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W  ramach współpracy z 
Zawodową Szkołą w 

Gross-Gerau w Niemczech dob-
czycki Zespół Szkół gościł 15 
uczniów wraz z opiekunami. 

Uczniowie odbywali praktyki w 
okolicznych zakładach, m.in. 
Optibiznes, Sigma, Es-System 
NT, „Złoty Kłos”, Marimex 
Myślenice, Zakład instalacyjny 
Janusz Jopek oraz UGiM Dob-
czyce.  
 Uczniowie z Niemiec 
szkolili swoje umiejętności za-
wodowe i język, nawiązywali 
kontakty zawodowe i zdobywali 
doświadczenie. Pracodawcy 
wystawili im świetne referencje 

i chwalili za profesjonalizm.  
- Uczniowie z Gross-Gerau już 
po raz drugi odbywają praktyki 
w okolicznych zakładach- opo-
wiada germanistka ZS Marta 

Wąsik - dzięki 
dofinansowa-
niu z Unii 
Europejskiej w 
ramach pro-
gramu Era-
smus+ na 
realizację 
praktyk zawo-
dowych w 
Polsce. We 
wrześniu - w 
ramach pro-

jektu „Deutsch-polnischer Au-
stausch”, uczestnicy nie tylko 
odbywali staże, ale również 
szkolili język polski na spotkaniu 
integracyjnym z uczniami z ZS  
w Dobczycach oraz poznawali 
naszą kulturę podczas wycieczek 
do Krakowa, Oświęcimia i Ko-
palni Soli w Wieliczce.  
 Swoimi wrażeniami  
z pobytu niemieckiej młodzieży 
w Dobczycach dzielą się rów-
nież uczennice tischnerowskiej 

mundurówki, Ilona, Karolina  
i Marysia z kl. kl. 3LO1: 
- Podczas spotkania z naszymi 
koleżankami i kolegami z Nie-
miec integrowaliśmy się, m.in. 
grając w tenisa stołowego, szko-
ląc przy okazji konwersację  
w języku niemieckim i angiel-
skim. Ogromną atrakcję stano-
wiło wspólne gotowanie - przy-
gotowaliśmy przepyszne pierogi 
i pizzę. Wybraliśmy się również 
razem na wzgórze zamkowe, 
chcąc zapoznać gości z walora-
mi krajobrazowymi naszego 
regionu oraz zabytkami Dob-
czyc. Bardzo polubiliśmy na-
szych znajomych z Niemiec  
i nadal utrzymujemy z nimi kon-
takt. 
 Liczymy, że również 
uczniowie naszego dobczyckie-
go Zespołu będą mieli możli-
wość podniesienia swoich kom-
petencji zawodowych w przed-
siębiorstwach w Niemczech 
podczas rewizyty w przyszłym 
roku szkolnym.  

 
oprac. (bd) 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Wizyta młodzieży z Gross-Gerau 

D obczyce wciąż wspomina-
ją wspaniałą akcję ogrom-

nych serc, która pozwoliła sze-
ścioletniemu Patrykowi na po-

dróż za Ocean, aby tam poddać 
się leczeniu, które daje mu szan-
sę na zdrowie. Wspominając, 
mieszkańcy uruchomili kolejną 
akcję pomocy – tym razem dla 
naszego sąsiada, z gminy Racie-
chowice. Małego, ośmioletniego 
Kamila, który czeka na prze-
szczep szpiku i dzielnie stawia 
czoła chorobie. Akcji dla Kami-
la już było wiele – ze wspania-
łym balem włącznie – a przed 
nami kolejne. 
 Pieniądze, które zbierają 
przyjaciele, nauczyciele Kamila 
i mieszkańcy, potrzebne sa na 
lek, a także na polepszenie wa-
runków w domu, kiedy chłopiec 

wróci ze szpitala.  
 Wśród wielu akcji nie 
zabrakło balu, podczas którego 
licytowane były bardzo cenne 

gadżety – m.in. koszulki od 
Roberta Lewandowskiego 
(zostały wylicytowane za kwoty 
5000 i 1500 zł), piłka od Marci-
na Gortata, kask i bidon od Ra-
fała Majki i wiele innych. Bal 
przyniósł na konto fundacji 
„Wygrajmy siebie” (fundacja, 
która pomaga Kamilowi) kwotę 
40 tyś. zł 
 W Dobczycach, z inicja-
tywy Krzysztofa Filutowskiego, 
uruchomiony został bazarek na 
facebooku Dobczyce dla Kami-
la. Z licytacji na bazarku prze-
kroczono kwotę 30 tyś. zł, a 
wciąż przybywa zgłoszeń i są 
chętni, którzy nie szczędzą pie-

Pomagamy Kamilowi – kolejna akcja mieszkańców dla małego bohatera 
niędzy, by pomóc chłopcu. 
 W Szkole Podstawowej 
nr 2 zorganizowana została ak-
cja „Ciasteczkowa pomoc dla 
Kamila”. Wspaniałe wypieki, 
których zapach unosił się  
w całym budynku, przygotowali 
uczniowie, ich rodzice oraz 
nauczyciele – a ze słodkościami 
wyruszyli także poza teren szko-
ły – do urzędu miasta, którego 
pracownicy chętnie wsparli 
akcję. 
 Akcję zorganizował 
Samorząd Uczniowski oraz 
Wolontariat „Lolek”, a pomoc 
otrzymali ze strony Joanny 
Gniadek – nauczycielki Kamila. 
Akcja przyniosła kwotę 3022 zł 
i 5 euro. 
 Jak można pomóc chłop-
cu – oczywiście zaglądając na 
bazarek Dobczyce dla Kamila, 
oraz na profil facebookowy: 
Kamil walczymy razem z Tobą. 
Można dokonywać wpłat na 
konto Fundacji Wygrajmy Sie-
bie, która wzięła Kamilka pod 
swoje skrzydła. Wpłat można 
dokonywać na konto fundacji 
nr: 80 1240 4650 1111 0010 
7184 5718 (Z DOPISKIEM – 
Kamil 03) 

 
(AnKa) 

Ciasteczkowa pomoc dotarła także do Urzędu Gminy  
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Na Kozim Szlaku tłoczno, aż się serce raduje T aką popularność, jaką we wrześniu  
i pierwszych dniach października cie-

szył się dobczycki Kozi Szlak, jego pomy-
słodawcy mogli sobie tylko wymarzyć.  

I z radością patrzeć, jak marzenia się spełnia-
ją. Kiedy w maju, z okazji Koziego Wypasu  
w Dobczycach, przygotowano spacer po 
mieście – Kozim Szlakiem – w planach był 
już questing, który miał być ciekawą formą 
poznawania naszego miasta. Co ważne – nie 
tylko dla turystów, ale także dla mieszkań-
ców. 
 Ważne również, że drewniane, urocze 
kozy, których autorem jest Marian Krawczyk 
– artysta z Brzączowic, zdobywają sobie 
coraz większą popularność – zaczynają go-
ścić nie tylko w przestrzeni miasta, ale także 
w domach czy zakładach pracy jako symbol 

miasta z atrybutami. 
 Na dobczycki kozi szlak we wrześniu 
wyruszyły klasy szkół podstawowych z Kra-
kowa (z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

„Źródełko”). 
 Nie zabra-
kło na niej także 
uczniów Zespołu 
Szkół z Dobczyc - 
co ważne podkre-
ślenia: szkoła ma 
swoją własną ko-
zę, o której kom-
fort uczniowie 
dbają. Obecność 
kozy przy Zespole 
Szkół to nie tylko 
pierwotny zamysł, 
aby tam właśnie 
stanęła, ale także 
p o d s u m o w a n i e 
z a a n ga ż o w a n i a 
młodzieży z tej 
szkoły w  organi-

zację gry terenowej. 
 Na trasę wybrali się również ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2. Tutaj na 
wspólną wycieczkę na szlak wyruszyły 
wszystkie klasy czwarte – wraz ze swoimi 
wychowawcami i opiekunami. Uczniowie  
z radością odgadywali poszczególne zagadki, 
wypełniali questingi, typowali swoje kozie 
faworytki, a na zakończenie tej ekscytującej 
wycieczki spotkali się przy ognisku przy ul. 
Budowlanych nad Rabą. 
 Wśród naszych uczniów największą 
popularnością cieszyła się koza Więzień,  
a tuż za nią – koza Uczennica. Być może na 

naszym szlaku poja-
wią się kolejne kozy 
– zachęcamy na-
sz ych  kupcó w, 
przedsiębiorców, a 
także stowarzyszenia 
i osoby prywatne, do 
zgłaszania swoich 
pomysłów na nową 
kozią postać, jej 
historię i atrybuty, 
które pozwolą ją 
łatwo zidentyfiko-
wać. 
 
O questingu 
Na dobczyckim szla-

ku znajduje się obecnie jedenaście barwnych 
kóz. Każda z nich opowiada swoją historię,  
a wraz z nią również historię Dobczyc. Jak to 
mają w zwyczaju płochliwe zwierzęta, roz-
pierzchły się gdzieś po mieście. Znalezienie 
ich nie jest łatwe, ale poszukiwaczom pomo-
że w tym spryt i wskazówki, które umiesz-
czone są w przygotowanym questingu 
"Kozim Szlakiem po Dobczycach". 
Questing jest kontynuacją pomysłu, który 
zrodził się w Biurze Promocji Gminy i Mia-
sta Dobczyce. W maju, wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem „KAT”, uczniami Zespołu Szkół 
w Dobczycach oraz Gimnazjum, dzięki pro-
jektowi Kalejdoskopu Partnerstwa, przygoto-
wana została gra terenowa. Wzięło w niej 
wtedy udział 100 osób, a dodatkowo uatrak-
cyjniały ją liczne wyzwania. Teraz kózek 
szukać może każdy na własną rękę...  
Questing został opracowany przez Biuro 
Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce  
i opatrzony rysunkami Iwony Płoskonki. 
 
Jak korzystać z questingu? 
W pierwszej kolejności należy pobrać i wy-
drukować quest w formacie A4. Miejscem 
startu: płyta dobczyckiego Rynku, dokładne 
miejsce zaszyfrowane zostało w treści qu-
estingu. 
Cel: Znalezienie 11 ukrytych w mieście kó-
zek i wpisanie ich nazw w wolne miejsca na 
karcie. Nazwa kozy i historia, jaką opowia-
da, umieszczona jest na karcie przewieszonej 
przez szyję kozy. 
Uwaga! Wyjątkiem jest historia kozy numer 
8, ze względu na trudność w jej umieszcze-
niu przy kozie, dostępna jest w pliku na stro-
nie urzędu gminy: www.dobczyce.pl w za-
kładce Questing. 
W trakcie gry prosimy o pozostawianie in-
formacji w punkcie, gdzie ona się znajduje, 
tak aby następni także mogli poznać przypi-
saną do kozy historię. My będziemy robić 
wszystko, aby udoskonalać tę formę zwie-
dzania, nie mamy jednak wpływu na to co 
dzieje się z kozami. 
Zachęcamy do próbowania swoich sił, jest to 
świetna zabawa dla całej rodziny i sposób na 
nieco inne przemierzenie naszego miasta.  
O tym, że warto, przekonują uczniowie klas 
czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 2.  

Oprac. (AnKa) 
Zdjęcia: Paulina Lenart,  

Katarzyna Starzak 

 W dniach od 27.10.2017 do 10-
10.11.2017r. prowadzony jest nabór zgło-
szeń do projektu montażu instalacji odna-
wialnych źródeł energii pn: „Montaż instala-
cji OZE na obszarze LGD Turystyczna Pod-
kowa”. 
 Mieszkańcy Gminy Dobczyce, którzy 
złożyli „Deklarację przystąpienia do projek-
tu”, jak również wszystkie osoby, które do 
tej pory nie złożyły w/w deklaracji a są zain-

szone są o wypełnienie internetowego for-
mularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie 
„Dokumentów zgłoszeniowych” do Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce.  
 W ramach projektu zaplanowano 
montaż kolektorów słonecznych do podgrze-
wania ciepłej wody użytkowej, paneli foto-
woltaicznych do produkcji energii elektrycz-
nej oraz powietrznych pomp ciepła z zasob-
nikiem do podgrzewania ciepłej wody użyt- 

kowej.  
 Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe zosta-
ł y  z a m i e s z c z o n e  n a  s t r o n i e 
www.dobczyce.pl w zakładce „Nabór do 
projektu OZE”. Dokumenty w wersji papie-
rowej dostępne są u ekodoradcy – Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce pokój 216, telefon 
– 12/ 37 21 777. 

Jesteś zainteresowany montażem kolektorów, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła 
zgłoś się do projektu OZE – nabór do 10 listopada 
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B udowa oświetlenia, modernizacja dróg, 
doposażenie OSP czy siłownia plenero-

wa – to tylko nieliczne z zadań, o realizacji 
których zdecydowali mieszkańcy sołectw  
z naszej gminy w tym roku. Na kolejny rok 
Gmina Dobczyce wyodrębniła już w budże-
cie pieniądze, które przeznaczone są na reali-
zację przedsięwzięć zgłoszonych przez so-
łectwa podczas zebrań wiejskich. W sumie 
Fundusz Sołecki na rok 2018 wyniesie  
w Gminie Dobczyce 414 023 zł. 
 Fundusz umożliwia mieszkańcom 
podejmowanie decyzji, na co zostaną prze-
znaczone środki, które dla każdego z sołectw 
obliczane są na podstawie określonego usta-
wą algorytmu.  
 Zadania jakie realizowane będą w 
sołectwach Gminy Dobczyce w 2018 roku: 
Sołectwo Bieńkowice 
Zakup samochodu lekkiego dla OSP Bieńko-
wice. Kwota: 31 664 zł. 
Sołectwo Brzączowice 
Oświetlenie drogi gminnej od Szkoły  
Podstawowej do drogi wojewódzkiej.  
Kwota: 15 440 zł. 
Zagospodarowanie otoczenia wokół boiska 
sportowego – wykonanie mini boiska dla 
dzieci. Kwota: 25 000 zł. 
Sołectwo Brzezowa 
Utworzenie siłowni zewnętrznej.  
Kwota: 30 613 zł. 
Sołectwo Dziekanowice 
Modernizacja drogi prowadzącej do obiektu 
sportowego LKS Dziecanovia.  
Kwota: 27 984 zł. 

Sołectwo Kędzierzynka 
Budowa przepustu drogi gminnej na potoku 
– opracowanie projektu. Kwota: 24 892 zł. 
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy 
szkole w Stadnikach. Kwota: 2 000 zł. 
Sołectwo Kornatka 
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 
gminnej Kornatka „Zalas”.  
Kwota: 40 440 zł. 
Sołectwo Niezdów 
Zakup kostki brukowej do wykonania  
chodnika w Niezdowie. Kwota: 17 753 zł. 
Sołectwo Nowa Wieś 
Założenie klimatyzacji w budynku OSP  
Nowa Wieś. Kwota: 29 481 zł. 
Sołectwo Rudnik 
Modernizacja drogi gminnej do p. Stanak. 
Kwota: 22 201 zł. 
Sołectwo Sieraków 
Modernizacja drogi gminnej nr 540120K  
w Sierakowie – koło uzdrowiska.  
Kwota: 40 440 zł. 
Sołectwo Skrzynka 
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy 
Szkole Podstawowej w Stadnikach.  
Kwota: 3 000 zł. 
Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna 
dz. Nr 442/4. Kwota: 32 789 zł. 
Sołectwo Stadniki 
Modernizacja Domu Ludowego w Stadni-
kach. Kwota: 36 153 zł. 
Sołectwo Stojowice 
Modernizacja drogi za Strażnicą w stronę 
zapory (do przepompowni) nr pgr 220.  
Kwota: 34 172 zł. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Fundusz Sołecki – co zmieni się w sołectwach w 2018r. 

W  zbiórce żywności „Podziel się do-
brym posiłkiem”, która została prze-

prowadzona 29 i 30 września, zebrano 646 
kg żywności. Jest to o prawie 80 kg więcej 
niż w roku 2016. 
 Szczególne podziękowania kierujemy 
do wolontariuszy - uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Dobczycach oraz Zespołu 
Szkół w Dobczycach, którzy ofiarnie zbierali 
żywność w siedmiu sklepach na terenie  
naszej gminy: w Supermarkecie „Jan”-  
ul. Mostowa, Podgórska, Witosa, 
„Delikatesach Centrum”- ul. Marwin,  
Rynek, Brzączowice oraz Supermarkecie 
„Biedronka”. 
 Zbiórka żywności była możliwa dzię-
ki uprzejmości kierownictwa sklepów,  
zaangażowaniu nauczycieli prowadzących 
wolontariat: Klub Ośmiu, Wolontariat Lolek, 
przy udziale harcerzy oraz ofiarności  
mieszkańców naszej Gminy. 
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobczycach, który był wraz  
z Bankiem Żywności współorganizatorem 
zbiórki przekaże żywność 50 rodzinom  
z naszej gminy znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej.  

(mgops) 

646 kg żywności  dla 50 rodzin w trudnej  sytuacji życiowej 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018 W  związku z rezygnacją Andrzeja 
Guzika z funkcji radnego, Woje-

woda Małopolski zarządził wybory uzu-
pełniające do Rady Miejskiej w Dobczy-
cach w okręgu wyborczym nr 5 - Dobczy-
ce - os. Jagiellońskie. 
 Wybory odbędą się 7 stycznia 2018 
roku. 
 Szczegółowe informacje znajda 
Państwo w Biuletynie Informacji Publicz-

nej w zakładce Wybory i referenda. 
(ugim) 

W szystkich, którzy chcieliby spróbo-
wać swoich sił w malarstwie i sztuce 

pisania ikon zapraszamy na warsztaty, które 
rozpoczną się już 10 listopada w Regional-
nym Centrum Oświatowo-Sportowym  
w Dobczycach.  
 Zajęcia będą odbywać się w piątki od 
17 do 19 i poprowadzi je plastyk Cecylia 
Frajtag. Zajęcia potrwają do 30 czerwca 
2018 roku. 
 Zapisy do 8 listopada prowadzi  
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach. Nie ma ograniczeń wiekowych, przyj-
mowane są również dzieci pod opieką osoby 
dorosłej. 

(Red.) 
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zacji obiektu jest obecnie oceniany  
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.  
 Projekt przewiduje wyposażenie  
i utworzenie nowej placówki wsparcia 
dziennego oraz prowadzenie jej przez  
36 miesięcy w dwóch formach: opiekuńczej 
oraz specjalistycznej. Praca z podopieczny-
mi i ich rodzinami prowadzona będzie  
w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia 
oraz współpracę w zespołach interdyscypli-
narnych. W ramach codziennych działań 
przewidziano (min 4 godziny w dni robo-
cze, w wakacje min. 6) pomoc w nauce,  
zapewnienie posiłku, zajęcia grupowe  
z elementami psychoedukacji i profilaktyki, 
zajęcia służące rozwojowi zainteresowań  
i kompetencji kluczowych, działania  
samorządu, wsparcie specjalistyczne 
(indywidualne i grupa socjoterapeutyczna). 
 Projekt dofinansowany został  
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priory-
tetowej Region spójny społecznie, Działania 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdro-
wotne w regionie, Typ projektu: C - wspar-
cie dla tworzenia i/lub działalności placó-
wek wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzież. 

 
(ugim) 

D ługotrwała praca, przygotowanie 
wniosku, konsultacje i starania zakoń-

czyły się sukcesem - Gminie Dobczyce 
przyznane zostało pierwsze dofinansowanie 
na projekt rewitalizacyjny o nazwie Cen-
trum Usług Społecznych - Nasza Świetlica. 
 Projekt o nazwie Centrum Usług 
Społecznych – Nasza Świetlica uzyskał  
pozytywną ocenę i kwotę dofinansowania 
opiewającą na 919 115 zł, co stanowi pra-
wie 93% wartości zadania (całkowity koszt  
zadania to 991 525 zł). Celem projektu jest 
zapewnienie opieki i wyrównanie szans 
dzieci i młodzieży zamieszkujących i (lub) 
uczących się w Gminie Dobczyce w wieku  
6 – 18 lat. Projekt obejmie dzieci i młodzież 
wychowujące się w niekorzystnych  
warunkach środowiskowych lub przeżywa-
jące trudności rozwojowe, ich rodziny  
i kadrę merytoryczną placówki. 
 Świetlica powstanie w budynku by-
łej szkoły podstawowej przy ul. Jagielloń-
skiej w ramach funkcjonowania Centrum 
Usług Społecznych. Placówka zostanie od-
powiednio zaaranżowana i wyposażona 
(m.in. w materiały edukacyjne, komputery  
oraz kącik kuchenny), będą w niej prowa-
dzone działania opiekuńczo-wychowawcze 
oraz świadczone wsparcie specjalistyczne. 
Planowane rozpoczęcie działania świetlicy 
to wrzesień 2019 roku, bowiem wcześniej 
należy dostosować budynek do nowych  
potrzeb. Wniosek o dofinasowanie moderni-

Prawie milion zł na świetlicę w CUS 
Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Dofinansowanie  na wymianę źródeł  ogrzewania 

W  trosce o zdrowie naszych  
mieszkańców przypominamy, że 

trwają bezpłatne szczepienia ochronne 
przeciwko wirusowi HPV, które współfi-
nansowane są z budżetu gminy Dobczyce. 
Wirus HPV jest przyczyną raka szyjki 
macicy. Bezpłatnymi szczepieniami objęte 
są dziewczynki z rocznika 2004. 
 Szczepienia wykonywane są w: 
NZ POZ DOB-MED, rejestracja pod  
nr. tel. 12/271 36 61 
NZOZ SPECJALMED s.c., nr. tel.: 
12/271 09 00 

M amy bardzo 
dobre wieści 

dla naszych miesz-
kańców, którzy 
składając ankietę 
zgłosili chęć otrzy-
mania dotacji do 
wymiany źródła 
ogrzewania. Przygo-
towane przez Gminę Dobczyce projekty 
zostały pozytywnie ocenione przez Urząd 
Marszałkowski i wybrane do dofinansowa-
nia. Po przygotowaniu niezbędnych doku-
mentów gmina czeka na podpisanie umowy 
o dofinansowanie projektu z Zarządem Wo-
jewództwa Małopolskiego. 
 Przypominamy, że ze względu na 
limity finansowe wynikające z wysokości 
środków przeznaczonych na realizację pro-
jektu, o pozytywnym zakwalifikowaniu do 
projektu mieszkańców, którzy chcą wymie-
niać swoje stare źródła ogrzewania decyduje: 
kolejność złożenia ankiet; pozytywna ocena 
energetyczna budynku (audytor zakończył 
już pracę w tym roku, obecnie przedstawiane 
są wyniki audytów; pozostałe audyty do 
ilości wynikających z wysokości środków 
przeznaczonych na realizację projektu pro-
wadzone będą w przyszłym roku) i wykona-
nie zalecanych w ocenie prac termomoderni-
zacyjnych (jeśli wystąpią); podpisanie umo-
wy właściciela budynku z Gminą Dobczyce 
zawierającej wytyczne, których mieszkaniec 
musi przestrzegać. 
 Wszelkie prace związane z wymianą 
źródła ogrzewania mogą się rozpocząć do-
piero po podpisaniu umowy pomiędzy wła-
ścicielem budynku, a Gminą Dobczyce. 
Umowa zawierać będzie wszystkie wytycz-
ne, które muszą zostać spełnione, aby rozli-
czyć dotację. 
 Wymiana źródeł ogrzewania nie tyl-
ko wpłynie na polepszenie jakości powietrza 
w naszej okolicy poprzez wyeliminowanie 
spalania niskiej jakości paliw w przestarza-
łych kotłach - nowy piec to również większy 
komfort dla właścicieli domowych gospo-
darstw – mniej zabrudzeń z węglowego pyłu, 
czy mniejsze ryzyko awarii.  

(ugim) 

Dobczyce w pierwszej  setce w rankingu  D obczyce znalazły się na 59. miejscu 
ogólnopolskiego rankingu wydatków 

inwestycyjnych samorządów w latach 2014-
2016 na 586 miast Polski. Z miast woje-
wództwa małopolskiego wyprzedzamy m.in. 
Zakopane, Nowy Targ, Suchą Beskidzką, 
Dąbrowę Tarnowską, Bochnię, Wadowice, 
Olkusz czy Chrzanów.  
 Klasyfikując gminy, oceniano średnie 
wydatki inwestycyjne samorządów z ostat-
nich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. 
W gminie Dobczyce wyniosły one na 1 
mieszkańca - 916 zł. 
 W rankingu brano pod uwagę m.in. 
inwestycje w infrastrukturę techniczną, wy-
datki na transport, gospodarkę mieszkaniową 
i komunalną.  
 Rok 2016 zdaniem ekspertów był 
ubogi w inwestycje, ale to nie powinno  
dziwić. Kończyło się bowiem poprzednie 
rozdanie dotacji unijnych, następowało ich 
rozliczanie, a dopiero ruszały prace nad no-
wymi umowami finansowania unijnego. 
Więcej informacji o rankingu i większych 
inwestycjach zrealizowanych w gminie Dob-
czyce znajdą Państwo na stronie 
www.dobczyce.pl 

 (ugim) 

W  związku z natężeniem ruchu w oko-
licach cmentarzy w okresie Wszyst-

kich Świętych podpowiadamy, gdzie w tych 
szczególnych dniach zaparkować w Dobczy-
cach. 
 Poza parkingiem obok cmentarza 
komunalnego przy ul. Garncarskiej, dogod-
nym miejscem na pozostawienie samochodu 
jest również parking przy ul. Szkolnej, skąd 
na cmentarz można dojść w ciągu 5-minut. 
 Odwiedzający cmentarze – Jeleniec  
i Stróżnicę mogą, jak w latach wcześniej-
szych, zaparkować wzdłuż ulicy Przedbronie 
i Kazimierza Wielkiego. Zachęcamy jednak, 
szczególnie tych lubiących spacery, do pozo-
stawienia samochodów w centrum miasta 
(m.in. na Rynku, Małym Rynku, czy ul. 
Podgórskiej). 
 Okres Wszystkich Świętych to czas, 
kiedy znacznie wzrasta ilość odwiedzających 
cmentarze, stąd utrudnienia komunikacyjne 
są nieuniknione. Warto jednak, szczególnie 
przy sprzyjającej pogodzie i braki innych 
przeciwskazań, pozostawić samochód nieco 
dalej i spacerem pokonać resztę drogi.  Roz-
wiązanie to dla kierowców może okazać się 
bardziej komfortowe i bezstresowe. 

 (ugim) 

Gdzie zaparkować  w Dobczycach 1 listopada 
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P o raz kolejny nauczyciele z dobczyckiej 
Szkoły Podstawowej nr 1, stanęli na 

teatralnych deskach. I po raz kolejny ich 
występ połączony był z darem serc dla po-

trzebujących pomocy dzieci. 
 Grupa pedagogów wystąpiła na sce-
nie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 
ze swoim ostatnim spektaklem „Bądź 
zdrów!”. Dwa przedstawienia zgromadziły 

około 800 widzów ze szkół w Myślenicach, 
Raciechowicach i Winiarach. 
 Nauczyciele przyzwyczaili nas już do 
tego, że występują, aby uczyć, bawić i… 

pomagać. Dochód ze sprzedaży 
biletów i ulotek, został przezna-
czony dla Kamila Muty z Dąbia 
oraz Alana Pędzika z Kunic. 
Obaj chłopcy zmagają się z 
poważnymi chorobami. Na-
uczyciele zapowiadają, że ich 
pomoc na tym się nie skończy. 
Już planują koncert kolęd, który 
również będzie miał charakter 
charytatywny. 
 Organizatorzy spektaklu 
serdecznie dziękują za fachową 
i bezinteresowną pomoc przy 
realizacji przedstawienia Mi-
chałowi Rozwadowskiemu, 

Julianowi Pudlikowi oraz Kamilowi Soroc-
kiemu, a publiczności z Raciechowic za wy-
razy uznania i przepyszne jabłka. 

 
Barbara Czarnik 

T rzecia Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa, której organizatorami były: Gmina 

Dobczyce, Stowarzyszenie Polskich Muzyków 
Kameralistów, Szkoła Muzyczna I st.  
w Dobczycach, Katedra Kameralistyki Akade-
mii Muzycznej w Krakowie, odbywała się w 
tym roku pod hasłem „Konteksty kultury, kon-
teksty edukacji. Zarządzanie kulturą  
w kontekście sektorów kreatywnych, improwi-
zacja, ruch amatorski”. 
 Wystąpienia, dyskusje i warsztaty  
w ramach konferencji dotyczyły trzech sfer 
tematycznych: zarządzania kulturą i jej finanso-
wania, powszechnej edukacji muzycznej oraz 
kształcenia instrumentalnego. 
 Do udziału w konferencji zaproszeni 
zostali nauczyciele: szkół muzycznych wszyst-
kich szczebli, muzyki w szkołach podstawo-
wych i liceach, animatorzy działań kulturalnych 
w szkołach, animatorzy kultury, menadżerowie, 
pracownicy instytucji kultury. 
 Podczas konferencji z wykładami wy-
stąpili m.in.: prof. Peter Wiegold z Brunel 
University w Wielkiej Brytanii, prof. Anna 
Karwińska (UEK w Krakowie), dr hab. Małgo-
rzata Janicka-Słysz (AM w Krakowie) oraz dr 
hab. Łukasz Gaweł (UJ).  
 Podczas konferencji omawiane były: 
finansowanie kultury, aspekty prawne, strategie 
artystyczne, aktualne podstawy programowe, 
sposoby upowszechniania kultury, psycholo-
giczno-pedagogiczne aspekty rozwoju muzycz-
nego i ogólnego, muzykowanie amatorskie, 
czytanie a’vista, improwizacje. 
 Odbywały się również warsztaty  
w zakresie promowania i finansowania projek-
tów kulturalnych. 

(SM w Dobczycach) 
Znakomita, występująca ze sławami polskiej 
muzyki, grająca na salonach wiedeńskich  
w Austrii oraz Niemczech, Polish Art Philharmo-
nic - Myślenicka Orkiestra Kameralna Concerti-
no pod batutą Maestro Michaela Maciaszczyka, 
zagościła 24 września 2017 r., po raz pierwszy 
na scenie Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach. Dwa 45-minutowe 
koncerty, w ramach projektu „Art –Poranki Kon-
certy Familijne” adresowane były do rodzin. 
Zabawne aranżacje muzyczne, wiersze i rysunki 
powstające na ekranie na oczach widzów, bawiły 
i zaskakiwały widzów. Prowadzenie zapewniła 
dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczy-
cach Monika Gubała. Projekt został zrealizowa-
ny w ramach ….. przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 

Trzecia Ogólnopolska  Konferencja w Dobczycach Grają i pomagają 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Świętowali w Nowej Wsi D wa święta i dwa wspaniałe przedsta-
wienia, które przygotowali uczniowie, 

pod opieką swoich wychowawców i nauczy-
cieli. W październiku w Nowej Wsi święto-
wano Dzień Nauczyciela i dzień papieski,  
a do spotkania z historią zaproszeni zostali 
także goście – przyjaciele szkoły. 
 Dzień Nauczyciela był okazją do 
wręczenia nagród wyróżniającym się na-

uczycielom. W tym roku w Nowej Wsi były 
to: Dorota Przęczek, Zofia Siatka, Bogusła-

wa Suder, Anna Kocur, Ka-
zimiera Windak. Nagrodę 
Burmistrza otrzymała Kata-
rzyna Węgrzyn.  
 Dla swoich nauczy-
cieli uczniowie przygotowali 
m.in. humorystyczne przed-
stawienie „Duża przerwa” 
gdzie uczniowie wcielili się 
w rolę nauczycieli.  
 Z okazji Dnia Papie-
skiego przygotowany został 
spektakl, w którym wspomi-
nano Jana Pawła II. Ucznio-
wie, którzy należą do kółka 
teatralnego, prowadzonego 

przez Elżbietę Cygal-Lichoń i Renatę Woź-
niak, w apelu skupiali się nad tegorocznym 
hasłem Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód  
z nadzieją”. 

 
Kazimiera Windak 

Renata Woźniak 

Fot. ze zbiorów Szkoły 
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Powitanie jesieni w Przedszkolu nr 1 W rzesień był dla dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Dobczycach 

miesiącem pełnym wrażeń. Przedszkolaki 
brały udział w różnorodnych imprezach  

i wydarzeniach: „Dzień przedszkolaka”, 
„Ślubowanie kl. 1”, teatrzyk „Kozucha 
Kłamczucha”, wycieczka piesza na zamek  
w Dobczycach, udział w Apelu Poległych 
Partyzantów. 
 Wiele radości sprawiła dzieciom 
wycieczka na Zaczarowane Wzgórze. Tam 
dzieci miały okazję powitać jesień podczas 
„Jesiennego święta pieczonego ziemniaka”. 
Podczas całodziennego pobytu przedszkolaki 
miały możliwość udziału w różnorodnych 
zajęciach edukacyjnych prowadzonych w 

formie zabawy. 
 Brały udział w mini warsztatach kuli-
narnych, gdzie poznały historię pochodzenia 
ziemniaka, mogły własnoręcznie przygoto-

wać potrawy z ziemnia-
ków. 
 Na ścieżce eduka-
cyjnej dowiedziały się 
wiele o dzikich ptakach i 
leśnych zwierzętach, ich 
rodzajach oraz sposobach 
przygotowania się do zimy. 
Jeździły na końskim 
grzbiecie pod okiem in-
struktora. Zwiedzały wiej-
skie ZOO, w którym każdy 
miał możliwość pokarmić 
zwierzęta, poznać zwycza-
je zwierząt hodowlanych, 
zobaczyć jak rozpoznaje 
się jajka oraz poznać cykl 

inkubacji piskląt. 
 Brały udział w konkurencjach  
z udziałem ziemniaka, zabawach z chusta 
animacyjną, chodziły po ścieżce zmysłów 
oraz wykonały prace plastyczną pt. „Jesienne 
drzewo”. 
 Podczas pobytu na Zaczarowanym 
Wzgórzu na dzieci czekał pyszny poczęstu-
nek oraz jeszcze wiele atrakcji. Dzieci wróci-
ły bardzo zadowolone i bogatsze o nowe 
doświadczenia. 

Tekst i foto: B.B. 

P o raz piąty w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Dobczycach wybrzmiały dźwię-

ki Gaudeamus igitur. W pierwszym spotkaniu 
w roku akademickim, obok słuchaczy uniwer-
sytetu, uczestniczyli goście, którzy wspierają 
Uniwersytet oraz są jego sympatykami. 
 Wszystkich przywitała prezes UTW 
Stanisława Błaut, a obecny na spotkaniu bur-
mistrz Paweł Machnicki życzył stowarzysze-
niu i słuchaczom realizacji wszystkich zamie-
rzonych planów, podkreślając wartość ucze-
nia się przez całe życie, a także rolę stowarzy-
szenia w umacnianiu i wspieraniu reformowa-
nego obecnie systemu szkolnictwa. 
 Inauguracyjny wykład wygłosił prof. 
dr hab. Kazimierz Wiech, wybitny entomolog 
i autor wielu publikacji naukowych z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. W Dobczy-
cach gościł już dwukrotnie – tym razem przy-
jechał z wykładem na temat owadów: 
„Ochrony bioróżnorodności owadów – piękna 
idea i smutna rzeczywistość”.  
 Wprowadził słuchaczy w fascynujący 
świat tych małych istot, wplatając w swój 
wykład dygresje, wiersze, a nawet piosenki. 
Podkreślał, że każdy z owadów ma cechy, 
które fascynują, wygląd, zachowanie, komu-
nikację między sobą. Omówił konstrukcję 
owadów, z której wynika zdolność latania  
i ich wytrzymałość, która w znacznej mierze 
przewyższa wytrzymałość człowieka.  
 Prof. Wiech, w ślad za Einsteinem 
zastanawiał się, czy po wyginięciu owadów, 
człowiek przetrwałby tylko cztery lata? Za-
chęcał do pokochania świata owadów, uwraż-
liwienia się na przyrodę i nie traktowania ich 
jedynie w kategorii robali i szkodników, któ-
rych przez działalność człowieka już prawie 
95% jest skrajnie zagrożonych wyginięciem. 
Ta nasza niechęć, jak mówił, bierze się za-
zwyczaj z niewiedzy i strachu.  
 Uniwersytet III Wieku jest otwarty na 
nowych słuchaczy. Przed nimi jeszcze wiele 
spotkań z ciekawymi ludźmi, wykładów po-
dejmujących tematy z różnych dziedzin życia. 
Warto przyłączyć się, nie siedzieć w domu, 
bo jak podkreślał profesor Wiech, zwłaszcza 
w wieku 50+ trzeba mieć marzenia i trzeba 
myśleć, co przed nami i to powinno stać się 
sensem naszego życia. 

(MaG) 

M iędzynarodowy Dzień Przedszkolaka 
po raz pierwszy obchodziły przed-

szkolaki z Nowej Wsi. Oprócz pasowana na 
przedszkolaka, przygotowano dla najmłod-
szych wiele atrakcji: zabaw, konkursów.  
 W trakcie uroczystości pojawił się też 

Trampolinek, który wrę-
czył nagrody i dyplomy 
wszystkim milusińskim. 
Dużą atrakcją była zjeż-
dżalnia Miś Puchatek  
i Dinozaur.  
 Zapewniamy, że 
dzień ten na stałe zapisze 
się w naszym przedszkol-
nym kalendarzu imprez.  

 
Dorota Przęczek 

Zdjęcie: ze zbiorów 
Szkoły 

Uniwersytet Trzeciego Wieku otworzył nowy rok akademicki 



Kasprzycki, którego występ spotkał się  
z wielkim entuzjazmem, wystąpił także ka-
baret Czyli Show.  
 Jak informują liderzy projektu plano-
wana jest kontynuacja działań tj. organizacja 

kawiarenek, przyznanie 
stypendium, a w przy-
padku wsparcia finanso-
wego ze strony Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, które przyzna-
ło dotację na organizację 
działań w 2016 i 2017 
roku, możliwe będzie 
także przyznanie kolej-
nych mikrograntów. 
 Z dobrodziejstwa 
dofinansowania Kalejdo-
skopu Partnerstwa Dob-
czyce wiele skorzystały. 
Dzięki wsparciu w na-
szej gminie odbyły się 

wspaniałe imprezy i spotkania: Sport to 
zdrowie, każdy to powie zorganizowane 
przez Dobczycki Klub Tenisowy TOP-SPIN, 
Intox Dobczyce, KS Raba Dobczyce, Roz-
biegane Dobczyce, Myślenice iTV Telewizję 
Powiatową; Doskonalenie umiejętności 
ratowniczych młodzieży ZS w Dobczycach 
zorganizowane przez Zespół Szkół, Maltę 
Służbę Medyczną, Stowarzyszenie Sympaty-
ków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dob-
czycach; Kozim szlakiem na Wypasie zre-
alizowany przez Urząd Gminy i Miasta Dob-
czyce, KAT Dobczyce, Gimnazjum w Dob-
czycach (obecnie SP nr 2 w Dobczycach); 
Naturalnie, że… warsztaty zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Granica, Klub Kobiet, 
Aktywne po pięćdziesiątce; Królewskie 
Miasto-Królewska Gra czyli Historia Sza-
chów w Dobczycach zorganizowane przez 
Ognisko TKKF w Dobczycach - Sekcję Sza-
chową Dominik TKKF; Piknik towarzysko 
– rodzinny zorganizowany przez Inicjatywę 
TAK, Towarzystwo Ziemowit przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem KAT Dobczyce; 
Uczę się, bawię - świat poznaję zorganizo-
wany przez Dobczycki Klub Mam; Warsz-
taty modelarskie - budowa parku zorgani-
zowane przez Konstruktorów Marzeń. 
 W drugiej połowie listopada do Dob-
czyc zawita wystawa podsumowująca działa-

nia w projekcie. Będzie ją 
można zobaczyć w Regio-
nalnym Centrum Oświato-
wo-Sportowym przy. ul. 
Szkolnej 43. Więcej infor-
macji o Kalejdoskopie i 
zorganizowanych wokół 
niego działań, a wkrótce 
także o ewentualnej konty-
nuacji projektu znaleźć 
można  na  s t ron ie : 
w w w . a r t s - f u n . p l /
partnerstwa-pafw 

 
(AnKa) 

Zdjęcia: ze zbiorów  
PAFW 

T o była gala, na którą czekało wielu 
uczestników projektów współfinanso-

wanych w ramach Kalejdoskopu Partner-
stwa. W naszej gminie projekt ten został 
zainicjowany dzięki zaangażowaniu Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, 
która przystąpiła do niego wspólnie z innymi 
organizacjami z gminy Myślenice (w grupie 
inicjatywnej znalazły się osoby i instytucje: 
Lider Partnerstwa: Fundacja ARTS, Myśle-
nickie Towarzystwo Kultury, Agnieszka 
Dudek – mobilny doradca, Izabela Janczak-
Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk – 
Program Liderzy PAFW). W ramach Kalej-
doskopu odbywały się kawiarenki obywatel-
skie, przygotowano kalendarz i wystawę, 
przyznano mikrogranty, a finałowym świę-
tem organizacji, które zechciały włączyć się 
w projekt była Gala, która obyła się w My-
ślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Jej kul-
minacyjnym punktem było wręczenie sty-
pendium. Kandydatów do niego zgłaszali 
społecznicy, wybierając największego pasjo-
nata ze swojego grona.  
 Pierwszym laureatem stypendium 
„Kalejdoskop Pasjonatów” został Zbigniew 
Kaleta – prowadzący myślenicki Teatr „Przy 
Drodze”. Zapewnił, że z tych pieniędzy teatr 
skorzysta w pełni na swoją działalność. 
Wśród kandydatów z Dobczyc do stypen-
dium zgłoszeni zostali: Jacek Bassara, Alek-
sandra Koszut i Krzysztof Filutowski. Pod-
czas gali przeprowadzona została także licy-
tacja, z której dochód zasili w przyszłości 
konto stypendium. Dla gości zagrał Robert 
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Gala Partnerstwa – podsumowanie działań  

M iejska Biblio-
teka Publiczna 

w Dobczycach znala-
zła się w gronie sze-
ściu bibliotek w Pol-
sce (jedyna w Mało-
polsce), przy których 
powstaną Rady Spo-
łeczne. To szczegól-
ne wyróżnienie dla naszej biblioteki, która w 
swych działaniach wyróżnia się w szczegól-
ny sposób w skali całego kraju.  
 Rada będzie reprezentować społecz-
ność, dla której biblioteka działa, a jednocze-
śnie członkowie będą pełnić rolę rzeczniczą 
w swoim środowisku. Rada ma być organem 
doradczym i opiniodawczym, ma także 
wpływać na kształt oferty biblioteki i kierun-
ku jej rozwoju. 
 W związku z planami powołania 
Rady, dyrektor biblioteki Paweł Piwowar-
czyk oraz Dorota Mistarz, biorą udział w 
specjalnych szkoleniach organizowanych w 
Warszawie przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. Obecnie trwają 
rozmowy nad sposobem powołania człon-
ków oraz potencjalnym składem Rady.  
 Biblioteka zaprasza osoby, które ze-
chciałyby kandydować do Rady – udzieli 
ona informacji na ten temat, planowane jest 
także spotkanie informacyjne dotyczące  
jej funkcjonowania. Więcej informacji  
ukaże się niebawem na naszej stronie 
www.biblioteka.dobczyce.pl, zapraszamy 
także do osobistego kontaktu w bibliotece. 

 
(MBP) 

Przy bibliotece powstanie  Rada Społeczna 

U czniowie z klasy 5b z SP nr 1 w Dob-
czycach, uczestniczyli w warsztatach 

organizowanych w Goethe-Institut w Krako-
wie. Najpierw zorganizowane zostały anima-
cje z językiem niemieckim, gdzie na wesoło  
i poprzez zabawę dzieci uczyły się języka 
obcego.  
 Po animacjach czekały na nich warsz-
taty „LeYo- Bücher”. LeYo! to seria książek 
dla dzieci, ukazująca się w niemieckim Wy-
dawnictwie Carlsen, dostępnych w Bibliote-
ce Goethe-Institut w Krakowie. Jest to umie-
jętne połączenie obrazu, dźwięku i kreatyw-
nej zabawy. Dzięki bezpłatnym aplikacjom 
na smartfony lub tablety, pięknie ilustrowane 
książki ożywają i pozwalają, poprzez inte-
raktywną zabawę, zrozumieć świat wokół 
nas.  
 Książka stanowi punkt wyjścia do 
zabawy, bez niej na urządzeniach nie można 
by było posłuchać muzyki, zobaczyć ukry-
tych w ilustracjach obrazów czy wziąć udzia-
łu w grze.  
 Warsztaty i zajęcia tak się spodobały 
uczniom, że nie mogą doczekać się kolej-
nych. 

(SPnr1) 

Przygoda z językiem  w Goethe-Institut 



wszystkim sportowej atmosfery. 
 Wśród startujących znalazło się rów-
nież siedmiu dobczycan, trenowanych przez 
sensei Partycję Lichoń i Andrzeja Guzika. 
To dzięki ich pracy trenerskiej prowadzonej 
od kilku lat w Dobczycach oraz wysiłkom  

i samozaparciu sa-
mych zawodników 
na podium stanęli: 
Kinga Kozielska i 
Hubert Szlósarczyk, 
zajmując drugie 
miejsce i Rafał Ża-
ba, plasując się na 
miejscu trzecim.  
 Zawody w 
Karate Kumite, prze-
prowadzone profe-
sjonalnie i z zasada-
mi fair play wywarły 
ogromne wrażenie 
na zgromadzonych 
w hali sportowej 
kibicach.  

 Dobczyce mogły stać się areną walk 
karate, dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja 
Guzika, na trenera Oyama Karate. Mamy 
nadzieję, że organizacja kolejnych zawodów 
Oyama w naszym mieście na stałe wpisze się 
w kalendarz wydarzeń. 

 
(MaG) 

Fot. Magda Gaweł 

W  sobotę, 21 października Dobczyce 
były najbezpieczniejszym miejscem 

w Polsce. Ponad 160 zawodników Oyama 
Karate z 16 klubów stanęło na płycie hali 
sportowej Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego w Dobczycach, by wziąć 

udział w zawodach o Puchar Makroregionu 
Południowego OYAMA PFK w Kumite. 
Zgłoszenie do tej wymagającej i trudnej dys-
cypliny sportu i sam start w zawodach był 
potwierdzeniem ogromnej formy wypraco-
wanej podczas wielogodzinnych treningów.  
 Otwierając wydarzenie, burmistrz 
Paweł Machnicki życzył zawodnikom nie 
tylko wspaniałych wyników, ale przede 
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Sukces dobczyckich zawodników w Oyama Karate w Kumite 

R ealizacja projektu”Aktywni i potrzebni 
- Razem” w roku 2017, w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata  
2014-2020,  weszła w końcową fazę.  
W projekcie wzięło udział 22 uczestników.  
 W ramach projektu zostały przepro-
wadzone zajęcia z psychologiem oraz  
doradcą zawodowym. Każda z osób miała 
możliwość wyboru kilku form wsparcia, 
tych których najbardziej potrzebowała  
i które zostały potwierdzone diagnozą do-
radcy zawodowego oraz pracownika socjal-
nego. 
 Dziewięcioro uczestników odbywało 
zajęcia komputerowe z zakresu kursu 
ECDL, kolejne dziewięć osób uczestniczyło 
w kursie prawa jazdy kat. B, trzech uczest-
ników podjęło od września staże w różnych 
instytucjach, dziewięcioro uczestników pod-
jęło kursy zawodowe w zakresie: prawo 
jazdy kat. C/C+E, kurs masażu, kurs kopar-
ko-ładowarki, kurs obsługi wózka widłowe-
go, kurs kosmetologii, kurs florystyczny, 
kurs spawania metodą MIG.  
 Osoby, które były kierowane na  
specjalistyczne kursy, odbyły badania lekar-
skie i psychotechniczne. W okresie trwania 
zajęć aktywizujących uczestnicy projektu 
zostali objęci pomocą finansową, a uczestni-
cy skierowani na staż otrzymują stypendia 
stażowe. W projekcie uczestniczą również 
osoby niepełnosprawne, które miały  
możliwość otrzymania wsparcia w postaci 
kursów zawodowych i zajęć rehabilitacyj-
nych. 
 Realizacja projektu w roku 2017 
dobiega końca, jednak w roku 2018 projekt 
będzie kontynuowany. Nabór do projektu 
jest zaplanowany w okresie styczeń-marzec 
2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, 
również osoby niepełnosprawne, do uczest-
nictwa w projekcie.  
 Dokładnych informacji na temat 
projektu udzielają pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dobczycach.  

(mgops) 

„Dobczyce” z sukcesami na kolejnych turniejach Z espół Pieśni i Tańca „Dobczyce” może 
zaliczyć październik do bardzo udanych 

– to przede wszystkim ze względu na sukce-
sy tancerzy w kolejnych turniejach ogólno-
polskich. 
 Na początku października nasze re-
prezentacyjne pary wzięły udział w II Ogól-

nopolskim Turnieju Tańców Polskich „O 
Serce Beskidów”. Z turnieju przywieźli czte-
ry medale.  
 Wojciech Domagała i Emilia Selwa 
wytańczyli pierwsze miejsce w kat. IV 
OPEN (16-18 lat), Stanisław Bieniek i Anna 
Hojna – drugie w kat. I OPEN i również 
drugie w kat. I C1 (7-9 lat). Janusz Kozień i 
Lucyna Sławińska-Targosz zdobyli trzecie 
miejsce kat. VII w klasie mistrzowskiej A; 

Adam Miąsko i Julita Szewczyk – czwarte 
kat. II B2 (10-12 lat). Piotr Stasik i Małgo-
rzata Duda, po zaciętej rywalizacji w półfi-
nałach, po raz pierwszy zameldowali się w 
finale kategorii II C2 (10-12 lat) zajmując 
ostatecznie 5 miejsce. 
 Tydzień później pary reprezentacyjne 

uczestniczyły w II Tur-
nieju Tańców Polskich 
„O Złoty Kłos Lisiec-
ki” i wróciły z trzema 
medalami. 
Złoto wytańczyła para 
Wojciech Domagała i 
Emilia Selwa rywalizu-
jąc w kat. IV OPEN 
(16-18 lat), srebro - 
para Stanisław Bieniek 
i Anna Hojna rywalizu-
jąc w kat. I C1 (7-9 
lat), czym uzyskała 
awans do klasy tanecz-
nej B1.  

 Brąz wytańczyła para Janusz Kozień 
i Lucyna Targosz rywalizując w kat. VII w 
klasie mistrzowskiej A. 
 Tuż za podium, na czwartym miejscu 
uplasowała się para Adam Miąsko i Julita 
Szewczyk w kat. II B2 (10-12 lat). Piotr Sta-
sik i Małgorzata Duda w kat. II C2 zajęli 
ostatecznie dziewiąte miejsce. 

 
(k) 

V I Dobczyckie zaduszki  
muzyczne tradycyjnie odbędą się 

w pierwszą sobotę listopada. 
 I to właśnie 4 listopada, o godz. 19 
zapraszamy Państwa na koncert Sławka 
Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. 
Bilety do nabycia w Biurze MGOKiS, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Rucola 
Caffe oraz w sklepie Pana Juszczaka – 
Rynek 20. 
 Serdecznie zapraszamy na kolejną 
ucztę muzyczną.  

(KAT) 

Fot. ze zbiorów Zespołu 

Ostatni etap projektu  
Aktywni i potrzebni  

– Razem  
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N ajważniejsze jest bezpieczeństwo – to 
hasło z pewnością przyświeca działa-

niom szkoły podstawowej z Nowej Wsi, 
która w tym roku szkolnym bierze udział  
w realizacji projektu „Odblaskowa szkoła”. 

W związku z realizacją projektu nauczyciele 
oraz wychowawcy podejmują wiele inicja-
tyw, których koordynatorem jest Zofia Siat-
ka. 
 Oddział przedszkolny jest bardzo ak-
tywny w tej kwestii, a dzieci wraz z wycho-
wawcą - Dorotą Przęczek, uczestniczyli 
m.in. w zajęciach o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym. Dzięki temu udało się zdobyć 
dla wszystkich maluchów kamizelki odbla-
skowe. 
 Wszystkie dzieci od zerówki do kl. VII 
brały udział w konkursie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Wyniki konkursu wiedzy klas IV-VII : 
I Daniel Mróz, Rafał Małota, Antoni Czaj-
czyk 
II Patryk Wozniak, Oliwia Jani 
III Joanna Gołda, Martyna Lenart 
 Nie zabrakło konkursów plastycznych,. 
Dzieci przygotowały także gazetkę szkolną 
na temat bezpieczeństwa. 

(SP Nowa Wieś) 

P apież szukał młodzieży z nastawieniem, 
że młodość to nie tylko pewien okres 

życia człowieka, odpowiadający określonej 
liczbie lat, ale to czas dany i zarazem, zada-

ny przez Opatrzność. Czas, kiedy młody czło-
wiek szuka odpowiedzi na podstawowe pyta-
nia. Szuka nie tylko sensu życia, ale szuka 
konkretnego projektu, według którego to 
swoje życie ma zacząć budować – tymi sło-
wami rozpoczął uroczystość świętowania 
Dnia Patrona ks. Bogdan Jeleń. Dzień ten dla 
Szkoły Podstawowej nr. 2 w Dobczycach był 
okazją do podwójnego świętowania – 
uczniowie nie tylko przygotowali spektakl 
poświęcony Patronowi szkoły, ale także to-
warzyszyli swoim kolegom w bardzo ważnej 
dla nich chwili, jaką jest ślubowanie. 
 Uczniowie przedstawili najważniejsze 
wydarzenia z życia św. Jana Pawła II w róż-
nej formie recytując i śpiewając, a wszystko 
uzupełniły filmy z wydarzeń związanych  

z patronem. 
- Nasza szkoła już od 15 lat nosi imię Jana 
Pawła II – to słowa, które wybrzmiały pod-
czas apelu. Wspominano okres dzieciństwa 

Papieża, jego przy-
gody z górami, spor-
tem, podróżami… 
Wszystko to połą-
czone z życiem 
w s p ó ł c z e s n y m 
uczniów, co podkre-
ślali, zostawiając 
atrybuty związane z 
wydarzeniami razem 
z różą przy fotelu 
s ym b o l i z u j ą c ym 
patrona. Na zakoń-
czenie odśpiewano 
wspóln ie hymn 
szkół Jana Pawła II, 
a najmłodsze dzieci 
z a ś p i e w a ł y 

„Kochamy Cię”: Nie mamy dziś tysiąca róż, 
żeby je tu przed Twym obrazem złożyć móc. 
Prezentów też nie mamy stu, za to śpiewamy 
z serca Ci w dzisiejszym dniu. 
- Mam wielkie szczęście, że jestem już drugi 
raz dyrektorem szkoły, który ma wielkiego 
Patriotę, ale i wielkiego człowieka jako pa-
trona – zakończył spotkanie dyrektor Alek-
sander Płoskonka, dziękując wszystkim, 
którzy współtworzyli to wydarzenie – 
uczniom, opiekunom, wychowawcom, rodzi-
com oraz gościom świętującym razem z na-
mi. 
 Po apelu starsi uczniowie zgromadzili 
się w auli na koncercie zespołu Full Power 
Spirit. 

(SP2) 

W poszukiwaniu projektu na budowanie własnego życia Odblaskowa szkoła 

T rzy pierwsze miejsca w kategorii III 
debiut zajęły pary klas z gimnazjalnych 

dobczyckiej Szkoły podstawowej nr 2, które 

uczestniczyły w II Turniej Tańców Polskich 
„O Złoty Kłos Lisiecki” w Liszkach. Nasi 
gimnazjaliści podjęli wyzwanie, aby przystą-
pić do tanecznej rywalizacji. W krótkim 
czasie i w szybkim tempie nauczyli się pro-
fesjonalnych układów tanecznych do polki  
i krakowiaka tak, aby móc wystartować  
w turnieju.  

 Rywalizowali w kategorii III debiut,  
a na podium stanęli: na miejscu pierwszym 
Sławomir Świtała i Katarzyna Ślęczka, na II 

– Bartosz Pudlik  
i Weronika Sta-
chowska, na III - 
Patryk Szymoniak 
i Joanna Zahel.  
 P o z o s t a ł e 
miejsca finałowe 
w kolejności przy-
padły dla: Macieja 
Brasia i Gabrieli 
Głuszki, Jakuba 
Wiechniaka i Ni-
koli Michalak 
oraz Jakuba Baje-
ra i Aleksandry 
Wójtowicz.  

 Dla naszych uczniów był to pierwszy 
występ w turnieju o randze ogólnopolskiej, 
ale mimo to udało się pokonać stres i godnie 
prezentować naszą szkołę, życzymy uczniom 
dalszych sukcesów i udanych występów 
tanecznych.  

 
Tekst i foto: Lucyna Sławińska- Targosz 

Turniej „O Złoty Kłos Lisiecki” sukcesem tancerzy z Dobczyc 

Fot. Anka Stożek 

Stara szkoła – Nowe oblicze  - Festiwal Możliwości 
  Jak wykorzystać przestrzenie starej 

szkoły przy ul. Jagiellońskiej? Zobacz sam 
podczas Festiwalu Możliwości! Przygotowu-
jemy coś wyjątkowego, zarówno dla juniora 
i seniora! Festiwal odbędzie się 18 listopa-
da, a w programie moc atrakcji – malowanie, 
modelowanie i śpiewanie. A przede wszyst-
kim zwiedzanie budynku, który będzie służył 
mieszkańcom całej gminy. Serdecznie  
zapraszamy – szczegóły imprezy wkrótce  
na stronie: www.dobczyce.pl 

(Red.) 
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funduszy, korzystając z dotacji m.in. z gmi-
ny Dobczyce czy Fundacji Sztuki, Przygody 
i Przyjemności ARTS. 
 Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów 

i Rencistów jest jednym  
z prężniej działających sto-
warzyszeń w gminie Dob-
czyce.  
 Podczas spotkania 
członkowie stowarzyszenia 
głosowali nad wyborem 
nowych władz. Ponownie 
prezesem wybrana została 
Józefa Baran, jej zastępcą 
Maria Kania, a skarbnikiem 
Stanisława Hebda. Funkcję 
sekretarza objęła tym razem 
Maria Braś, członkiem za-
rządu został Aleksander 
Kupiec. 

 W skład Komisji Rewizyjnej weszły: 
Celina Knapik - przewodnicząca, Janina 
Ładyga i Józefa Kasprzyk. 
 Nowym władzom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszej owocnej pracy. 

 
Tekst i foto: (sab) 

P odczas zebrania walnego Dobczyckiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

podsumowano jego, mijającą właśnie,  
4-letnią, trzecią już, kadencję.  

 W trakcie tych czterech lat dobczyccy 
emeryci brali udział w wielu wycieczkach 
krajoznawczych i kulturalnych, wydarze-
niach organizowanych w gminie Dobczyce, 
ściśle współpracowali z naszym miastem 
partnerskim Sarisske Michalany. Wykazali 
się również dużą aktywnością w zdobywaniu 

Nowe władze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Już po raz kolejny zagrali  u Matejków 

K ino Raba – miejsce, w którym można 
było oglądać legendarne filmy, i które 

w czasach swojej świetności było centrum 
kulturalnym Dobczyc, funkcjonowało do 
roku 1989. Kiedy pytaliśmy mieszkańców, 
którzy pamiętają jeszcze ten czas, mogliśmy 
zobaczyć uśmiech i 
rozmarzenie na ich 
twarzach. Chętnie 
opowiadają o swo-
ich wspomnieniach 
związanych z ki-
nem, jakie filmy i 
p r z e d s t a w i e n i a 
oglądali, w jakich 
wydarzeniach brali 
udział. 
 Tych wspo-
mnień postanowiły 
wysłuchać, a na-
stępnie je spisać, 
dwie mieszkanki 
naszej gminy, pa-
sjonatki filmu – 
Krystyna Zając i 
Justyna Szawara, 
które wspólnie wzięły udział w programie 
„Seniorzy w akcji”. Założeniem projektu jest 
m.in. współpraca międzypokoleniowa. 
 Panie, mimo sporej różnicy wieku, bar-
dzo szybko znalazły wspólny język, czego 
efektem był projekt „Chodźmy razem do 
kina”. Głównym tłem projektu była sztuka 
filmowa, a najważniejszym założeniem 
współpraca ludzi w różnym wieku, których 
łączy pasja. 
 W ramach projektu odbyło się kilkana-
ście spotkań. Były to m.in. wyjazdy do kina  
i teatru oraz spotkania warsztatowe ze sztuki 

operatorskiej z Alicją Garncarz i aktorskie  
z Błażejem Peszkiem. Efektem końcowym 
spotkań jest film nakręcony przez uczestni-
ków projektu, w którym wcielili się również 
w role aktorów oraz publikacja „Chodźmy 
razem do kina…Raba”, która zawiera histo-

ryczne opracowanie 
dotyczące dobczyc-
kiego kina oraz niepo-
wtarzalne wspomnie-
nia osób go tworzą-
cych i uczęszczają-
cych na spektakle i 
seanse. 
 W spotkaniu 
p o d su mo w uj ą c ym 
projekt, o którym 
pięknie opowiadała 
jedna z koordynato-
rek, Krystyna Zając, 
nie zabrakło wspo-
mnień.  
- Najmłodszy uczest-
nik projektu miał 14 
lat, a najstarszy do-
biega osiemdziesiątki 

i wszyscy świetnie się dogadywali – podkre-
ślała.  Słowa te potwierdziła emisja fil-
mu, który w ciekawy i zabawny sposób po-
kazuje piękno dobczyckiej ziemi. 
 Najtrafniejszym podsumowaniem pro-
jektu były słowa jednej z uczestniczek spo-
tkania, która nie brała udziału w projekcie: 
Serdecznie państwu gratuluję i będąc tu dziś 
bardzo państwu zazdroszczę i jednocześnie 
żałuję, że nie wzięłam udziału w tym projek-
cie, do kolejnego na pewno się zgłoszę. 

  
Tekst i foto: (sab) 

S zkoła Muzyczna I stopnia w Dobczy-
cach zainaugurowała 18 października 

kolejny, szósty sezon koncertowy, w ramach 
projektu „Muzykowanie u Matejków”.  
 Cykl koncertów ma na celu przywoła-
nie ducha salonu rodzinnego Matejków 

sprzed lat. Ojciec Jana Matejki – Franciszek, 
był nauczycielem muzyki i jego dom roz-
brzmiewał muzyką zarówno, gdy uczył, jak 
również spotykał się w gronie rodzinnym  
i towarzyskim.  
 Sam Jan Matejko odebrał staranne wy-
kształcenie muzyczne, miał zostać muzy-
kiem, a nie malarzem. Przez całe życie Jan 
grywał na fortepianie, a także przyjaźnił się  
z kompozytorem Władysławem Żeleńskim. 
 Październikowy koncert nosił tytuł „ 
Salon muzyczny wczoraj i dziś” - polki , 
marsze i inne tańce z zasobów nutowych 
Domu Jana Matejki w wykonaniu pianistów 
uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach (solo, w duetach 
uczeń – uczeń, uczeń –nauczyciel) oraz za-
proszonych gości. Publiczność, która bardzo 
licznie zgromadziła się w salonie Matejków, 
przyjęła z entuzjazmem młodych artystów, 
którzy występowali obok swoich Mistrzów-
Nauczycieli. Gościnnie wystąpił również 
duet fortepianowy zaprzyjaźniony już od 
jakiegoś czasu ze szkołą w składzie dr Piotr 
Różański i dr Grzegorz Mania.  
 Zapraszamy na kolejne wydarzenia  
w tym cyklu, najbliższe to „Polskie Pieśni 
Patriotyczne” już 8 listopada o godz. 18. 

 
Tekst i foto: (SM Dobczyce) 

Poszliśmy razem do kina 

S erdecznie zapraszamy na uroczystości 
związane ze Świętem Niepodległości, 

które odbędą się w sobotę 11 listopada. 
O godz. 14 odprawiona zostanie msza św. za 
Ojczyznę. O godz. 15, na symbolicznym 
grobie Nieznanego Żołnierza w Rynku zło-
żone zostaną kwiaty, po czym uczestnicy 
przemaszerują do RCOS. 
 Tutaj, o godz. 15.30 odbędzie się kon-
cert, w czasie którego wystąpią Karolina 
Leszko oraz sekcja wokalna MGOKiS Dob-
czyce. 
 Zapraszamy i zachęcamy – wywieśmy 
w tym dniu flagi na naszych domach. 

(Red.) 
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Z przepisów Teściowej S iostra z bratem przyszli ze wsi, bo na 
dzień tam chodzili. Namawiam ma-

musię i tatusia, żeby także poszli do lasów. 
„Nie, my nie opuścimy domu, ale jeżeli 
musielibyśmy, to razem z krowami”. 
Trudno, nie potrafię ich przekonać.  
 Opowiadamy sobie o ostatnich wy-
padkach. Wszyscy sąsiedzi uciekli do la-
sów. Każdy myśli o tym jutrze, chce prze-
niknąć niezbadane wyroki Opatrzności. 
Śpimy spokojnie, bez czuwania. Przecież 
mamy wojsko, które dba o bezpieczeń-
stwo. Ludności cywilnej nie wolno się 
kręcić po ulicach, żandarmeria legitymuje. 
Rano wracam do kasyna. Myśl trochę 
swobodniejsza, myślimy o tym, żeby ofi-
cerom było przyjemnie w kasynie. Przy-
strajamy stół kwiatami.  
 Ciągłe alarmy, ale nie zwracamy 
uwagi. Nagle rozkaz wyjazdu. Pakujemy 
rzeczy kasyna. Przychodzi mamusia, sio-
stra, brat. Wsiadam do szoferki wozu cię-
żarowego. Mamusia przywiozła mi ręka-
wiczki narciarskie. Mówię, że nie są mi 

Cecylia Lichoniówna - Pamiętnik (cz. V) 
potrzebne, bo przecież mam skórkowe. 
Mama radzi, żebym zabrała, bo w nocy 
może być zimno. Mówię, żeby się nie 
martwiła, bo przecież na pewno niedługo 
wrócę. Wrócimy, jako zwycięzcy i potem 
już nigdy rodzinnych stron nie opuszczę. 
Mama mówiła, że nie znam wojny, że nie 
wiem, iż raz rozbite rodziny już się nigdy 
nie spotkają.  
 Wyjeżdżamy. Łzy cisną się do oczu. 
Boże, kiedy wrócę i czy jeszcze zastanę 
ich wszystkich przy życiu. 
 Przejeżdżamy obok palących się do-
mów, dalej most na Rabie. Tyle mam mi-
łych wspomnień z raby, tyle miłych waka-
cji spędziłam na tą rzeką. Kocham tę Ra-
bę, kocham całe Dobczyce. Dopiero 
opuszczając je uprzytomniłam sobie, jak 
są mi drogie. Rzucam okiem na wysokie 
topole parku i znów tyle wspomnień. Auto 
jedzie dalej. Jesteśmy koło naszego pola. 
Tu moi rodzice pracowali przez tyle lat w 
pocie czoła, ta ziemia karmiła mnie do tej 
pory. 

Gulasz wołowy „na winie” 
 

0,5 kg wołowiny bez kości 
cebula, tłuszcz 
łyżka koncentratu pomidorowego 
czerwone, wytrawne wino 
sól, pieprz,  
czosnek, maggi, łyżka mąki 

 
Mięso umyć, pokroić w kostkę, posypać 
przyprawami i mąką. Zrumienić na silnie 
rozgrzanym tłuszczu, razem z pokrojoną 
cebulą. 
Skropić winem i dusić do miękkości pod 
koniec dodać przecier pomidorowy oraz 
resztę mąki rozmieszanej z wodą. Doprawić. 
Pozostałe wino – nie wylewać, lecz wypić  
w miłym towarzystwie. 
Gulasz podać z makaronem i ogórkiem  
kiszonym. 

Smacznego życzy Teściowa 
 

Porada: jeżeli jesteś w grupie ryzyka,  
zaszczep się przeciw grypie – odporność 
uzyskasz już po dwóch tygodniach 

Pogodnej jesieni życzy Teściowa 

„… Ale to już było i…”  Absurdy PRL-u (58) 
Informator Bydgoski donosi W Bydgoszczy 30.04.1985r. w porze du-
żego nasilenia ruchu, z mieszczącego się 
przy głównej ulicy Klubu MPiK wymasze-
rowała świnia. Na prawym boku miała 
duży czerwony napis „PZPR”, na lewym – 
„idę na pochód”. Coraz gęstszy tłum pła-
kał ze śmiechu. Zjawiła się milicja i po 
dłuższym przygotowaniu bojowym wzięła 
świnię szturmem. Po zwycięskiej bitwie 
zaczęły się narady, co dalej począć z jeń-
cem. Początkowo oddano ją do stołówki 
milicyjnej. Tam któryś ze strategów do-
szedł do wniosku, że ekstrema 
„Solidarności” ,mogła zatruć świnię, by  
w ten sposób rozprawić się z milicją. 
Zwierzę przekazano więc do Bydgoskiego 
Domu Starców.  
 
Solidarność Nauczycielska Lublin W jednej ze szkół lubelskich odbywał się 
„I etap Olimpiady Wiedzy o Partii”. Na 
pytanie: „Którą rocznice powstania będzie 
obchodziła PZPR w 1987 roku?” wiele 
odpowiedzi brzmiało: „Ostatnią”. (1987  
nr 58). 

I nformujemy, że w dniu Wszystkich 
Świętych będziemy kwestować przy 

wszystkich dobczyckich cmentarzach w 
godzinach od 8. do 17.  
 Dzięki hojnym datkom wrzuconym do 
puszek podczas ubiegłorocznej kwesty i 
ofiarności sponsorów, udało nam się w bie-
żącym roku odnowić pomnik nagrobny ks. 
Wojciecha Górnego, piękny XIX-wieczny 
nagrobek kolumnowy Matyldy i Janiny 

Iskierskich oraz bardzo zniszczony nagro-
bek Michała Słobody. Liczba odrestaurowa-
nych zabytków na Cmentarzu Parafialnym 
wzrosła do 12. Nasze plany na przyszły rok 
uzależniamy od wyników kwesty.  
Za datki do puszek z góry dziękujemy! 

 
Społeczny Komitet Opieki  

nad Zabytkami Dobczyc 

Kwesta 2017 

105-lecie OSP Brzączowice O SP Brzączowice zaprasza 
na uroczystość 105-lecia 

powstania jednostki oraz po-
święcenie i przekazanie samo-
chodu pożarniczego.  
 Uroczystość odbędzie się 
12 listopada. Po mszy św. o 
10:30 w kościele w Brzączowi-
cach, nastąpi poświęcenie sa-
mochodu pożarniczego oraz 
przemarsz do strażnicy, gdzie 
będą odbywać się dalsze uro-
czystości. 
 W programie: 10:15 – zbiórka jednostek OSP 
i pocztów sztandarowych na 
placu przy kościele w Brzączowicach 
10:30 – msza św. w intencji strażaków  
i ich rodzin 
11:30 – poświęcenie  samochodu pożarni-

czego przy kościele 
11:45 – przemarsz do strażnicy OSP Brzą-
czowice: uroczystości jubileuszowe. 
 



 Wizyty Nicka przynoszą uczniom wiele 
korzyści. Mają oni niepowtarzalną szansę, 
aby wypróbować swoje umiejętności języko-
we, sprawdzić się podczas konwersacji  
z native speakerem, pogłębić swoją wiedzę 

na temat kultu-
ry amerykań-
skiej. 
 Wszyscy, 
którzy aktyw-
nie uczestni-
czyli w lek-
cjach z Nic-
kiem, zostali 
o b d a r o w a n i 
podkoszulka-
mi, ołówkami, 
długopisami i 
innymi małymi 
gadżetami. 
- Jest nam 

niezmiernie miło, że Nick Hersh odwiedza 
naszą szkołę i mobilizuje naszych uczniów do 
nauki języka angielskiego – mówią nauczy-
ciele języka angielskiego z SP2. - Czekamy  
z niecierpliwością na kolejne odwiedziny. 

 
Tekst i foto: (SPnr2) 

W  pierwszym tygodniu października  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dob-

czycach gościł wolontariusz języka angiel-
skiego – Nick Hersh. To już jego piąta wizy-
ta w Dobczycach, ale za każdym jego odwie-

dziny są dla uczniów niewątpliwym przeży-
ciem. Oczywiście dla uczniów klas IV i VII 
pan ze Stanów Zjednoczonych, spacerujący 
po korytarzach szkoły i rozmawiający z mło-
dzieżą gimnazjalną był kimś nowym, jednak 
drugo- i trzecioklasiści z gimnazjum witali 
go jak dobrego przyjaciela. 
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D ziałający już od ponad pięciu lat 
Klub Kulturalnego Kibica zorganizo-

wał 67. wyjazd na mecz. Tym razem był to 
rekordowy wyjazd. Na mecz między Wisłą 
Kraków a Legią Warszawa wybrało się 
132 uczestników! Członkowie klubu zasie-
dli w sektorze G4 i obejrzeli ciekawe wi-
dowisko. Mimo porażki naprawdę warto 
było się wybrać na Reymonta i zobaczyć 
efektowną oprawę i pełny stadion.  
 Na trybunach padł rekord – 33 tysiące 
widzów oglądało spotkanie Wisły z obec-
nym Mistrzem Polski Legią Warszawa. 
Zadaniem KKK jest krzewienie kultural-
nego dopingu, zamiłowania do sportu  
i promowanie czytelnictwa o tematyce 
sportowej.  
Kolejny mecz  Ruszyły zapisy na kolejne spotkanie. 
W sobotę 4 listopada o godz. 18 Wisła 
zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz. Będą 
to zatem derby Małopolski. Zapisy do 
31.10 (wtorek) w siedzibie biblioteki przy 
ul. Szkolnej 43 w Dobczycach.  
Będzie Dobczycka Eskorta!  Natomiast 17 listopada o godz. 20:30, 
podczas meczu Wisły z Pogonią uczestni-
cy konkursu Dobczycka Eskorta wyprowa-
dzą na boisko piłkarzy obu drużyn. Będzie 
to wspaniała nagroda dla tych, którzy naj-
częściej wyjeżdżali na mecze z KKK.  
 Zapisy będą uruchomione po meczu z 
Sandecją i potrwają do 13 listopada. Za-
chęcamy do wyjazdu na to wyjątkowe 
spotkanie. 
 Zapraszamy na fanpage klubu:  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
klubkulturalnegokibica/ 

Tekst i foto: (KKK) 

Amerykański gość w Szkole Podstawowej nr 2 Rekordowy wyjazd KKK 

Październik w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Zostań Super Czytelnikiem 
 Kolejna akcja biblioteki, na którą  
z niecierpliwością oczekują dzieci – to już 
IV edycja „Zostań Super Czytelnikiem”. 
Tym razem czytelnicy zbierają i poznają 
zwierzaki. Starsze dzieci będą musiały wy-
kazać się twórczością i pomysłowością wy-

konując zadania dodatkowe, które są jednym 
z warunków otrzymania tytułu Super Czytel-
nika. Karty uczniowie mogą odebrać  
w szkołach, a dzieci, które nie uczęszczają 
do przedszkoli lub są spoza gminy -  
w bibliotece publicznej .  Więcej  
szczegółów można znaleźć na stronie 
www.biblioteka.dobczyce.pl.  
 
Pani Jesień w bibliotece 
 Pani Jesień zagościła w bibliotece  
w Dobczycach na dobre. Od końca września 
przez cały październik nie słabnącą popular-
nością cieszą się zajęcia „Jesień” prowadzo-

ne przez Dorotę Mistarz i Małgorzatę  
Molendys. Podczas tych spotkań dzieci  
w ciekawy i różnorodny sposób poznają 
obecną porę roku. Nie brakuje zabawy, mu-
zyki, opowieści i dobrej dawki wiedzy.  
W sumie z zajęć o jesieni skorzystało ponad 
200 przedszkolaków. Ponadto odbywają się 

również lekcje bi-
blioteczne spotka-
nia, na których 
dzieci poznają Pol-
skę oraz zajęcia 
umuzykalniające.  
 
Wieczór poezji 
Kasi Dominik  
i Kazimierza  
Budyna 
 W i e c z ó r  
6 października w 
bibliotece w Dob-
czycach należał do 
Katarzyny Dominik 
i Kazimierza Budy-

na. Ta nostalgiczna godzina dla poezji pełna 
była wierszy z tomiku „Dialogi z szuflady” 
przeczytanych z wielką charyzmą przez An-
kę Stożek, Justynę Dudzik, Jurka Fedirkę, a 
także obecnego głosem Bogdana Dmowskie-
go. Muzyczną oprawę spotkania zagwaranto-
wali nam uczniowie ze Szkoły Muzycznej z 
Dobczyc - Jan Ziemba i Klaudia Czajczyk 
pod przewodnictwem Agnieszki Tyrały oraz 
przyjaciel poetów - Kazimierz Marszałek. 
Dziękujemy wszystkim gościom, a autorom 
tomiku życzymy wielu twórczych dni. 

 
Tekst i foto: (MBP) 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Myślenicach informuje, że w dniach od  
2 do 12 listopada 2017 roku, na terenie wo-
jewództwa małopolskiego zostanie przepro-
wadzona akcja szczepienia lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie.  
 Komunikat Małopolskiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz 
wskazówki dla mieszkańców dotyczące 
postępowania w trakcie prowadzenia 
ochronnych szczepień dostępne są na stronie 
www.dobczyce.pl oraz na tablicach ogło-
szeń.  
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Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu J ak co roku pod koniec września w SP nr 1 
odbyło się Święto Szkoły. W tym szcze-

gólnych dniu nasi pierwszoklasiści mieli 
swoją Ceremonię Ślubowania i uroczyście 
zostali włączeni w szkolną społeczność. Z tej 

okazji starsi koledzy z Samorządu Uczniow-
skiego przygotowali specjalnie dla nich 
spektakl, który oficjalnie otworzył realizację 
projektu pt.: „Czyste powietrze, woda i Zie-
mia to przyszłość naszego pokolenia”.  
 Kolejną część uroczystości wypełnił 
apel przygotowany przez uczniów - „Cztery 
pory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Był 
on w całości poświęcony życiu i twórczości 

Patrona naszej szkoły. Uczniowie wspaniale 
recytowali trudną poezję Patrona, przygoto-
wali piosenki, muzykę. Nie zabrakło także 
tańca.  
 Dla wszystkich uczestników uroczy-

stości przygotowano kara-
oke pieśni wojennych. W 
tym dniu uczniowie mogli 
podziwiać także musztrę 
wojskową w wykonaniu 
klasy mundurowej z Ze-
społu Szkół, a uczniowie 
klasy drugiej wzięli 
udział w grach i zaba-
wach, przygotowanych 
przez harcerzy z Dob-
czyc.  
Dzień Patrona Szkoły był 
idealnym momentem, aby 
włączyć się w ogólnopol-
ską akcję BohaterOn, 
dlatego też nasi ucznio-

wie i goście mieli okazję wysłać pocztówkę 
do żyjących uczestników Powstania War-
szawskiego.  
 Serdeczne podziękowania dla klasy 
mundurowej z ZS w Dobczycach i harcerzy, 
ośrodka kultury za udostępnienie sprzętu 
oraz dla rodziców. 

 
Tekst i foto: Organizatorzy Święta Szkoły 

U czennice SP nr 1 przywiozły zwycięski 
puchar z Powiatowych Igrzysk Dzieci 

w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które 

odbywały się na początku października w 
Myślenicach. 
 Mimo zimna i deszczowej aury, dob-
czyckie uczennice wykazały się ogromną 
wolą walki i nie odpuściły rywalkom do 
końca. W nagrodę wzięły udział w Woje-

wódzkich Biegach Sztafetowych, które zor-
ganizowane zostały w Nowym Targu. 
 Chłopcy z SP nr 1, którzy także 

uczestniczyli w myślenic-
kich igrzyskach, zajęli 
miejsce IV. 
 Skład zwycięskiej 
drużyny: Klaudia Nykiel, 
Agata Klimala, Paulina 
Pachura, Katarzyna Ka-
sprzyk, Kamila Węglarz, 
Joanna Jędrzejczyk, Kari-
na Spytek, Zuzanna Ptak, 
Julia Opiela, Anna Błasz-
czyk. 
 Drużyna chłop-
ców: Marcin Klimala, 
Szymon Stoch, Jakub 
Trzciński, Jakub Stasiak, 

Karol Weszka, Maksymilian Pyzik, Jakub 
Szczepański, Szymon Stokłosa, Aleks Gra-
bowski, Kacper Dominik, Wojciech Jamka. 
Opiekunowie p. Waldemar Kopp i Łukasz 
Urbanik. 

Ula Ciapa 

I miejsce w Sztafecie dla SP nr 1  

W  sobotę, 25 listopada o 19. w strażni-
cy OSP Brzączowice odbędzie się 

zabawa andrzejkowa, z której całkowity 
dochód przeznaczony jest dla Szkoły Podsta-
wowej w Brzączowicach. 
 Organizatorzy gwarantują wspaniałą 
muzykę, znakomitą kuchnię z pieca opalane-

B arbara Siewierska ps. „Jarzębina” uro-
dziła się 15 grudnia 1928 r. w Warsza-

wie. W czasie II wojny światowej włączyła 
się w działalność konspiracyjnego harcer-

stwa. Jako druhna „Jarzębina” przeszła kurs 
sanitariuszki. Uczestniczyła w akcjach małe-
go sabotażu (malowanie na murach patrio-
tycznych haseł i antyniemieckich napisów). 
Planowała dostać się do Wojskowej Służby 
Kobiet oraz zrobić kurs łączniczki.  
 W 1944 roku, 7 lipca Basia przyje-
chała do znajomych swojej matki w Dobczy-
cach. Zatrzymała się u państwa Urbańczy-
ków przy ul. Zarabie 37. Miała tutaj przeby-
wać do 1 sierpnia, jednak 20 lipca otrzymała 
telegram z Warszawy wzywający ją do pil-
nego powrotu. Powstanie Warszawskie wy-
buchło 1 sierpnia, drugiego dnia została po-
strzelona w płuco, kiedy opatrywała rannego. 
Basia była leczona w szpitalu powstańczym 
na Mokotowie. Po powstaniu państwo 
Urbańczykowie otrzymali list od pani Sie-
wierskiej, która szukała córki. Okazało się, 
że dziewczyna wraz z sierocińcem dotarła do 
Kielc, gdzie znalazła ją matka. W paździer-
niku pani Siewierska z odnalezioną córką, 
przyjechały ponownie do Dobczyc. Nie 
chcąc tracić roku, zapisała się do miejscowe-
go konspiracyjnego gimnazjum. Kiedy  
w styczniu 1945 r. wyzwalano Dobczyce, 
Basia zachorowała, a 7 lutego zmarła. Zosta-
ła pochowana na cmentarzu parafialnym.  
 W 2005 roku dotychczasowy opiekun 
grobu, Jerzy Urbańczyk przekazał opiekę SP 
im. K.K. Baczyńskiego. Szkoła ufundowała 
nową tablicę nagrobną i corocznie, klasy 
piąte sprzątają nagrobek, przynoszą kwiaty  
i zapalają znicze. Tak też było w przeddzień 
Święta Patrona Szkoły.  
 We wrześniu, dzięki materiałom, 
które szkoła otrzymała od pana Urbańczyka, 
udało się uzupełnić zasoby strony interneto-
wej Muzeum Powstania Warszawskiego, na 
której możemy przeczytać m.in. historię 
naszej warszawianki. Wysyłką wspomnia-
nych dokumentów i fotografii zajął się Stani-
sław Malara. Pod koniec września grób Basi 
Siewierskiej został zarejestrowany w reje-
strze grobów powstańczych IPN w ramach 
akcji „Pokaż, że pamiętasz”.  

 Tekst i foto: (SPnr1) 

Pamiętamy o Basi Siewierskiej 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Zabawa Andrzejkowa w Brzączowicach  
go drewnem. Wśród uczestników losowanie 
nagród. 
 Cena - 70zł od osoby. Szczegółowe 
informacje: tel. 697 674 179. Sprzedaż bile-
tów: Sklep „Nati” (Rynek, obok Urzędu 
Gminy Dobczyce), SP Brzączowice. 

(Red.) 



został Adam Madej. 
 Dwa tygodnie później, 13 październi-
ka odbył się pierwszy turniej z cyklu Grand 
Prix Dobczyc w szachach. Wystartowało 39 
osób, rozegrano 7 rund tempem 15 min. Kla-
syfikacja ogólna, kolejno: Tadeusz Olkuski, 
Hubert Szlósarczyk, Kamil Pawłowski, naj-
lepsza zawodniczka – Natalia Górnisiewicz . 
 Klasyfikacja juniorów urodzonych w 
2005 r. i młodszych (kolejno): Hubert Szló-
sarczyk, Kamil Pawłowski, Jakub Jamka; 
najlepsza zawodniczka: Natalia Górnisie-
wicz.  
 Klasyfikacja przedszkolaków: Michał 
Kaszuba, Krystian Kabaja, Adami Nowa-
kowski, najlepsza zawodniczka - Lena Koło-
dziej. 
 W cyklu odbędzie się jeszcze 8 tur-
niejów, do klasyfikacji końcowej będzie 
zaliczanych 8 najlepszych wyników, także 
jeszcze nic straconego, na następny turniej z 
cyklu Grand Prix Dobczyc zapraszamy 
wszystkich chętnych 17 listopada o godzinie 
16.15 do sali gimnastycznej TKKF, ulica 
Podgórska 2 Dobczyce.  
 Natomiast wszystkich, którzy chcą 
podnosić swoje umiejętności zapraszamy na 
cotygodniowe zajęcia w sekcji. Bliższe in-
formacje można uzyskać naszym fejsbuko-
wym fanpageu: TKKFDobczyce i pod nume-
rem telefonu 508 118 945. 

(M.W.) 
Fot. Szachy w Dobczycach 
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przez Marka Sokołowskiego, byłego kapita-
na ekstraklasowego Podbeskidzia, zameldo-
wali się w wielkim finale.  
Tam już za mocni okazali się być młodzi 
futboliści Dunajca Nowy Sącz, którzy wyso-

ko pokonali Rabę. 
- Na pewno było to 
dla chłopaków cenne 
doświadczenie tur-
niejowe, mogli zmie-
rzyć się przecież z 
dobrymi drużynami - 
podsumował turniej 
szkoleniowiec druży-
ny, Jakub Piech. - 
Nie pozostaje nic 
innego jak nadal 
ciężko trenować aby 
w dalszym ciągu 
prezentować taką 
formę w kolejnych 
meczach  

 Strzelcy bramek: Chramiec 11, Woź-
niak i Żak po 2, Hałatek, Bugaj, Wałek, Ja-
neczek, Piechnik, Baran po 1  
 Skład drużyny: Konrad Cygan - Mak-
symilian Wałek, Paweł Piechnik, Patryk 
Dudzik, Wiktor Bugaj, Szymon Żak, Franci-
szek Janeczek, Jakub Hałatek, Oskar Woź-
niak, Michał Chramiec, Dawid Baran - trener 
Jakub Piech. 

Tekst i foto: (KS Raba) 

N a obiekcie Orawy Jabłonka rywalizo-
wali w Turnieju o Puchar Jesieni 

chłopcy z Orlików Raby Dobczyce. Dla pod-
opiecznych trenera Jakuba Piechy była to już 
kolejna edycja tego turnieju. Młodzi biało-

niebiescy zaliczą go do bardzo udanych, 
bowiem w całych zawodach, wśród 16 ekip, 
zajęli wysokie 2.miejsce.  
 Zespół z Dobczyc w rozgrywkach 
grupowych zanotował dwie wygrane (z eki-
pami z Krakowa i Jabłonki) oraz jedną po-
rażkę - z gospodarzami z Jabłonki. W kolej-
nej fazie turnieju nie było już mocnych na 
młodych graczy Raby i pokonując w półfina-
le górali z Bielska Białej, dowodzonych 

Orliki Raby drugą drużyną na Pucharze Jesieni w Jabłonce  

Szachowe mistrzostwa w Dobczycach K oniec września i początek października 
obfitował w szachowe wydarzenia w 

Dobczycach. W ostatnim dniu września od-
były się XII Otwarte Mistrzostwa Małopol-
skiego TKKF w Szachach o Krakowskiego 

Lajkonika. Przy okazji turnieju gospodarze 
dobczyckiego TKKF gościli władze regio-
nalne. Turniej odbył się na dystansie 7 rund, 
tempem po 15 minut dla każdego gracza. W 
dwóch grupach rywalizowało łącznie 55 
zawodników i zawodniczek, padły następu-
jące wyniki: w kategorii urodzeni w 2004 i 

młodsi: Tomasz Nawalany, Wiktor Salawa, 
Kacper Przybylik.  
 Najlepszą z dziewcząt była Amelia 
Obrzud, która uplasowała się na 11 miejscu, 
natomiast najlepszym przedszkolakiem był 

Krystian Kabaja - 22 lokata.  
 W kategorii open, kolejno: Damian 
Bednarczyk, Konrad Buś, Piotr Góralczyk. 
Najlepszą z kobiet była Lidia Jasińska-
Kuzia, która zajęła 16 miejsce, najlepszym 
zawodnikiem do 18 lat - Kamil Knapik, a 
najlepszym seniorem powyżej 60 roku życia 

Krew  
- drogocenny dar W  Zespole Szkół w Dobczycach od 
wielu lat organizowane są akcje 

krwiodawcze dla ratowania ludzkiego życia.  
 We wrześniu już po raz 41. ucznio-
wie i nauczyciele „Tischnera” wzięli udział 
w Akcji Honorowego Krwiodawstwa.  
Tym razem drogocenny płyn oddało 23  
dawców (zgłosiło się 29 chętnych); zebrano 
ogółem 10,35 l krwi.  
 Opiekę nad akcją honorowego odda-
wania krwi sprawowali jak zawsze organiza-
torzy: matematyk Ewa Mikołajczyk, geograf 
Jacek Mikołajczyk i pedagog Danuta Ścibor. 
Pomoc okazali również uczniowie klasy 
2T2, mechatronicy Arkadiusz Ziółkowski  
i Damian Gatlik. 
- Cieszy, że nasza młodzież szkolna  
jest empatyczna i chce pomagać – komentuje 
koordynator akcji, Jacek Mikołajczyk.  
-  Zwłaszcza bezcenne jest to, że drogo- 
cenny płyn ofiarowuje młode pokolenie, 
wchodzące dopiero w życie. Podczas 41. 
dotychczasowych akcji w ZS zebrano łącznie 
816 l krwi. 
 Organizatorzy dziękują wszystkim 
krwiodawcom i zapraszają na kolejną Akcję 
Honorowego Krwiodawstwa, która odbędzie 
się 15 grudnia, a następna 16 marca  
przyszłego roku. 

 
(bd) 
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Świeżo upieczeni uczniowie 
 Październik to ważny miesiąc dla 
uczniów, którzy we wrześniu po raz pierw-
szy przekroczyli próg szkolnych murów.  
 W szkołach w naszej gminie uroczy- 

ście pasowano pierwszoklasistów. Dzień ten 
wspólnie z najmłodszymi przeżywali ich 
starsi koledzy, nauczyciele, dyrekcja i rodzi-
ce.  Gdzie  tylko  było to  możliwe  wspólnie 

z uczniami świętował także burmistrz Paweł 
Machnicki. Wszystkim "świeżo upieczo-
nym" uczniom życzymy sukcesów i owoc-
nego roku szkolnego! 

Szkoła Podstawowa Brzączowice Szkoła Podstawowa Nr. 2 w Dobczycach 

Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Dobczycach Szkoła Podstawowa Nowa Wieś 

Szkoła Muzyczna w Dobczycach  Szkoła Podstawowa Stadniki 
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