”. 
- Eternit! – jednocześnie mówią Kłonica i Gla-
zur. - Na „f”. 
- Fszystko! – rzecze Babiuch. 

S zanowni Czytelnicy Tapety, Mieszkańcy 
Dobczyc i okolic, Przyjaciele! 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt św. 
Rocha”, które mam zaszczyt reprezentować, 
powstało z potrzeby serca, a także z przekona-
nia, że najsłabsze istoty potrzebują naszej 
mądrej opieki. W 1997r. Sejm przyjął ustawę 
o ochronie zwierząt. Czytamy w niej: Zwierzę, 
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronę i opiekę. Chcieli-
byśmy wspólnie działać, aby wzrosła tego 
świadomość i zrozumienie. Właśnie w tym 
celu planujemy akcje i przedsięwzięcia, na 
które już teraz chcemy Was wszystkich zapro-
sić. Będą one obejmowały: festiwale, konkur-
sy, pokazy filmów, koncerty, prezentacje no-

Stowarzyszenie św. Rocha zaprasza do współpracy 
wości wydawniczych, spotkania ze znawcami 
tematu, prelekcje, porady itp. Zapraszamy do 
współpracy: nauczycieli, bibliotekarzy, na-
ukowców, rolników, działaczy społecznych, 
aktywistów, policjantów, organizacje pożytku 
publicznego, księży, radnych, strażaków, arty-
stów, dziennikarzy, rzemieślników i wszyst-
kich ludzi dobrej woli.  
 Stowarzyszenie prowadzi już stronę na 
Facebooku. W przyszłości pragniemy częściej 
gościć w Waszych domach dzięki uprzejmości 
lokalnej prasy. Obok działalności edukacyjnej 
chcemy rozwijać akcje dobroczynne - marzy 
nam się konkretna, realna pomoc. Chcemy 
współpracować ze schroniskiem, pośredniczyć 
w adopcjach, wspomagać i współtworzyć 
domy tymczasowe, organizować zbiórki kar-

my czy koców. Planujemy oddać głos i inicja-
tywę weterynarzom, aby osoby, które pragną 
podnieść dobrostan swoich podopiecznych 
mogły otrzymać należyte, fachowe konsulta-
cje. 
 O sile stowarzyszenia zadecyduje zaan-
gażowanie i inicjatywa zarówno jednostek, jak 
i całej społeczności Dobczyc. Natomiast o 
jego sukcesie - ilość i jakość niesionej pomo-
cy. Bardzo liczymy na Waszą aktywność, 
propozycje i korekty, oraz silne wsparcie. 
 Zwierzęta nie opowiedzą nam swojej 
historii; tylko my swoją wiedzą, przenikliwo-
ścią, i empatią możemy ją poznać i uczynić 
lepszą, a często chociażby znośną. Warto pa-
miętać, że nikt tego za nas - ludzi - nie zrobi. 

Beata Rokosz 



zowano przedstawienia, jasełka, poranki. 
Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki: m.in. 
do kopalni soli w Wieliczce czy na cmentarz 
wojenny do Limanowej.  
 Pani Wątorek zajmowała się także dzia-
łalnością społeczną. Pełniła funkcję radnej. 
Stała na czele Towarzystwa Ochronki. Ra-
zem z nauczycielką Józefą Walas, organizo-
wała oddziały Związku Strzeleckiego w 
Dobczycach. 
 Wybuch wojny zreorganizował pracę 
szkoły. Dyrektorka musiała zmagać się z 
wieloma problemami. Brak opału powodo-
wał przerwy w nauce. Program szkolny 
ograniczono do podstawowej nauki czytania 
i pisania, matematyki, śpiewu i rysunków. 
Podręczniki zostały zastąpione „Sternami”. 
Eugenia Wątorek nie ugięła się i, wbrew 
zakazom niemieckich władz okupacyjnych, 
na lekcjach w szkole uczyła literatury i histo-
rii Polski. Nauczycielka ufała swoim 
uczniom, a oni nie zawiedli jej zaufania. 
Prosiła ich o dyskrecję. Ryzykowała życiem, 
bo za nauczanie języka polskiego można 
było trafić do obozu koncentracyjnego. 
 Wojna skończyła się, ale problemy 
pozostały. Głód, niedostatek, brak zeszytów, 
książek, pomocy naukowych dawały się we 
znaki. Szkoła korzystała z darów UNRA. 
Nadchodziła pomoc od emigrantów z Dob-
czyc, którzy przysyłali z Ameryki przybory 
szkolne, a także wspierali finansowo budowę 
nowej szkoły. Program szkoły powojennej 
miał służyć „przyspieszeniu budowy socjali-
zmu w Polsce”. Eugenia Wątorek, mimo 
nacisków władz komunistycznych, pozostała 
wierna swoim zasadom. Nie zapisała się do 
partii, nie zrezygnowała z praktyk religij-
nych i dla dobra swoich uczniów nadal ko-
rzystała z pomocy Polonii Amerykańskiej. 
W dalszym ciągu była radną i działała  
w Komitecie Budowy Szkoły.  
 W styczniu 1950r. odbyła się wizytacja 
szkoły, po której stwierdzono, że dzieci mają 
braki w wychowaniu ideologicznym. Dyrek-
torkę wysłano na przymusowy urlop zdro-
wotny, po którym wróciła do szkoły, ale 
straciła swoje stanowisko Do emerytury 
pracowała, jako sekretarka szkolna.  
 Eugenia Wątorek zmarła w Krakowie 
we wrześniu 1958 roku. Została pochowana 
na cmentarzu parafialnym w Dobczycach 
obok swoich rodziców. 
 Eugenia Wątorek pozostała w pamięci 
swych uczniów jako wspaniała nauczycielka, 
dobry i życzliwy człowiek, całkowicie odda-
ny uczniom i szkole. Troszczyła się o każde 
dziecko, bez względu na wyznanie i pozycję 
społeczną rodziców. Starała się, aby dzieci 
zdolne z ubogich rodzin miały szansę eduka-
cji. Nie miała rodziny, a swoich uczniów 
taktowała jak własne dzieci. Dawne uczenni-
ce wspominają, że była dla nich jak mama.  
 Właśnie z inicjatywy uczniów i dzięki 
ich wsparciu finansowemu w 2016r. Spo-
łeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dob-
czyc odnowił nagrobek zasłużonej nauczy-
cielki.  

Elżbieta Polończyk-Moskal 

N a konferencji nauczycielskiej, która 
odbyła się 9. listopada 1906r., dyrektor 

pięcioklasowej szkoły żeńskiej w Dobczy-
cach, Piotr Boy powitał i przedstawił  

gronu pedagogicznemu nową nauczycielkę: 
Eugenię Wątorek. Powierzono jej wycho-
wawstwo w klasie II i roboty ręczne w kl. V 
i VI.  
 Pani Eugenia urodziła się w 1886r.  
w dobczyckiej rodzinie Jana Wątorka i Emi-
lii z Latosińskich. Edukację rozpoczęła w 
szkole powszechnej w Dobczycach. Była 
wzorową uczennicą. Niewielu uczniów w 
szkole mogło poszczycić się tak dobrymi 
wynikami w nauce jak ona. Miała 20 lat, 
kiedy podjęła pracę nauczycielki w szkole, w 
której sama kiedyś była uczennicą.  
 W 1923r. została kierowniczką szkoły 
żeńskiej, a w 1926r. przejęła obowiązki dy-
rektora w koedukacyjnej siedmioklasowej 
szkole. Uczyła języka polskiego. W szkole, 
pod jej kierownictwem, działały liczne orga-
nizacje: ZHP, Czerwony Krzyż, a także or-
ganizacja paramilitarna Liga Obrony Prze-
ciwlotniczej i Przeciwgazowej. W 1932r. 
założono świetlicę szkolną. Uroczyście ob-
chodzono rocznice powstań, Odzyskania 
Niepodległości, Konstytucji 3 Maja. Organi-
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W  tym roku konserwacji poddana zosta-
nie kapliczka kolumnowa zlokalizo-

wana dotychczas przy skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich 967 i 964 w miejscowości 
Dziekanowice. Figura została już zdemonto-
wana i przewieziona do pracowni konserwa-
torskiej. 
 Kapliczka jest przykładem budowli 
utrzymanej w tradycji tzw. Bożej męki, 
oznaczającej krzyż z wyobrażeniem Chrystu-
sa. Tego typu kapliczki stawiane były naj-
częściej przy rozwidleniach dróg na granicy 
wsi w intencjach dziękczynnych lub przebła-

galnych. 
 Kolumna w Dziekanowicach powstała 
najprawdopodobniej jako wotum za ustanie 
epidemii cholery, która w XIX w. pustoszyła 
polskie miasteczka i wsie. Ulokowana zosta-
ła na końcu wsi, by w przyszłości chroniła 
mieszkańców przed chorobami i zarazą, we-
dług wierzeń rozdzielając obszar znany  
i chroniony od tego, co złe i obce. 
 O dacie powstania kolumny informuje, 
umieszczona na cokole, inskrypcja fundator-
ska, o treści:  
 

PRZECHODNIU/WESTCHNIJ/DO/
BOGA/ZA WIERNYCH/ZMARŁYCH/

J.I A.D./1884. 
 

 Kapliczka w roku 2016 wpisana została 
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 
 Kolumna zlokalizowana była na terenie 
podmokłym, zalewowym w odległości kilku 
metrów od cieku. W związku z tym koniecz-
ne jest przeniesienie kolumny w inne miej-
sce. 
 Konserwacja wykonywana jest ze środ-
ków gminy Dobczyce i województwa mało-
polskiego. 
Koszt konserwacji: 25 584 zł 
Gmina Dobczyce: 19 584 zł 
Województwo Małopolskie: 6000 zł. 

 (ugim) 

Była jak mama. Wspomnienia o Eugenii Wątorek Kapliczka w Dziekanowicach przejdzie renowację 

Eugenia Wątorek ok. 1910r. 
Fot. ze zbiorów prywatnych 
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Święto 100-lecia Flotylli Pińskiej  oraz VI Regionalna Giełda Kolekcjonerów O  F l o t y l l i  P i ń s k i e j  m ó w i  s i ę 
„Zapomniana Flotylla”. Są jednak tacy, 

którzy nie tylko pamiętają, ale też podtrzy-

mują tę pamięć, jak dobczyckie stowarzysze-
nie Konstruktorzy Marzeń i pasjonaci, zebra-
ni wokół obchodów 100-lecia Flotylli Piń-
skiej. Wydarzenie zorganizowane w sobotę 
pod patronatem burmistrza Pawła Machnic-
kiego, było prawdziwą lekcją historii. 
Pińsk, będący obecnie ostoją polskości na 
białoruskim Polesiu, odegrał niebagatelną 
rolę w historii naszego kraju. To tam, do 
1939 roku, stacjonowała Polska Flotylla 
Rzeczna, jedna z najpotężniejszych ówcze-
snych czasów. 
 Na błoniach RCOS, grupy rekon-
struktorów zorganizowały pokazy m.in. apa-
ratury nasłuchowej SB i sprzętu wojskowe-
go, w tym również pokazy strzelania z dział-
ka przeciwpancernego. Tuż obok stacjono-
wały zabytkowe pojazdy, które przyciągnęły 
wzrok niejednego pasjonata motoryzacji. 
Błonia były również miejscem startu i metą 
Rajdu Rowerowego o Puchar 100-lecia Flo-

tylli Pińskiej. We współpracy z TKKF odbył 
się również Miniturniej Szachowy. 
 Święto Flotylli Pińskiej wzbogaciło 

również tegoroczną, VI Regional-
ną Giełdę Kolekcjonerów współ-
organizowaną przez Starostwo 
Powiatowe. Okazała się ona wy-
kopaliskiem wspaniałości, senty-
mentalną podróżą w czasie. Nie-
tuzinkowe kolekcje, za którymi 
stoją niesamowici kolekcjonerzy. 
Prawdziwą gratką była kolekcja 
szachów ze zbiorów Marka So-
senki. Niezwykły kunszt wykona-
nia, bursztynowe figury, czy te  
z kości słoniowej wprawiały w 
osłupienie. Obojętnie nie dało się 
również przejść obok szachowni-

cy Rudolfa Hoessa. 
 Ponadto, na stoiskach znaleźć można 
było dosłownie wszystko! Począwszy od 
medali i orderów, kolekcji rodem z PRL-u, 
poprzez buty, witraże tworzone techniką 
Tiffany’ego, minerały, książki, plakaty, ma-
gnetofony, radioodbiorniki, sprzęt filmowy  
z Kina Raba, a nawet pokaźną kolekcję apa-
szek. Ci, którzy nie mieli do tej pory okazji 
zobaczyć makiety kolejowej wykonanej 
przez Konstruktorów Marzeń, również się 
nie zawiedli. Kolejka kursowała na pełnych 
obrotach! 
 Dzięki wsparciu burmistrza Pawła 
Machnickiego, dla wystawców i uczestników 
wydarzenia zorganizowany został rejs stat-
kiem po Jeziorze Dobczyckim. 
 Organizatorom wydarzenia, na czele 
z Jackiem Bassarą, serdecznie gratulujemy 
tak wspaniałego przedsięwzięcia. 

(JoTa) 

S ezon urlopowy i wakacyjny w pełni. Opa-
lamy się, pływamy, chodzimy na wy-

cieczki, a wieczorem zasiadamy przy ogni-
skach, rusztach i grillach, chcąc odpocząć po 
całym dniu. A tutaj nagle coś brzęczy koło 
ucha i.....ciach. Chyba każdy wtedy jest ziryto-
wany i powie coś niecenzurowanego pod no-
sem. Bierzemy wtedy do ręki różnego rodzaju 
spraye, świece i „inną chemię” – a można 
spróbować nieco inaczej, gdyż są rośliny, 
których zapach i wydzielane przez nie olejki 
eteryczne odstraszają komary. Wystarczy 
blisko miejsc przeznaczonych do wypoczynku 
np. tarasów, miejsc na ognisko, grilla, przy 
ławkach, leżakach, posadzić niżej wymienione 
rośliny, a powinny one odstraszyć komary. Co 
prawda nie wystarczy jedna doniczka lawendy 
na tarasie, aby komary nie uprzykrzały nam 
życia. Należy umieszczać rośliny grupami, 
czy to w doniczkach, czy w gruncie i najlepiej 
nie jeden rodzaj rośliny, lecz kilka gatunków. 
Warto też zwrócić uwagę na miejsca gdzie 
może gromadzić się woda, w której rozwijają 
się larwy komarów np. beczki na deszczówkę, 
puste doniczki, różnego rodzaju pojemniki, 
rynny, itp. Należy wylać z nich wodę. Siedli-
skiem komarów mogą być również oczka 
wodne w ogrodzie. W tym przypadku najle-
piej nie dopuścić, aby woda była stojąca, gdyż 
w takiej wodzie larwy komarów najlepiej się 
rozwijają. Pomocne w ograniczaniu ilości larw 
komarów byłyby ryby w oczku wodnym. 
 Rośliny odstraszające komary: lawen-
da, aksamitka, koper włoski, kocimiętka, pe-
largonia, bodziszki (geranium), żeniszek, ba-
zylia, mięta pieprzowa, tymianek pospolity, 
surmia (catalpa), komarzyca (plektrantus), 
mirt pospolity, pomidor. 
 Sprawdzone właściwości mają rów-
nież olejki eteryczne pozyskiwane z różnych 
części roślin: olejek trawy cytrynowej, olejek 
goździkowy, olejek patchouli, olejek eukalip-
tusowy, ale także olejki: rozmarynowy, cedro-
wy, mięty pieprzowej, geranium, lawendowy, 
bazyliowy, tymiankowy. Przed użyciem, olej-
ki eteryczne należy rozcieńczyć, gdyż niektóre 
osoby mogą być na nie uczulone. Preparaty  
z olejków eterycznych mogą być w formie 
sprayu i spryskujemy nimi skórę i ubrania lub 
mieszane z olejem bazowym i nanoszone na 
skórę. Stężenie olejków powinno wynosić  
5-10% i najlepiej stosować mieszankę kilku 
olejków (2-5). Nie należy używać olejków 
codziennie, jak również u dzieci do 3 lat  
i kobiet w ciąży. Przed użyciem olejków ete-
rycznych najlepiej skonsultować się z leka-
rzem. 
 Przykładowy spray: 100ml wódki 
(można wodę, ale wtedy jest mniej trwały),  
5-10ml olejku eterycznego (lub mieszanki 
olejków),wymieszać i przechowywać najlepiej 
w butelce z ciemnego szkła. Spryskiwać na 
skórę i ubranie. Uważać na oczy. 
 Przykładowy preparat do nanosze-nia na skórę: 100ml oleju bazowego 
(słonecznikowy, sojowy, jojoba, z pestek wi-
nogron), 5-10ml olejku eterycznego (lub mie-
szanki olejków), wymieszać, nanosić na skórę 
w miejscach narażonych na ugryzienia, prze-
chowywać w ciemnej butelce. 

 
Jacek Kozubek 

Rośliny odstraszające komary 

W  sobotę, 1 lipca, gościliśmy w Dob-
czycach Katolickie Stowarzyszenie 

Karawaningowe „Razem w drodze”, które 

uczestniczyło w VI Ogólnopolskich Reko-
lekcjach Karawaningowych Ustroń-
Pasierbiec. Pasjonaci wypraw karawaningo-
wych w drodze z Pasierbca zawitali również 
do Dobczyc, zaproszeni przez członków 
Stowarzyszenia, a zarazem mieszkańców 
naszej gminy – Marię Prokocką oraz Tade-

usza Bochnię. 
 Uczestników zlotu przywitał bur-
mistrz Paweł Machnicki, który opowiedział 

również o historii naszego 
miasta. O jego atrakcjach, 
kulturze i gospodarce zgro-
madzeni mogli dowiedzieć 
się również z krótkich fil-
mów promujących nasze 
miasto. Podczas swojej, 
zdecydowanie za krótkiej 
wizyty w Dobczycach, 
członkowie stowarzyszenia 
mieli również okazję zwie-
dzić dobczycki zamek oraz 
odbyć rejs po jeziorze. 
Wzięli też udział w VI Re-
gionalnej Giełdzie Kolek-
cjonerów oraz wydarze-

niach w ramach Święta Flotylli Pińskiej. 
 Jak udało nam się dowiedzieć, 
uczestnicy zlotu wyjechali pełni dobrych 
wrażeń. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia 
wizyta w naszym mieście. My serdecznie 
zapraszamy. 

Tekst i foto: (JoTa) 

Stowarzyszenie karawaningowe z wizytą w Dobczycach 

Fot. Anka Stożek 



W  Dobczycach, na terenie zakładu  
w strefie przemysłowej, strażacy  

z sekcji gaśniczej OSP Dobczyce wraz z dru-
hami z jednostek z całej gminy i strażakami  
z PSP Myślenice, brali udział w ćwiczeniach 

gaszenia pożaru zakładu przemysłowego. 
 W Lipniku strażacy z sekcji gaśniczej 
OSP Dobczyce wraz z druhami z jednostek  
z terenu powiatu i strażakami z PSP Myśleni-
ce brali udział w ćwiczeniach gaszenia pożaru 
lasu. 
 Na Jeziorze Dobczyckim strażacy  
z sekcji ratownictwa wodnego i sekcji gaśni-
czej OSP Dobczyce brali udział w ćwicze-
niach ze strażakami z PSP Myślenice. Ćwi-
czono wodowanie i załadunek łodzi na przy-
czepy, manewrowanie łodziami, dobijanie  
i cumowanie do pomostów, podejmowanie 
poszkodowanego z wody. Strażacy zapoznali 
się również z topografią akwenu. 

 Jacek Kozubek – OSP Dobczyce 
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Gaweł i Wiktoria Koszut (kuzynki), na co 
dzień trenujące w klubie TOP SPIN. 
 W kolejnej kategorii „dziecko + do-
rosły” wzięło udział 6 par. Mecze obfitowały 
w emocjonujące momenty, dzieci z ogrom-

nym zaangażowaniem 
dopingowały się wzajem-
nie. Ostatecznie pierwsze 
miejsce przypadło parze 
B o g u s ł a w  D u d z i k 
(wujek) – Eryk Ścibor 
( również t r enując y  
w naszym klubie). 
Po wręczeniu medali, 
pucharów i upominków 
przyszedł czas na starszą 
kategorię „dorosły + 
dziecko + 12 lat”. W tej 
kategorii wzięło udział 5 
par, a zwyciężył Bartło-
miej Olszowik z tatą 
Grzegorzem Olszowi-

kiem z Krakowa. 
 W kolejnej konkurencji „debel żeński 
+ 12 lat” zwyciężyły siostry Sonia i Aleksan-
dra Koszut (TOP SPIN Dobczyce). 
Ostatnia część turnieju rozpoczęła się ok. 
godz. 18.; 8 par mieszanych rozgrywało me-
cze w systemie pucharowym. Pierwsze miej-
sce zdobyli Agnieszka Sarga-Fuła i Andrzej 
Braś.  
 Gośćmi turnieju byli: wicestarosta 
Tomasz Suś, który wręczył upominki dla 
wolontariuszy, radny Włodzimierz Juszczak 
oraz Mirosław Grandys. 
  Turniej został sfinansowany 
ze środków Urzędu Miasta i Gminy Dobczy-
ce, Starostwa Myślenickiego, ze środków 
programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności w Polsce, 
Ośrodka Działaj Lokalnie w Myślenicach – 
Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności 
ARTS oraz DKT TOP SPIN. 
 Pozostali partnerzy projektu: Szkoła 
Młodych Ratowników, MGOKiS Dobczyce, 
ITV Myślenice, Głos Myślenicki, Tapeta, 
Firma ADK, Sedno, Szkoła Montessori Wie-
liczka. 

Tekst i foto: TOP SPIN  

P iękny, słoneczny dzień przywitał naj-
młodszych uczestników III Rodzinnego 

Turnieju w Dobczycach. W konkurencjach 
przygotowanych przez trenera Grzegorza 
Koska wystartowały liczne pary rodzic-

dziecko. Do pokonania był tor przeszkód na 
czas, a oprócz tego przygotowano zabawy 
para-tenisowe, m.in. mini hokej, rzut do celu 
czy przebijanie piłeczki przez siatkę. 
 Na koniec na dzieci czekał poczęstu-
nek oraz nagrody przygotowane przez orga-
nizatorów. 
 Nasi goście – wolontariusze ze Szko-
ły Młodych Ratowników – przygotowali dla 
dzieci specjalne profesjonalne szkolenie  
z zasad udzielania pomocy przedmedycznej 
oraz malowanki o tematyce ratowniczej. 
Można było spróbować swoich sił  
w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej na fantomach oraz z użyciem 
ćwiczebnego automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego (AED). Szkolenie zaintereso-
wało również dorosłych, a wolontariusze 
SMR byli aktywni także w dalszych etapach 
turnieju – wraz z przeszkolonymi już dzieć-
mi udzielali pomocy „kontuzjowanym” za-
wodnikom. Liczymy na współpracę również 
w przyszłym roku. 
 Po zakończeniu części dla przedszko-
laków, rozpoczęła się konkurencja w katego-
rii „dzieci 7-12 lat”. Trzy pary deblowe sys-
temem „każdy z każdym” rywalizowały  
o zwycięstwo. Pierwsze miejsce zajęła Alicja 

III Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego w Dobczycach  Ćwiczenia straży 

Ty decydujesz, w co się pakujesz! 

 

S towarzyszenie My Pogórzanie oraz PTTK 
Dobczyce, zapraszają na zwiedzanie 

Dobczyc, które odbywać się będzie w ramach 
projektu: Otwarte Wrota Pogórza. Udział 
turystów w zwiedzaniu jest bezpłatny, a zgło-
szeń można dokonać na stronie 
www.pogorzanie.pl za pomocą formularza.  
W ramach akcji od godz. 11 do 13.30, będzie 
można spacerować po mieście oraz zwiedzić 
zamek i skansen.  
 Dobczyce to nie jedyna atrakcja akcji 
– więcej o trasie zwiedzania można przeczy-
tać na stronie organizatora. Zapraszamy. 

S woją sprawność bojową w Gminnych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych 

sprawdzili druhowie z gminnych jednostek 
OSP. W zawodach wystartowało jedenaście 
drużyn z gminy Dobczyce (Sieraków, 
Skrzynka, Bieńkowice, Rudnik, Nowa Wieś, 
Stojowice, Brzezowa, Dziekanowice, Brzą-
czowice, Dobczyce ), w tym jedna kobieca 
drużyna z Nowej Wsi. 
 Strażacy zmagali się w dwóch konku-
rencjach – ćwiczeniach bojowych i sztafecie 
pożarniczej. 
 W klasyfikacji generalnej na podium 
stanęli: Sieraków (I), Skrzynka (II), Bieńko-
wice (III). 
 Wygrani otrzymali z rąk burmistrza 

Pawła Machnickiego puchary i me-
dale wręczone przez przedstawicieli 
Państwowej Straży Pożarnej w My-
ślenicach. 
 Burmistrz Machnicki po-
dziękował druhom za udział w za-
wodach, ale także za codzienną 
służbę.  
- Dziękuję za uczestnictwo, za wa-
szą służbę i poświęcenie, za wasz 
czas. Dzisiejsze zawody pokazały, 
że jesteście bardzo sprawni i świet-
nie przygotowani do udziału w 
prawdziwych akcjach przeciwpoża-
rowych” – powiedział burmistrz. 

 Tekst i foto (S. Cygan) 

Fot. Jacek Kozubek 

OSP Sieraków najsprawniejszą jednostką Gminy Dobczyce 
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zorganizowane zostały III Otwarte Mistrzo-
stwa Przedszkolaków Gminy i Miasta Dob-
czyce. W turnieju wzięło udział 17. Przed-
szkolaków, którzy grali o Puchar Dyrektora 
MGOKiS. Przedszkolaki grały na dystansie 
9 rund tempem gry 30’ dla zawodnika. 
 Tradycją Festiwalów jest, że przy 
okazji Dnia Dobczyc, które odbywa się rów-
nolegle z turniejem, rozgrywana jest symul-
tana szachowa w Rynku, obok strażnicy.  
Z 12 szachistami jednocześnie grał Krzysztof 
Mucha (Myślenice). Symultanista nie prze-
grał żadnej partii, jedną 
zremisował z Łuka-
s z e m  N o w a k i e m 
(Kraków). Słoneczna 
pogoda zachęciła wielu 
spacerujących po Ryn-
ku do oglądania sza-
chowych zmagań. 
Po zakończeniu oficjal-
nych turniejów szacho-
wych, rozegrane zosta-
ły turnieje: na zamku  
i w Raciechowicach.  

 W sobotę, 22 lipca, zamek w Dob-
czycach gościł uczestników turnieju dwójek i 
turnieju rodzinnego im Edwarda Miki. Wzię-
ło w nim udział 70. szachistów. 
 Ostatni z turniejów zgromadził sza-
chistów w sąsiednich Raciechowicach. 
Wzięło w nim udział 37. zawodników, któ-
rzy rywalizowali w formule blitz na dystan-
sie 11 rund. Wszystkie wyniki tegorocznego 
Festiwalu dostępne są na stronie: 
www.chessarbiter.com 

(Red.) 

 Zorganizowano 5 turniejów, dopaso-
wując przeciwników do indywidualnych 
możliwości i preferencji, każdego zaintereso-
wanego.  
 Nie zabrakło także turniejów dla naj-
młodszych szachistów – w ramach festiwalu 

M iasto nad Rabą na ponad tydzień stało się stolicą 
szachów – nie po raz pierwszy w historii. Miło-

śnicy tej królewskiej gry po raz 25. uczestniczyli  
w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Józe-
fa Dominika. Do Dobczyc z tej okazji przyjechało 
prawie 200 szachistów. 
 Ćwierćwiecze festiwalu to okazja dla odświe-

żenia formuły festiwalu i zaangażowania w jego orga-
nizację nowej generacji lokalnych działaczy. Po tym, 
jak festiwal został zorganizowany można powiedzieć, 
że międzypokoleniowa współpraca ułożyła się harmo-
nijnie – mówią organizatorzy. 

Jubileuszowy Festiwal  
– szachy królowały w Dobczycach 
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