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N iepowtarzalny koncert,  

w wykonaniu Suffolk 

Youth Orchestra z Wielkiej Bry-

tanii, obejrzeli 28 lipca widzo-

wie, zgromadzeni w auli wido-

wiskowej RCOS w Dobczycach. 

Publiczność nagrodziła młodych 

muzyków i znakomitego dyry-

genta owacjami na 

stojąco. 

 W programie 

koncertu znalazły się 

utwory: Johna Irelan-

da (1936), Andrzeja 

Panufnika (1982 – 

83),  Edwarda Elga-

ra. 

 Suffolk 

Youth Orchestra to 

jedna z najlepszych 

na Wyspach Brytyj-

skich młodzieżowych orkiestr 

symfonicznych. W programie 

muzycznej edukacji hrabstwa 

Suffolk uczestniczy około 4500 

utalentowanych osób. Najlepsi z 

nich odbywają próby oraz grają 

w Suffolk Youth Orchestra, 

której dyrygentem jest Philip 

Shaw. 

 W próbach oraz koncer-

tach uczestniczy około 100 mło-

dych muzyków w wieku 13 – 20 

lat. Orkiestra realizuje program 

współpracy artystycznej ze słyn-

ną profesjonalną orkiestrą Lon-

don Symphony Orchestra.  

Młodzi muzycy grali m.in. w 

„Royal Albert Hall”. Kilkakrot-

nie koncertowali dla pary kró-

lewskiej – królowej Elżbiety  

i księcia Filipa. Regularnie od-

bywają podróże koncertowe do 

innych krajów. Odwiedzili już 

Belgię, Czechy, Słowację, 

Niemcy, Węgry, Włochy, Ho-

landię, Hiszpanię oraz Polskę. 

Po kilku latach ponownie wróci-

li do naszego kraju. 

 W tym roku, na trasie 

koncertowej orkiestry znalazły 

się także Dobczyce. To dzięki 

Jackowi Sajce, który 

jest organistą w ko-

ściele pw. św. Kata-

rzyny Aleksandryj-

skiej w Krakowie,  

a w Dobczycach by-

wał  

w dzieciństwie – na 

wakacjach  

u dziadków.  

 

Tekst i foto: 

(mgokis) 

Koncert symfoniczny Suffolk Youth Orchestra 

S erdecznie zapraszamy orga-

nizacje pozarządowe oraz 

grupy nieformalne, działające na 

rzecz mieszkańców Gminy Dob-

czyce, do udziału w spotkaniu 

informacyjnym dotyczącym 

Centrum Usług Społecznych. 

 Spotkanie odbędzie się 

w budynku dawnej szkoły 

podstawowej w tzw. Chiranie, 

14 września w godz. 17. – 20.  

 Centrum Usług Społecz-

nych będzie miejscem integracji 

i rozwoju mieszkańców miasta  

i gminy Dobczyce. Będzie przy-

jazną przestrzenią do spotkań 

ludzi w różnym wieku i z róż-

nych środowisk.  

 Centrum to zarówno 

program działania jak i fizyczne 

miejsce, zlokalizowane w bu-

dynku Chirany. Będzie oferowa-

ło różne formy wsparcia swoim 

użytkownikom – seniorom, ma-

łym dzieciom i ich rodzicom/

opiekunom, starszym dzieciom  

i młodzieży, wolontariuszom, 

aktywistom i działaczom organi-

zacji pozarządowych oraz 

wszystkim, którzy będą chcie-

li się włączyć w działania 

Centrum. W programie CUS 

znajdą się szkolenia, warsztaty, 

konferencje, nieformalne spo-

tkania przy kawie, projekcje, 

wystawy, dziecięce zabawy.  

 Kluczowym założeniem 

sposobu działania Centrum jest 

tworzenie przestrzeni do aktyw-

ności jego użytkowników oraz 

lokalnych organizacji pozarzą-

dowych. Na program Centrum 

złożą się pomysły jego osób, 

które wniosą swój potencjał  

i kompetencje, zaproszą do 

współpracy partnerów.  

 Wszystkie dobczyckie 

organizacje pozarządowe i gru-

py nieformalne są zaproszone do 

tworzenia Centrum i korzystania 

z jego wsparcia. 

 Centrum jest odpowie-

dzią na potrzeby mieszkańców 

gminy, którzy podkreślali po-

trzebę utworzenia takowego 

podczas tworzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Pomysł 

na jego kształt oraz sposób dzia-

łania wypracowywany został  

w oparciu o dobre praktyki dzia-

łania podobnych miejsc oraz o 

pomysły i potrzeby grup niefor-

malnych i organizacji, które 

wzięły udział w spotkaniach 

konsultacyjnych organizowa-

nych w 2016 i 2017r.  

 Tworzenie Centrum 

będzie rozłożone w czasie i po-

dzielone na kilka etapów (m.in. 

ze względu na czasochłonny 

proces remontu i adaptowania 

budynku Chirany dla potrzeb 

Centrum). Pierwsze działania 

będą miały okazję rozpocząć się 

wiosną 2018 roku, a na pełną 

aktywność Centrum możemy 

liczyć w 2019r. 

 Dla ułatwienia organiza-

cji spotkania informacyjnego  

o CUS, prosimy o potwierdzenie 

udziału w nim do 12. września 

na adres mailowy jkoczwa-

ra@dobczyce.pl 

(ugim) 

Centrum Usług Społecznych – ważne miejsce dla organizacji pozarządowych 
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W podziękowaniu za dobre zbiory - powiatowe dożynki w Dobczycach 

G mina Dobczyce była gospodarzem tego-

rocznych, XIX Dożynek Powiatowych. 

Zgodnie z tradycją, obchody rozpoczęły się 

mszą świętą koncelebrowaną, w kościele 

parafialnym w Dobczycach, której przewod-

niczył proboszcz parafii, ks. Kazimierz Tura-

kiewicz, a homilię wygłosił przeor, ojciec 

Szymon Mateusz Warciak z Opactwa O.O. 

Cystersów ze Szczyrzyca. Zwrócił uwagę, jak 

ważny na naszych stołach jest chleb, który 

jest efektem ciężkiej pracy rolnika, i który  

w polskiej tradycji darzony jest wielkim sza-

cunkiem. Nawiązał w tym miejscu do wiersza 

Cypriana Kamila Norwida, który w XIX w. 

pisał, że tęskni „Do kraju tego, gdzie kruszy-

nę chleba/ Podnoszą z ziemi przez uszanowa-

nie/ Dla darów Nieba...”. 

 Jedenaście grup dożynkowych z dzie-

więciu gmin powiatu myślenickiego, przynio-

sło do kościoła okazałe wieńce, uplecione  

z najdorodniejszych zbóż, ziół i kwiatów, 

jako dziękczynienie za zebrane tego roku 

plony. 

 Zaraz po mszy, barwny korowód do-

żynkowy, prowadzony przez Orkiestrę Dętą 

„Dobczyce” pod kierunkiem kapelmistrza 

Józefa Manieckiego, marszowym krokiem 

przeszedł ulicami miasta na błonia przy 

RCOS w Dobczycach. Tam, po odegraniu 

hejnału miasta przez członków Orkiestry, 

gospodarze: Paweł Machnicki – burmistrz 

gminy Dobczyce oraz Józef Tomal – starosta 

powiatu myślenickiego, powitali gości i ofi-

cjalnie otworzyli dożynki. 

- 700 lat tradycji Królewskiego Miasta Dob-

czyce to również tradycja rolnicza – mówił 

Paweł Machnicki - Zamek, mury obronne to 

była siedziba tych, którzy bronili rolników, 

pól uprawnych. Ale też w mieście Dobczyce 

istniał do XIX w. cech rolników, tutaj, w Dob-

czycach, jeszcze w latach 50. XX w. była prze-

waga rolnictwa.  

 Burmistrz podziękował rolnikom za 

codzienną pracę i poświęcenie, i życzył, by 

święto dożynkowe przynosiło im zawsze sa-

tysfakcję. 

 Wcześniej sami gospodarze zostali 

obdarowani przez Starostów dożynek – rolni-

ków Marię Chorabik (od 6 lat sołtys Nowej 

Wsi, właścicielka 20-hektarowego gospodar-

stwa zmechanizowanego, uprawiająca zboże, 

będąca hodowcą trzody chlewnej i bydła 

mlecznego) i Sławomira Cieleckiego 

(będącego w posiadaniu stuhektarowego, 

zmechanizowanego gospodarstwa rolnego  

i hodowlanego, specjalizującego się w upra-

wie różnych zbóż i posiadającego zarodową 

hodowlę trzody chlewnej). Ofiarowali oni 

gospodarzom chleb . 

 List od premier Beaty Szydło odczytał 

poseł Jarosław Szlachetka, list z życzeniami 

od prezesa PSL, Władysława Kosiniaka-

Kamysza, Andrzej Harężlak, a listy od po-

słów: Marka Sowy, Marka Polaka oraz od 

marszałka Województwa Małopolskiego – 

Jacka Krupy, prowadzący dożynki. Podkre-

ślano i dziękowano rolnikom za trud i ciężką 

pracę, pielęgnowanie i podtrzymywanie tra-

dycji narodowej, kult ziemi, gospodar-

ność, życząc rolnikom, pomimo wszel-

kich trudności, dużo zdrowia i pomyśl-

ności w pracy dla rozwoju polskiej wsi. 

 Ciepłe słowa, tym razem po 

ukraińsku, przekazał ze sceny również 

przewodniczący Rady Wierchowiń-

skiej, Ivan Shkindiuk, przebywający 

wraz z delegacją ukraińską w gminie 

Myślenice, chwaląc trud polskich rolni-

ków, jednocześnie wyrażając uznanie  

i szacunek dla ich pracy i starań. 

 Po żywiołowym i barwnym 

występie tancerzy Zespołu Pieśni  

i Tańca „Dobczyce”, który spotkał się  

z ogromnym aplauzem publiczności, 

przyszedł czas na prezentację poszcze-

gólnych grup wieńcowych w ramach Powia-

towego Konkursu Wieńca Dożynkowego.  

Ze sceny rozbrzmiewał śpiew, były wiersze,  

a nawet skecze, które adresowane do starosty, 

wójtów i burmistrzów, z humorem dawały 

wyraz zadowolenia bądź wskazówek, co nale-

ży jeszcze wykonać na ich terenie. 

 Gminę Dobczyce reprezentowała gru-

pa dożynkowa z Sierakowa; Lubień - Zespół 

Regionalny „Cyrniawa” z Krzeczowa; Myśle-

nice - „Róża” Stowarzyszenie Aktywnych 

Kobiet Jawornika; Pcim – Koło Gospodyń 

Wiejskich ze Stróży; Raciechowice – grupa 

dożynkowa z Poznachowic Górnych; Siepraw 

– grupa dożynkowa z gminy Siepraw; Sułko-

wice – Sułkowicka Podkowa (wieniec zapre-

zentowało Stowarzyszenie Gospodyń „Cis”  

z Harbutowic, ośpiewanie wieńca wykonali 

Stowarzyszenie Gospodyń „Kalina” oraz 

Chór Seniorów „Elegii” z Rudnika); Tokarnię 

– Koło Gospodyń Wiejskich „Więciórka”;  

a Wiśniową – Koło Gospodyń Wiejskich 

Poznachowice Dolne. 

 Wydarzeniu towarzyszyła również 

wystawa firm i podmiotów związanych  

z produkcją i przetwórstwem rolniczym oraz 

rękodzielnictwem, a także Piknik Owczarski 

współorganizowany z Małopolską Izbą Rolni-

czą. Na przystrojonych na ludowo stoiskach 

można było spróbować specjalnie przygoto-

wanych tradycyjnych przetworów, jedzenia i 

różnego rodzaju napitków. Z naszej gminy 

wystawiały się trzy Koła Gospodyń Wiejskich 

z: Brzączowic, Stadnik i Kędzierzynki. Na 

dożynkach było również wielu wystawców, 

prezentujących swoje wyroby rękodzielnicze, 

hafty, obrusy, rzeźby i obrazy. 

 W konkursie na wieniec dożynkowy, 

jury, pod kierownictwem Zofii Góralik - prze-

wodniczącej Komisji Rolnictwa, Promocji  

i Rozwoju Rady Powiatu Myślenickiego, 

pierwsze miejsce przyznało wieńcowi, przed-

stawiającemu orła, wykonanemu przez Zespół 

Regionalny „Cyrniawa” z Krzeczowa. Jury, 

oceniając wieńce, wzięło pod uwagę takie 

kryteria jak: zgodność z tradycją regionu, 

kształt wieńca, sposób zdobienia, użycie tra-

dycyjnych materiałów i ogólny wyraz arty-

styczny. Osiem pozostałych wieńców otrzy-

mało wyróżnienia. Nagrody w łącznej wyso-

kości 7 200 zł, zostały ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe w Myślenicach. 

 Dwa wieńce, były prezentowane poza 

konkursem. Panie z Koła Gospodyń Górne 

Przedmieście z Myślenic przekazały staroście 

Józefowi Tomalowi, a panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich „Dworzanki” z Krzyszkowic bur-

mistrzowi Pawłowi Machnickiemu. Paniom  

z KGW z Górnego Przedmieścia, specjalną 

nagrodę za podtrzymywanie tradycji, wręczył 

Stanisław Bisztyga, wiceprezes zarządu 

MARR. 

 Dożynki były również okazją do wrę-

czenia nagród pieniężnych dla wiodących 

rolników z terenu Powiatu Myślenickiego. 

Otrzymali je: Mieczysław Siatka z Kornatki, 

Antoni Biela, Marek Bobeł „Pasieka Szwa-

grów” oraz Kinga i Bogdan Gucie z miejsco-

wości Dąbie. Kierownik Powiatowego Zespo-

łu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach, 

Grażyna Pitala przedstawiła osiągnięcia na-

grodzonych rolników. 

 Rzeźba Kliszczaków została przekaza-

na Gminie Raciechowice, która w 2018r. 

będzie gospodarzem dożynek powiatowych. 

W imieniu wójta, odebrał ją Wojciech Grela – 

sekretarz Gminy Raciechowice. 

 Po zakończeniu części oficjalnej, do 

późnego wieczora bawił mieszkańców zespół 

muzyczny „TWO WAY”. 

 Imprezę prowadzili z humorem Stani-

sława Majda-Gulgowska, radna Rady Miej-

skiej w Dobczycach i Stanisław Gurgul, ubra-

ni w krakowskie stroje regionalne. 

Organizatorami imprezy byli: Gmina Dobczy-

ce, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 

MGOKiS Dobczyce 

 Partnerami imprezy byli: Małopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Karniowicach, Powiatowy Zespół Doradz-

twa Rolniczego w Myślenicach, Orkiestra 

Dęta „Dobczyce”, Zespół Pieśni i Tańca 

„Dobczyce”, Zespół Szkół w Dobczycach, 

Małopolska Izba Rolnicza, Rucola Caffe oraz 

FHU Smakosz. 

 Sponsorzy i Przyjaciele: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

S.A. w Krakowie, Piekarnia i Cukiernia 

„Dom Chleba”, Piekarnia Cukiernia „Złoty 

Kłos”, Brygida i Edward Domagałowie, Bo-

gusława Surma, Supermarket „JAN”. 

 Patronat medialny objęły: Telewizja 

Kraków, Dziennik Polski, Myślenice iTV- 

Telewizja Powiatowa, miesięcznik Tapeta, 

Głos Myślenicki, Gazeta Myślenicka, miasto-

info 

 

(MaG) 

Fot. Anka Stożek 
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R ozstrzygnięty został przetarg na budowę 

szkoły w Dziekanowicach. Obejmuje on 

budowę szkoły z wewnętrznymi instalacjami 

oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, do 

stanu surowego zamkniętego. Nie obejmuje 

sali gimnastycznej.  

 W przetargu startowały dwie firmy. 

Obie oferty spełniły wymagane warunki,  

a różnice cenowe były niewielkie. Wybrana 

została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót 

Budowlanych i Transportowych Cechini  

z Krynicy-Zdroju, opiewająca na kwotę 4 668 

604 zł (brutto). Na tej podstawie podpisana 

zostanie umowa z wykonawcą. Do jej sfinan-

sowania wykorzystana będzie, obok środków 

własnych, dotacja z MSWiA w wysokości  

1 544 000 zł, zgodnie z otrzymaną wcześniej 

przez Gminę promesą. Na dokończenie prac  

i oddanie szkoły do użytkowania nie wystar-

czą środki zabezpieczone obecnie w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej gminy. Konieczne 

będzie znalezienie w kolejnych latach dodat-

kowych dotacji oraz środków budżetowych.  

Z tego powodu prace realizowane będą etapa-

mi. 

 Potrzeba budowy szkoły w Dziekano-

wicach wynika przede wszystkim z tego, że 

obecny budynek główny szkoły jest zagrożo-

ny ruchami masowymi ziemi, a część boiska  

i placu zabaw została zniszczona przez osuwi-

sko w 2010 roku. Należy zaznaczyć, że za-

równo budynek, jak i jego otoczenie leżą  

w terenie osuwiskowym. Jest to budynek 

stary i niespełniający w żaden sposób dzisiej-

szych standardów lokalowych dla ośmiokla-

sowej szkoły podstawowej. Szkoła korzysta z 

drugiego budynku dawnej Kasy Stefczyka 

oraz małej sali w strażnicy OSP, gdzie odby-

wają się lekcje WF. Stan techniczny budynku 

wymagałby w najbliższym czasie kapitalnego 

remontu, który pociągnąłby za sobą istotne 

koszty, w zasadzie nie poprawiając sytuacji 

lokalowej. 

 Do szkoły w kolejnych latach uczęsz-

czać będzie: 2017/2018 kl. od I-VII – 77. 

uczniów i oddział przedszkolny 62. dzieci; 

2018/2019 kl. od I-VIII – 102. uczniów  

i odział przedszkolny 70. dzieci. Z danych 

demograficznych wynika, że taka liczba dzie-

ci będzie się utrzymywała. 

 Dalsze istnienie szkoły w Dziekano-

wicach ma swoje uzasadnienie, obok histo-

rycznego - szkoła funkcjonuje tu bowiem od 

ponad stu lat - także w układzie terytorialnym 

gminy. Dla zrównoważenia docelowego ukła-

du rozmieszczenia szkół w gminie niezbędna 

jest stabilizacja systemu oświatowego w pań-

stwie. Zmiany wynikające z obecnej reformy 

wymusiły na gminie podjęcie rozbudowy 

szkoły w Brzączowicach oraz najprawdopo-

dobniej taka konieczność zaistnieje także  

w Kornatce. Dwie szkoły w Dobczycach na 

początku funkcjonowania będą posiadać pew-

ne rezerwy na przyjęcie uczniów, niemniej 

jednak w perspektywie kilku lat zostaną do-

pełnione uczniami z terenu Dobczyc. Prze-

świadczenie takie wynika z obserwacji utrwa-

lonego trendu w rozwoju osadnictwa w Dob-

czycach, a tym samym wzrostu liczby miesz-

kańców, co może przełożyć się także na 

wzrost liczby dzieci. Podobne założenie nale-

ży czynić dla terenów wiejskich ze względu 

na znaczną podaż działek budowlanych oraz 

wzrost zainteresowania terenami naszej gmi-

ny, jako lokalizacją inwestycji mieszkanio-

wych. 

 Szkoła w Dziekanowicach będzie 

elementem zachęcającym do osiedlania się na 

terenie Dziekanowic, Sierakowa, Rudnika. 

Teren gminny wokół szkoły da także możli-

wość przestrzenną lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej, a działki będą mogły być 

przedmiotem sprzedaży. 

 Istotnym argumentem za budową 

szkoły w Dziekanowicach jest także fakt, że 

szkoła w terenie wiejskim sprzyja integracji 

miejscowości, jest bazą kulturotwórczą dla 

społeczności lokalnych oraz stanowi infra-

strukturę wspomagającą realizację aktywności 

społecznej i obywatelskiej mieszkańców. Na 

prowadzenie szkół wiejskich gminy otrzymu-

ją większe dotacje z budżetu państwa. 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Dziekanowice – rozstrzygnięto przetarg na budowę szkoły 

G mina Dobczyce zdaje sobie sprawę  

z rosnących potrzeb rodzin, zwłaszcza 

młodych mam, które decydują się na powrót 

do pracy. Podjęto więc starania o zapewnie-

nie odpowiedniej opieki nad najmłodszymi 

w naszej gminie.  

 Gmina ubiega się obecnie o dofinan-

sowanie rozbudowy i modernizacji przed-

szkola nr 3 oraz utworzenie w nim oddziału 

żłobka w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020.  

 Wniosek złożony w lipcu znajduje się 

obecnie w ocenie Urzędu Marszałkowskie-

go. Jeśli zostanie pozytywnie oceniony  

i Gmina pozyska środki na rozbudowę 

przedszkola, inwestycja ta rozpocznie się w 

przyszłym roku. Zadanie to ujęte zostało 

również jako jedno z priorytetowych w 

„Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Dobczyce”. 

 W ocenie znajduje się także inny 

wniosek przygotowany przez gminę, w ra-

mach którego ubiegać się będzie ona o dofi-

nansowanie projektu rozwoju zorganizowa-

nych form opieki dzieci najmłodszych po-

przez m.in. organizację pracy dziennego 

opiekuna. Na wynik oceny wciąż jednak 

czekamy. 

 W ten sposób Gmina pragniemy za-

pewnić dostęp do odpowiedniej opieki nad 

najmłodszymi pociechami w naszej gminie, 

tak by powrót do pracy stał się dla młodych 

mam łatwiejszy. Realizacja tych projektów 

pozwoli zwiększyć jakość i dostępność usług 

z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i pozy-

tywnie wpłynie na aktywizację zawodową. 
 

(ugim) 

Są plany na żłobek  
w Dobczycach 
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ramach programu rewitalizacji. Kwota – 15 

tys. zł. 

 Modernizacja płyty boiska sportowe-

go przy OSP w Skrzynce. Zadanie wykona-

ne. Kwota – 71 124 zł. 

 Modernizacja sali gimnastycznej w 

SP w Brzączowicach i montaż wentylacji. 

Zadanie zostało zrealizowane. Kwota – 114 

390 zł. 

 Modernizacja (wymiana) dachu na 

SP w Nowej Wsi. Zadanie realizowane. 

Kwota: 59 tys. zł. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejo-

nie osuwiska w Dziekanowicach - opracowa-

nie dokumentacji projektowo – kosztoryso-

wej. Kwota – 84 311 zł. 

 Opracowanie dokumentacji kanaliza-

cji sanitarnej w miejscowości: Skrzynka, 

Stadniki, Kędzierzynka, Niezdów. Zadanie 

jest realizowane. Kwota za nadzór autorski – 

3 200 zł. 

 Uporządkowanie gospodarki ścieko-

wej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw 

wokół Zalewu Dobczyckiego - zachowanie 

trwałości projektu. Kwota – 10 tys. zł. 

 Uporządkowanie gospodarki ścieko-

wej na terenie Gminy Dobczyce- Rozbudo-

wa oczyszczalni ścieków w Dobczycach. 

Zadanie realizowane, podpisano umowę na 

usługi Inżyniera Kontraktu. Przygotowywa-

na jest procedura przetargowa na wyłonienie 

wykonawcy. Planowana realizacja zadania to 

rok 2017, 2018 i 2019. Szacunkowa wartość 

to kwota 20 928 040 zł. Zadanie współfinan-

sowane jest NFOŚ i GW z programu POIiŚ 

w wysokości 10 890 242 zł. 

 Energia słońca dla Dobczyc – montaż 

odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej. Jest to zadanie re-

zerwowe. Kwota – 60 tys. zł. 

 Obniżenie poziomu niskiej emisji na 

terenie Gminy Dobczyce poprzez wymianę 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodar-

stwach domowych na biomasę i paliwa gazo-

we. Przygotowano i złożono wniosek aplika-

cyjny o dofinansowanie z RPOWM. Kwota – 

3 168 zł. 

 

(ugim) 

P rezentujemy kolejne inwestycje, które 

podejmowane są przez Gminę Dobczy-

ce. Wśród nich inwestycje w trakcie realiza-

cji, ale także przygotowywane do wykonania 

– na etapie projektowym. 

 Dokumentacja techniczna ciągu dróg 

gminnych w miejscowości Brzezowa 

(Brzezowa k. OSP - Osiedle I, Osiedle II) 

kwota – 25 277 zł. 

 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudo-

wą drogi gminnej w Dob-

czycach ul. Jałowcowa. 

Złożony został wniosek do 

Wojewody Małopolskiego 

o dotacje z Budżetu Pań-

stwa na opracowanie doku-

mentacji technicznej. Kwo-

ta – 41 200 zł. 

 Modernizacja drogi 

gminnej na Olesiówkę na 

kwotę 19 249 zł. 

 Zabezpieczenie 

przed zalaniem części miej-

scowości Stadniki poprzez 

budowę przepustu pod 

drogą powiatową. Zadanie przejęte od po-

wiatu, kwota – 190 tys. zł, udział finansowy 

powiatu – 95 tys. zł. 

 Modernizacja drogi gminnej Skrzyn-

ka na kwotę 26 tys. zł.  

 Zagospodarowanie otoczenia Zbior-

nika Dobczyckiego w Dobczycach - Etap I-

IV. We wszystkich etapach przygotowane  

i złożone zostały wnioski aplikacyjne do 

RPOWM, które otrzymały pozytywną ocenę 

formalną. 

 Zagospodarowanie tras turystycznych 

w otoczeniu zbiornika - budowa parkingu 

przy ul. Szkolnej. Zadanie jest zrealizowane. 

Kwota – 285 213 zł. 

 Modernizacja cmentarza komunalne-

go: w roku 2017 zakupiono i dostarczono 

słupy oświetleniowe wraz z osprzętem, które 

zostały zamontowane przez pracowników 

RGK Urzędu Gminy, zlecono również wy-

konanie bram wjazdowych oraz zakup mate-

riałów. Kwota - 100 tys. zł. 

 Budowa boksów garażowych dla 

OSP Dobczyce. Zadanie zrealizowane. Przy-

gotowywana jest procedura przetargowa na 

zakup niezbędnego wyposażenia. Kwota  

w 2017r. – 905 688 zł.  

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej  

w Brzączowicach. Zadanie w trakcie realiza-

cji – kwota: 1,5 mln. zł. 

 Modernizacja budynku Szkoły Pod-

stawowej przy ul. Jagiellońskiej - dokumen-

tacja projektowa. Trwa przygotowanie pro-

jektów zagospodarowania obiektu na potrze-

by Centrum Usług Społecznych. Kwota za 

nadzór autorski: 1 230 zł. 

 Termomodernizacja i modernizacja 

budynku Przedszkola nr 3 w Dobczycach. 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w 

Zadania inwestycyjne w Gminie Dobczyce (cz. II) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

Inwestycje w Gminie  
realizowane w ramach  

funduszu sołeckiego 

F undusz sołecki to pieniądze wyodręb-

nione w budżecie gminy, które prze-

znacza się na realizację przedsięwzięć zgło-

szonych przez sołectwa w formie uchwał 

podjętych na zebraniach wiejskich. 

 Zadania te mają służyć poprawie 

życia mieszkańców. To również oni sami 

mają bezpośredni wpływ na wybór zadań 

realizowanych na terenie miejsca ich za-

mieszkania. 

 W 2017 roku w ramach funduszu 

sołeckiego realizowane są następujące in-

westycje: 

 Oświetlenie uliczne pod Sęka  

w Bieńkowicach – zadanie za kwotę 26 450 

zł. 

 Zakup i wyposażenie samochodu 

bojowego dla OSP Brzączowice – kwota 33 

566 zł. 

 Aranżacja Centrum Wsi Brzezowa 

(zadanie jest realizowane, została podpisa-

na umowa z projektantem) – kwota 24 906 

zł. 

 Zakup lekkiego operacyjnego samo-

chodu strażackiego dla OSP Dziekanowice 

– kwota 23 060 zł. 

 Zakup 7. kompletów ubrań ochron-

nych dla OSP Kędzierzynka – kwota 8 750 

zł i zakup węży – kwota 2 350 zł. 

 Zakup krzeseł dla świetlicy w Kę-

dzierzynce – kwota 6 600 zł i zastawy sto-

łowej - kwota 4 588 zł 

 Zakup i wymiana drzwi w remizie 

OSP w Kornatce wraz z modernizacją czę-

ści nadgarażowej – kwota 20 tys. zł; zakup 

defibrylatora AED wraz z montażem dla 

sołectwa Kornatka - 7 tys. zł; zakup namio-

tów, stołów i ławek piknikowych – 6 566 

zł. 

 Budowa sieci elektroenergetycznej 

oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 

(k/młyna) w Niezdowie – kwota 14 702 zł. 

Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej 

w Nowej Wsi - zakup materiałów – kwota 

25 537 zł. 

 Modernizacja drogi gminnej w Rud-

niku – kwota 18 293 zł. 

 Budowa oświetlenia ulicznego  

w ciągu drogi gminnej w Sierakowie od ul. 

Nowowiejskiej w kierunku przedszkola – 

kwota 33 566 zł. 

 Modernizacja drogi gminnej 

Skrzynka Górna I – kwota 14 872 zł i mo-

dernizacja drogi gminnej Skrzynka Górna 

II – 14 800 zł. 

Modernizacja Domu Ludowego w Stadni-

kach – kwota 30 176 zł. 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego  

w przysiółku Wiatrowice w Stojowicach – 

27 944 zł. 

Szkoła w Nowej Wsi 
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T rwa pierwszy etap prac w skansenie  

w ramach projektu Skansenova. Etap 

ten obejmuje prace konserwatorskie i restau-

ratorskie przy czterech obiektach zabytko-

wych skansenu oraz remont obiektów prze-

znaczonych na magazyny studyjne.  

 W budynkach przewidziane są min.: 

wymiana podłóg, malowanie ścian lub uzu-

pełnienie w nich spoin. W kolejnym etapie 

konserwacji poddane zostaną również ekspo-

naty, a zwieńczeniem prac będzie zmiana 

charakteru ekspozycji. Koszt pierwszego 

etapu to 548 580 zł, w tym 379 100 zł stano-

wi dofinansowanie ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozo-

stałe 169 480 zł pochodzi z budżetu gminy. 

O projekcie Skansenova 

 Projekt „SKANSENOVA – systemo-

wa opieka nad dziedzictwem w małopolskich 

muzeach na wolnym powietrzu” realizowany 

jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. Jest to projekt in-

westycyjny realizowany wspólnie przez 8. 

instytucjami partnerskimi: Muzeum Okręgo-

wym w Nowym Sączu (partner wiodący 

projektu), Muzeum Okręgowym w Tarno-

wie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Głady-

szów, Muzeum – Nadwiślański Park Etno-

graficzny w Wygiełzowie i  zamek Lipo-

wiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficz-

ny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – 

Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce 

oraz Małopolski Instytut Kultury w Krako-

wie. 

 Głównym celem projektu jest zacho-

wanie zabytków architektury drewnianej  

(w tym sakralnej) poprzez zapewnienie 

ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpie-

czenie przed pożarem i klęskami żywiołowy-

mi. Modernizacja skansenów, która obejmie 

nie tylko ich renowację i wprowadzenie no-

wych elementów, ale także rozwój 

oferty kulturalno-edukacyjnej i działań 

promocyjnych, pozwoli na szersze 

udostępnianie zabytków zwiedzającym  

i wzmocni pozycję muzeów na wol-

nym powietrzu, jako nowoczesnych 

instytucji kultury. 

 Projekt zakłada zmodernizowa-

nie 87. zabytków nieruchomych, 10. 

wystaw stałych oraz przystosowanie 

obiektów do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. 81 obiektów zostanie 

zabezpieczonych przed kradzieżą  

i zniszczeniem. W efekcie realizacji projektu 

wdrożony zostanie nowoczesny program 

kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na 

zwiększenie zainteresowania dziedzictwem 

kulturowym i historią tych miejsc oraz 

zwiększenie liczby odwiedzających skanse-

ny.  

 Całkowita wartość projektu:  

13 608 004,62 zł. w tym: dofinansowanie  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego – 9 119 674 zł, budżet  

JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 

330 zł. 

 Koszty projektu SKANSENOVA dla 

gminy Dobczyce to 1 004 294 brutto, w tym 

wkład gminy 308 124 zł brutto. 

 

Tekst i foto: (ugim) 

Prace w dobczyckim skansenie w ramach projektu Skansenova Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-

cza do wynajmu w trybie bezprzetargowym 

na okres do dnia 31.12.2017r. lokal użytkowy 

o powierzchni 41,61 m2 znajdujący się w bu-

dynku stanowiącym mienie komunalne, zlo-

kalizowanym w Dobczycach przy ul. Górskiej 

31, na nieruchomości oznaczonej jako działka 

nr 2036/7, dla której Sąd Rejonowy w Myśle-

nicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie-

czystych w Dobczycach prowadzi księgę 

wieczystą Nr KR2Y/00028966/9, z przezna-

czeniem na potrzeby magazynowania kolekcji 

odbiorników radiowych i telewizyjnych.  

Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal 

brutto będzie wynosił: 30,75 zł. (słownie: 

trzydzieści złotych 75/100). 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działając 

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z 

póź.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczy-

cach, Rynek 26, wywieszono informację, o 

przeznaczeniu do sprzedaży niezabudowane 

nieruchomości położone w Brzączowicach, 

oznaczone działkami nr 78/3 i 778/1. 

Informacja zamieszczona jest również na 

stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 

Dobczyce – www.dobczyce.pl i BIP-e. 

T rwa modernizacja ulicy Nowowiejskiej 

w Dobczycach w ramach IS - Inicjaty-

wy Samorządowe. Prace dotyczą zmiany 

nawierzchni asfaltowej oraz korekty skrzy-

żowania z ulicą Węgielnica. Jest to inwesty-

cja Powiatu Myślenickiego. Gmina dofinan-

sowuje budowę chodnika wraz z kanalizacją 

opadową w wysokości 50 proc. kosztów. 

 Na przebudowę odcinków dróg po-

wiatowych: ul. Nowowiejska w Dobczycach 

i Dobczyce-Kornatka-Zasań Gmina Dobczy-

ce przeznacza łącznie 250 tys. zł. 

(Red.) 

Fot. ze zbiorów UGiM 
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Trochę o grzybach i grzybobraniu 

G rzyby to ogromna grupa organizmów ży-

wych występująca we wszystkich strefach 

klimatycznych, a ich zarodniki znajdowano w 

atmosferze na wysokości kilku tysięcy metrów i 

w wodzie na dużych głębokościach. Na świecie 

występuje ok.1,5 miliona gatunków. Przeciętne-

mu człowiekowi kojarzą się z kapeluszem osa-

dzonym na nóżce (trzonku)- zwane umownie 

kapeluszowymi. Należą one do grzybów wiel-

koowocnikowych, których w Polsce występuje 

ok. 4 tysiące gatunków, z czego 1100-1500 jest 

jadalnych, a ok. 200 o właściwościach trujących 

(w tym kilka śmiertelnie). 

 Wartość energetyczna i odżywcza grzy-

bów nie jest duża, ale cenne są ze względu na 

zawartość związków mineralnych i aromatycz-

nych. 90 proc. składu chemicznego stanowi 

woda. W suchej masie znajduje się 40-60 proc. 

węglowodanów, 30 proc. związków azotowych 

(w większości białka), 2-7 proc. tłuszczów, 1-2 

proc. składników mineralnych (potas, wapń, 

magnez, fosfor, siarka) i mikroelementy: (fluor, 

miedź, mangan, kobalt, jod, cynk, tytan), oraz 

witaminy(prowitamina D, prowitamina A, Wit: 

B1, B2, PP, C), również: barwniki, związki 

aromatyczne i enzymy. 

 Zbiór: zbieramy tylko grzyby, których 

gatunku jesteśmy pewni; nie zbierać grzybów: 

nierozwiniętych i młodych (nie rozsiały zarod-

ników i są trudne do rozpoznania), nieznanych, 

starych, zniszczonych; nie zbierać do toreb 

foliowych, tylko czegoś przewiewnego np. 

wiklinowy koszyk; wykręcać lub wycinać jak 

najbliżej ściółki; nie odcinać samych kapeluszy, 

ponieważ gnijący trzon zahamuje wzrost na-

stępnych owocników; grzybobraniu nie powin-

no towarzyszyć: hałasowanie, płoszenie zwie-

rzyny, łamanie drzew i gałęzi oraz zaśmiecanie 

lasu; nie zbierać grzybów w pobliżu zakładów 

przemysłowych i ruchliwych dróg (mogą zawie-

rać szkodliwe metale ciężkie). Absolutnie za-

bronione i naganne jest rozgrzebywanie ściółki; 

niszczenie owocników grzybów nie zbieranych 

dla celów konsumpcyjnych na ich naturalnych 

stanowiskach. Obowiązuje zakaz zbierania 

gatunków chronionych; zbierania grzybów w 

parkach narodowych i rezerwatach przyrody; 

zbierania grzybów w uprawach leśnych i młod-

nikach. 

Oprócz tego, że grzyby są smaczne, a ich zbie-

ranie dostarcza wielu ludziom niezapomnianych 

wrażeń, to stanowią one, dla niewprawnego 

amatora-zbieracza i jego rodziny duże zagroże-

nie. Grzyby trujące zawierają toksyny, które 

powodują uszkodzenia organów wewnętrznych 

(wątroba, nerki, śledziona, serce) i układu krą-

żenia, na koniec układu nerwowego. Objawami 

są: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, 

nudności, wymioty. Po wystąpieniu takich 

objawów w kilka godzin po zjedzeniu grzy-

bów, należy niezwłocznie zgłosić się do leka-

rza lub szpitala, a nie leczyć się domowymi 

sposobami. W miarę możliwości zachować: kał, 

mocz, resztki grzybów, potrawę, którą jedliśmy, 

a nawet wymiociny w celu ustalenia gatunku 

grzyba, a co za tym idzie, toksyny, jaką się 

zatruliśmy. Obecnie w Polsce rocznie śmiertel-

nemu zatruciu grzybami ulega ok. 60 osób, ale 

w okresie międzywojennym, aż 2500 osób (!). 

Największymi sprawcami zatruć są: muchomor 

sromotnikowi – mylony z: czubajką kanią, 

gąską zielonką, gołąbkiem zielonym, pieczarka-

mi – UWAGA – spożycie 50 g suchej masy 

grzyba grozi śmiercią; krowiak podwinięty 

(olszówka) – dawniej uważany za jadalną; pie-

strzenica kasztanowata – mylona ze smardza-

mi 

 Aby ustrzec się przed takimi zagroże-

niami nie należy kupować grzybów od przypad-

kowych osób, tylko od takich, które posiadają 

wystawiane przez Powiatowe Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne certyfikaty na sprzedaż grzy-

bów, lub zgłosić się do w/w stacji, gdzie dyżury 

pełnią klasyfikatorzy grzybów. 

Przy zbiorze grzybów nie należy kierować się 

„ludowymi mądrościami”, że trujące grzyby: 

• mają ostry smak – nieprawda - np. muchomor 

sromotnikowi ma łagodny smak; 

• po posoleniu żółkną – nieprawda – trujące 

związki chemiczne nie wchodzą w reakcję z 

solą; 

• srebro czernieje po zetknięciu z trującym 

grzybem – nieprawda – związki siarki zawarte 

w grzybach powodują czernienie srebra, a nie 

związki trujące; 

• przecięte grzyby zabarwiają się na niebiesko – 

nieprawda – zmiana koloru nie ma nic wspól-

nego z trucizną; 

• alkohol pomaga przy zatruciu grzybami – 

nieprawda – niektóre grzyby działają trująco 

na organizm dopiero po spożyciu alkoholu; 

• gotowanie grzyba neutralizuje truciznę – nie-

prawda. 

Na koniec przytoczę powiedzenie wytrawnych 

grzybiarzy: „Wszystkie grzyby są jadalne, ale 

niektóre tylko raz”. 

Jacek Kozubek 

P rzypominamy, że w związku z przekształ-

ceniem Gimnazjum mieszczącego się w 

Regionalnym Centrum Oświatowo-

Sportowym w Szkołę Podstawową nr 2, ma-

jąc na względzie bezpieczeństwo dzieci, od 

dnia 15 sierpnia zmieniona zostaje organiza-

cja ruchu w następujący sposób: 

• droga wewnętrzna biegnąca równolegle do 

budynku, będzie drogą jednokierunkową, 

• kierunek jazdy będzie obowiązywał od ul. 

Witosa do ul. Szkolnej. 

 Zmiany mają na celu usprawnienie 

ruchu, w związku z koniecznością postoju 

rodziców odwożących dzieci do szkoły pod-

stawowej. 

(ugim) 

W  kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej na 

Śnieżnicy odprawiona zostanie 

Msza św. w intencji ś.p. Marcina Pawlaka, 

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 

Msza odprawiona będzie 3 września  

o godz. 12.  
 Dojście ze stacji narciarskiej w Kasi-

nie Wielkiej, wyciągiem krzesełkowym  

a potem 15 minut pieszo.  

 Można też dojść z Przełęczy Gruszo-

wiec zielonym szlakiem (czas ok. 1 godzina).  

Zmiana ruchu przy RCOS  
w Dobczycach 



 Dodatkowo, w placówkach oświato-

wych w naszej gminie, przeprowadzony 

został szereg drobniejszych prac, takich jak 

m.in. odświeżanie sal lekcyjnych. W szkole 

w Kornatce przeprowadzony został remont 

biblioteki, wymalowano ściany i wycyklino-

wano parkiet. Pomalowany został również 

fragment korytarza. Wiele z przedsięwzięć 

podjętych zostało w związku z tegorocznymi 

zmianami w oświacie. Najwięcej prac wy-

magało przystosowanie sal lekcyjnych oraz 

sanitariatów w budynku byłego gimnazjum 

w związku z jego przekształceniem w Szkołę 

Podstawową nr 2. Zakupiono ławki i krzesła 

dostosowane rozmiarem do najmłodszych 

uczniów, a także wyposażono salę w odpo-

wiednie pomoce edukacyjne. 

 Również 1 września nasza gmina, 

wspólnie z gminami: Raciechowice, Wiśnio-

wa, Lubień oraz Niedźwiedź, rozpocznie 

realizację projektu w ramach 10 Osi Priory-

tetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddzia-

łanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzą-

cych kształcenie ogólne, którego liderem jest 

„Systema Sp. z.o.o.”. Gmina Dobczyce po-

zyskała na realizację tego projektu 1 680 556 

zł. Dzięki niemu, w placówkach oświato-

wych w naszej gminie m.in. dodatkowo roz-

wijane będą kompetencje uczniów i słucha-

czy w zakresie nauk przyrodniczych, mate-

matyki oraz kompetencji informatycznych. 

Największą inwestycją naszej gminy w sfe-

rze oświaty będzie budowa szkoły w Dzieka-

nowicach. Przetarg na tę inwestycję rozstrzy-

gnięty został 22 sierpnia. Przetarg obejmuje 

budowę szkoły z wewnętrznymi instalacjami 

oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, 

do stanu surowego zamkniętego. Inwestycja 

opiewa na kwotę 4 668 604 zł. Do jej sfinan-

sowania wykorzystana będzie, obok środków 

gminy, dotacja z MSWiA w wysokości  

1 mln 544 tys. zł. 

 Inwestycje w oświatę, mające na celu 

poprawienie warunków i poziomu nauczania, 

stanowią dla naszej gminy jedno z ważniej-

szych zadań. Mówią o tym nie tylko liczby 

(Gmina Dobczyce w 2017 roku dofinanso-

wuje oświatę w wysokości 5 882 421 zł), ale 

także dobrze wykształceni podopieczni  

i absolwenci szkół z terenu naszej gminy. 

 

(ugim) 

K iedy z ostatnimi dniami czerwca szkoły 

żegnają uczniów, nie oznacza to, że 

świecą one pustkami przez następne dwa 

miesiące. Wakacje to dogodny czas na re-

monty i modernizację placówek oświato-

wych. Nie inaczej było w tym roku w naszej 

gminie.  

 Intensywne prace remontowe prze-

prowadzone zostały m.in. w szkole w Nowej 

Wsi, gdzie wymieniono pokrycie dachowe 

na budynku placówki. Wymiana dachu wraz 

z zakupem materiałów to koszt 83 tys. zł,  

w tym 24 536 zł pochodzi z Funduszu Sołec-

kiego, pozostałe 58 464 zł z budżetu gminy. 

Większym komfortem podczas zajęć gimna-

stycznych i uroczystości szkolnych, będą 

mogli cieszyć się uczniowie szkoły w Brzą-

czowicach, gdzie została wykonana we-

wnętrzna wentylacja mechaniczna sali gim-

nastycznej. Koszt tej inwestycji wyniósł 93 

tys. zł. Również w Brzączowicach zainstalo-

wana została ścianka wydzielająca dodatko-

wą klasę, a ściany sali gimnastycznej zostały 

pomalowane. Koszt tych przedsięwzięć to 14 

600 zł. Nie da się również pominąć dużej 

inwestycji, jaką jest w Brzączowicach rozbu-

dowa szkoły. Choć na efekty trzeba będzie 

jeszcze trochę poczekać, to od lipca trwają 

prace w miejscu starej szkoły, gdzie powsta-

nie nowy budynek. Inwestycja ma na celu 

zapewnienie godnych warunków do nauki 

dużej liczbie dzieci, jaka odnotowana jest w 

obwodzie tej placówki. Koszty wykonania 

robót wyceniono na 2 835 884 zł. Prace będą 

przeprowadzane w dwóch etapach. 

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Dob-

czycach w nowym roku szkolnym będzie 

mogła korzystać ze specjalnie wydzielonego 

ścianką akustyczną pomieszczenia, które 

służyć będzie m.in. nauce gry na pianinie. 

Koszt inwestycji to 5 500 zł. 
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Gotowi na nowy rok szkolny 

W  Dobczycach zagościło jedenaście 

barwnych, drewnianych kózek, które 

przywołują na ustach uśmiech nie tylko ma-

łych, ale i dużych. Każda z nich opowiada 

swoją historię, a wraz z nią również historię 

Dobczyc. Jak to 

mają w zwycza-

ju płochliwe 

zwierzęta, roz-

pierzchły się 

gdzieś po mie-

ście. Znalezienie 

ich nie jest ła-

twe, ale pomoże 

w tym spryt i 

wskazówki, 

które umiesz-

czone są w qu-

estingu „Kozim Szlakiem po Dobczycach”. 

 Questing jest kontynuacją pomysłu, 

który zrodził się w Biurze Promocji Gminy  

i Miasta Dobczyce. W maju, wspólnie ze 

Stowarzyszeniem KAT Dobczyce, uczniami 

Zespołu Szkół w Dobczycach oraz Gimna-

zjum, dzięki projektowi Kalejdoskopu Part-

nerstwa, przygotowaliśmy grę terenową. 

Wzięło w niej wtedy udział 100 osób, a do-

datkowo uatrakcyjniały ją liczne wyzwania. 

Teraz kózek szukać może każdy na własną 

rękę, a w przyszłości może będzie ich jesz-

cze więcej...  

 Questing został opracowany przez 

Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta 

Dobczyce i opatrzony rysunkami Iwony 

Płoskonki. Kozy, które spotkać można  

w mieście są autorstwa Mariana Krawczyka 

- artysty z Brzączowic. Zachęcamy do podję-

cia wyzwania! 

Jak korzystać z questingu? 

 W pierwszej kolejności należy po-

brać i wydrukować quest w formacie A4  

(w niedługim czasie będą one również do-

stępne wydrukowane w kilku punktach  

w Dobczycach, o czym poinformujemy). 

 Miejsce startu: płyta dobczyckiego 

Rynku, dokładne miejsce zaszyfrowane zo-

stało w treści questingu. 

 Cel: Znalezienie 11 ukrytych w mie-

ście kózek i wpisanie ich nazw w wolne 

miejsca na karcie. Nazwa kozy i historia, 

jaką opowiada umieszczona jest na karcie 

przewieszonej przez szyję kozy. 

 Uwaga! Wyjątkiem jest szósta koza, 

która została skradziona, ale już niedługo  

w jej miejsce pojawi się nowa. Do czasu jej 

instalacji, informacje dostępne na 

www.dobczyce.pl Tam także  jest historia 

kozy numer 8, ze względu na trudność 

umieszczenia jej przy kozie. 

 Zachęcamy do próbowania swoich 

sił. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny  

i sposób na nieco inne przemierzenie nasze-

go miasta. 

 W trakcie gry prosimy o pozostawia-

nie informacji pomocniczych w punkcie, 

gdzie one się znajdują, tak aby następni tak-

że mogli poznać przypisaną do kozy historię.  

(JoTa) 

Questing „Kozim Szlakiem po 
Dobczycach” - Poznaj Dobczyce  

N a przedostatnim etapie 74. Tour de 

Pologne, kolarze pokonali 189 km  

z Wieliczki do Zakopanego. Dob-

czyce znalazły się na trasie prze-

jazdu. Peleton przejechał przez 

Sieraków, Dziekanowice, następ-

nie przez nowe rondo i most  

w kierunku Czasławia. 

 Mimo upału, w jakim  

w tym dniu przyszło się zmierzyć 

kolarzom na trasie, nie zabrakło 

kibiców, którzy równie gorąco 

ich dopingowali. Szczególnie – 

Rafałowi Majce, który pochodzi  

z sąsiedniej gminy Raciechowice.  

(Red.) 

Rozbudowa szkoły w Brzączowicach 
Fot. Joanna Talaga 

Fot. Paweł Stożek 



w zajęciach plastycznych. Wśród propozycji 

znalazły się malarstwo (abstrakcyjne, wiel-

koformatowe, witrażowe), decoupage, wy-

klejanki. 

 Nie zabrakło 

także, cieszących się 

dużą popularnością, 

zajęć z mozaiki i z lepie-

nia w glinie.  

 W ośrodku kultu-

ry nie zabrakło także 

filmowej przygody.  

W auli widowiskowej 

przygotowana została 

projekcja kilku bajko-

wych filmów: Jak urato-

wać mamę, Prawdziwa 

historia Kota w Butach, 

Ostatni smok świata, czy 

Królowa śniegu.  

 Dzieci uczestniczyły także w zaba-

wach ze Stacją Event: były detektywami, 

naukowcami i kosmonautami. Szukały śla-

dów, odcisków palców, rozwiązywały za-

gadki, przygotowywały doświadczenia  

w małym laboratorium, 

poznawały tajemnice 

kosmosu, poszukiwały 

ufoludków, żeby się 

dowiedzieć, czy na pew-

no są zielone. 

 Dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się 

wycieczki do Krakowa, 

które organizował 

MGOKiS. Uczestnicy 

zwiedzali lotnisko, mu-

zeum lotnictwa, podzie-

mia Sukiennic, fabrykę 

K ażdego roku, w czasie ferii czy waka-

cji, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Dobczycach przygotowuje dla 

najmłodszych mieszkańców gminy ofertę 

zajęć, która pozwala im ciekawie spędzić 

wolny czas w mieście. 

 Tegoroczna oferta wakacyjna ośrod-

ka kultury była ciekawa i niezwykle barwna. 

W lipcu i sierpniu dzieci uczestniczyły  
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Wakacje z MGOKiS – tutaj nie ma czasu na nudę 

cukierków i krakowskie zoo.  

 Swoje wspaniałe wakacje mieli także 

miłośnicy gimnastyki. W lipcu i sierpniu 

zorganizowane zostały półkolonie z gimna-

styki sportowej i gimnastyki artystycznej 

oraz zajęcia gimnastyczne dla najmłodszych 

dziewczynek. W wakacyjnych półkoloniach 

w sumie uczestniczyło 45. osób, a w zaję-

ciach dla najmłodszych – dodatkowe 14.  

 W nowym roku szkolnym ośrodek 

kultury zaprasza wszystkich na zajęcia sekcji 

artystycznych i sportowych, które działają 

przy MGOKiS: www.mgokis.dobczyce.pl 

 

(Red.) 

Zdjęcia: ze zbiorów MGOKiS 

Żółto-czarna jesień 

J esień się zbliża, a to oznacza, że coraz 

liczniejsza ekipa ROZBIEGANYCH 

DOBCZYC w pełni rozpocznie drugą część 

sezonu. Przedstarty miały już miejsce w 

Koźmicach Wielkich na dystansie 2,5 km, 

gdzie opanowaliśmy podium, Jaworznie (15-

kilometrowa trasa), Świerklańcu (5 km)  

i Tychach (półmaraton i 10 km).  

 Właśnie w Tychach żółto-czarni ofi-

cjalnie rozpoczynają jesienną część 

sezonu i właśnie w Tychach na star-

cie stanie największa delegacja bie-

gaczy i kibiców z Dobczyc. Pobije 

ją dopiero Półmaraton Królewski  

w połowie października. Oprócz 

tego jesień zapowiada się następują-

co – tam nas szukajcie na pewno: 

 Maraton Warszawski (24.09) 

wraz z imprezami towarzyszącymi 

w czasie którego spędzimy weekend 

w stolicy; Bieg Trzech Kopców 

(1.10)– kultowy bieg górski w Kra-

kowie; PZU Cracovia Półmaraton 

(15.10) – największy bieg w Krako-

wie; Frankfurt Maraton (29.10); 

Tarnowska Dyszka (5.11), bo lubi-

my biegi Tour de Małopolska  

i świetną organizację całego cyklu; 

Krakowski Bieg Niepodległości i Bieg Ska-

wina-Mogilany (11.11) i wiele, wiele in-

nych!  

 

(RD) 

K lub Kulturalnego Kibica miał aktywne 

wakacje. Podczas nich odbyły się aż 

cztery wyjazdy. Uczestnicy obejrzeli m. in. 

Finał EURO 21 na stadionie Cracovii, dwa 

mecze Ekstra-

klasy i mecz 

Pucharu Polski 

z udziałem 

Wisły Kraków. 

 Zapra-

szamy na kolej-

ne wyjazdy z 

Klubem. Naj-

bliższy (już 65. 

Wyjazd KKK) 

to mecz Wisły 

z Piastem 16 

września o 

godz. 20:30. 

Zapisy w bi-

bliotece do 12 września.  Kolejne spotka-

nie to mecz z Jagiellonią w ostatni weekend 

września. Przypominamy, że trwa konkurs na 

Dobczycką Eskortę. Razem budujemy 

uśmiechnięty stadion! 

Tekst i foto: (KKK) 

Wakacje z KKK 
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D wa poważne turnieje łucznicze zawitają 

we wrześniu do Dobczyc. Przed naszy-

mi matami staną najlepsi łucznicy Małopol-

ski i Polski. 

 Już 3 września, od godz. 10.30, na Bło-

niach przy RCOS rozpoczną się XI Mistrzo-

stwa Małopolski Dzieci i Młodzików  

w Łucznictwie Dobczyce 2017. 

 Od 7 do 10 września odbędą się z kolei 

zawody w ramach LXXXI Mistrzostw Polski 

Seniorów w Łucznictwie. Początek strzelań 

– od piątku 8 września, od godz. 8.30.  

Szczegóły dotyczące zawodów na stronie: 

www.mgokis.dobczyce.pl 

(Red.) 

P TTK Oddział Dobczyce zaprosił naj-

młodszych mieszkańców na niezwykłe 

spotkanie z historią. Poznawanie dziejów 

miasta połączone było z dobrą zabawą – w 

myśl powiedzenia „przez zabawę – uczyć”.  

 Dzieci po dobczyckim zamku i skanse-

nie oprowadzała królowa Maria, która przy-

bliżyła im dzieje książąt i królów goszczą-

cych w grodzie nad Rabą.  

 Dzieci z zainteresowaniem 

wsłuchiwały się w opowieści m.in. 

jak działał zwodzony most, kto  

i dlaczego był zamykany w dyby, 

kto uczył królewiczów na dob-

czyckim zamku. 

 W kilkugodzinnym progra-

mie znalazły się warsztaty pla-

styczne  

i literackie oraz quiz z wiedzy  

o zamku. 

(Red.) 

2 września – Narodowe Czytanie w Mu-

zeum Regionalnym w Dobczycach 

(skansen), godz. 15. 

- wręczenie nagród w konkursie fotograficz-

nym „Dobczycanie i ich zwierzęta” Muzeum 

Regionalne w Dobczycach, ok. godz. 18 

- podsumowanie projektu Naturalnie, że…. – 

Chata Lenartówka, godz. 18 
 

3 września – Mistrzostwa Małopolski dzieci 

i młodzieży w łucznictwie, godz. 10.30 bło-

nia RCOS Dobczyce 

- msza w intencji śp. burmistrza Marcina 

Pawlaka, kaplica na Śnieżnicy, godz. 12 

- dożynki parafialne w Brzezowej – godz. 15 

msza św. w kaplicy w Brzezowej, przemarsz 

korowodu dożynkowego na plac przy OSP 
 

7-10 września - Małopolskie Mistrzostwa  

w łucznictwie seniorów 
 

9 września – zakończenie lata z OSP Kor-

natka, godz. 20, strażnica OSP w Kornatce 
 

10 września – III Rodzinny Rajd Rowerowy 

o Puchar Burmistrza Dobczyc, godz. 10.30 

błonia RCOS w Dobczycach 
 

17 września - Konstruktorzy Marzeń zapra-

szają do Myślenic, do Muzeum Niepodległo-

ści, gdzie o godz. 17. odbędzie się spotkanie 

z Iharem Melniakau’em, białoruskim histo-

rykiem, założycielem grupy rekonstrukcyjnej 

Białorusini w WP. W spotkaniu weźmie 

udział także grupa rekonstrukcyjna Policjan-

ci II RP oraz Sławek Zagórski z interia.pl 
 

18 września - Sztafeta Szlakami Walk Party-

zantów AK i BCh. W tym roku organizato-

rem jest gmina Dobczyce (MGOKiS w Dob-

czycach).  
 

23 września – uroczyste otwarcie strażnicy 

OSP w Dobczycach, godz. 13 – msza św.  

w kościele parafialnym w Dobczycach, po 

mszy - przemarsz do strażnicy i oficjalne 

uroczystości  
 

30 września - XII Otwarte Mistrzostwa  

Małopolskiego TKKF w Szachach, RCOS  

w Dobczycach, godz. 10 

Kalendarium wydarzeń czyli co? 
gdzie? kiedy? 

S ierpień to czas dożynek, dziękczynienia 

za plony. W niedzielę, 20 sierpnia, za 

obfite zbiory dziękowali mieszkańcy Stad-

nik, Kędzierzynki i Kwapinki, podczas Do-

żynek Parafialnych w Stadnikach. 

 Tradycyjnie, obchody rozpoczęła uro-

czysta Msza Święta, którą odprawił ks. pro-

boszcz Kazimierz Lewandowski SCJ.  

 Po jej zakończeniu barwny pochód  

z dożynkowymi wieńcami przeszedł do Do-

mu Ludowego w Stadnikach, gdzie święto-

wano zakończenie żniw. Wspólnie z miesz-

kańcami parafii w Stadnikach świętowali 

również burmistrz Paweł Machnicki wraz  

z zastępcą, Haliną Adamską-Jędrzejczyk.  

 Pomimo niesprzyjającej aury pogodo-

wej, wszystkim zebranym dopisywała nie-

zwykła pogoda ducha. 

 Gospodarze dożynek, państwo Grażyna 

i Stanisław Kaniowie, 

przekazali chleb – 

owoc pracy rąk ludz-

kich i dar Boga, na ręce 

księdza proboszcza 

oraz przedstawicieli 

władz sołectwa, gminy 

i powiatu. 

 Dożynki przypo-

minają nam o tym, że 

ziemia z woli Boga 

wydaje plony, a czło-

wiek potrafi je spożyt-

kować. Dowodem na to 

było bogactwo i różno-

rodność smakołyków, 

jakie z wielką starannością przygotowały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Stadni-

kach. 

 Dożynkom w Stadnikach towarzyszyła 

też dobra zabawa, animacje dla dzieci,  

a przede wszystkim wspólnie spędzony czas 

w gronie lokalnej społeczności. 

 

(ugim) 

W podzięce za tegoroczne plony 

Fot. Witold Uchman 

We wrześniu Dobczycami  
zawładną łuki 

Zwiedzanie z królową – czyli zamek dla najmłodszych 

Fot. Magda Gaweł  

K lub Sportowy Dziecanovia Dziekano-

wice zorganizował dla swoich zawod-

ników, działaczy i sympatyków święto, które 

odbyło się na boisku w Rudniku. Dni Dzie-

canovii rozpoczął otwarty trening pokazowy 

„Akademii Piłkarskiej z Głową” Arkadiusza 

Głowackiego. Pod okiem fachowców, mali 

piłkarze poznawali tajniki piłki nożnej. 

 W czasie imprezy rozegrany został 

Turniej Piłki Nożnej Firm, w którym wzięło 

udział 11 drużyn. Sześcioosobowe zespoły 

rozegrały mecze w dwóch grupach.  

W turnieju zwyciężyła Wiatmax, drugie 

miejsce zajął zespół Dede Kids, a trzeci był 

KAS-BUD. 

 Odbyły się także zawody Off-Road  

o puchar Dziecanovii, które spotkały się  

z zainteresowaniem miłośników czterech 

kółek.  

 Trasę, która przebiegała obok boiska, 

najlepiej pokonał Zbigniew Hankus. 

Nie zabrakło także loterii fantowej, z atrak-

cyjnymi nagrodami. Dochód z loterii prze-

znaczony zostanie na działalność najmłod-

szych grup w Klubie Dziecanovia.  

 W Klubie Dziecanovia, który podjął 

współpracę z Akademią Arkadiusza Głowac-

kiego, zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat, 

odbywać się będą we wtorki i czwartki  

o godz. 16. 

 

(Red.) 

Święto Klubu - Dni Dziecanovii 
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cieszył się Turniej Fifa Playstation. Wzięło 

w nim udział aż 28. graczy, którzy z wielkim 

zapałem podeszli do rozgrywek. Duże zain-

teresowanie wzbudziły zajęcia Klubu Kodo-

wania poprowadzone przez Beatę Rokosz i 

Paulinę Lenart – odbyły się 

dwie edycje kursu, a Klub 

planuje swoją działalność w 

nowym roku szkolnym. 

Uczestnicy świetnie się ba-

wili, a zarazem uczyli, dzię-

ki robotom Finch i progra-

mowi Scratch. 

 Dorośli, a właściwie 

całe rodziny, też korzystali z 

oferty biblioteki, biorąc 

udział w emocjonujących 

wyjazdach z Klubem Kultu-

ralnego Kibica na mecze: 

Wisła - Termalica, Wisła 

Kraków - Wisła Płock, Wi-

sła - Lechia oraz pokazie 

gry speed ball. Poza tym dwukrotnie odbyły 

się wycieczki do Centrum Dźwięku i Fono-

grafii i Młodzieżowego Centrum Obserwacji 

Astronomicznej w Niepołomicach, podczas 

których obejrzeliśmy z współtwórcą mu-

zeum, dr. inż. Ryszardem Dulskim niezwy-

kłą kolekcję eksponatów, a następnie udali-

śmy się w na wędrówkę ze słońcem i gwiaz-

dami podczas seansów w obserwatorium. 

 Biblioteka przez te dwa miesiące za-

pewniła swoim czytelnikom - tym małym  

i dużym, garść atrakcji i nowych doświad-

czeń. Zakończyły się wakacje, ale nie cieka-

we zajęcia w naszym zaczytanym i pełnym 

inspiracji miejscu. 

Małgorzata Molendys 

L eć do biblioteki!” Tak właśnie brzmiało 

hasło wakacji z Miejską Biblioteką Pu-

bliczną w Dobczycach. W 16. spotkaniach, 

które zorganizowano, każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Łącznie we wszystkich zaję-

ciach i wyjazdach wzięło udział 437. uczest-

ników. 

 Na początku lipca odbyło się spotkanie 

autorskie z Kazimierzem Budynem promują-

ce jego nowy tomik poezji „Powrócą Ptaki”. 

Spotkaniu towarzyszył występ Mateusza 

Sczczurka. W pierwszym miesiącu wakacji 

rozpoczął się także cykl zajęć dla najmłod-

szych „Poczytajki” z teatrzykiem Kamishi-

bai, który zresztą stał się nieodłącznym ele-

mentem prawie wszystkich spotkań dla dzie-

ci. Mali uczestnicy chętnie słuchali opowia-

dań, a potem wykonywali prace plastyczne, 

bo w wakacyjnej bibliotece „Każdy mógł 

być artystą” i poznać „Niezwykły świat ksią-

żek” – dzięki wspólnemu czytaniu i kreatyw-

nemu tworzeniu swoich ma-

łych dzieł. Dzieci poznały 

także „Zaczarowany świat 

motyli”, a także odbyły waka-

cyjną podróż z książką do 

Paryża, ponieważ „Co kraj to 

obyczaj”.  

 Nie zabrakło także wirtu-

alnych rozrywek. Młodzi od-

krywcy techniki wzięli udział 

w zajęciach „O rety! Table-

ty!”, spędzając czas z cieka-

wymi aplikacjami i programa-

mi. Rekordową frekwencją 

Polecieli z biblioteką! MGOKiS zaprasza do zespołów,  
sekcji i kół zainteresowania 

S towarzyszenie Promocji Sztuki Kabare-

towej PAKA serdecznie zaprasza na 

występ Kabaretu „Hrabi”, który odbędzie się 

11. grudnia, o godz. 20. w RCOS w Dobczy-

cach (ul. Szkolna 43). 

 Bilety w cenie 60 zł (przedsprzedaż do 

31. października) do nabycia na 

www.paka.pl, www.biletynakabarety.pl oraz 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Dobczycach (ul. Szkolna pok. 143, 

tel. 533 990 660 lub 12/271 67 57). Bilety 

zarezerwowane telefonicznie w MGOKiS 

należy odebrać do 7 dni. 

 Kabaret Hrabi wystąpi w 

Dobczycach z programem „Tak, 

że o”. Program mami prostotą i 

skromnością. To jednocześnie 

spotkanie z klasyką. Rozśmiesza-

nie tradycyjnymi środkami wyra-

zu, a także standardowymi tema-

tami: egzamin, baba u lekarza, 

mąż i żona,  policjant, opowiada-

nie kawału, anegdoty... 

(mgokis) 

Fot. Kamila Markiewicz-

Lubańska 

Kabaret Hrabi wystąpi w Dobczycach 

O środek kultury w Dobczycach zachęca 

dzieci, młodzież i dorosłych do zapo-

znania się z ofertą zajęć na rok szkolny 

2017/2018. Zapisy do grup przyjmują oraz 

informacji udzielają pracownicy MGOKiS od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8. do 16. 

(RCOS, ul. Szkolna 43, pok. 143, tel. 12/271 

67 57 lub 533 990 660). Przy zapisie należy 

podać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz 

tel. kontaktowy.  

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018: 
• kółko plastyczne (dzieci od 4 lat) 

• kółko plastyczne grupa starsza (od 10 lat) 

• Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce (dzieci od 

6 lat, młodzież, dorośli) 

• kapela ZPiT (dzieci, młodzież) 

• balet (dzieci od 4 do 7 lat) 

• Zespół Tańca Nowoczesnego „Intox”(dzieci 

od 5 lat, młodzież, kobiety 25+) 

• Orkiestra Dęta „Dobczyce” (dzieci, mło-

dzież, dorośli) 

• zajęcia wokalne (dzieci od 7 lat, młodzież) 

• zajęcia wokalne dla dorosłych 

• gimnastyka korekcyjna (dzieci od 5 lat) 

• gimnastyka artystyczna (dzieci od 6 lat, 

rocznik 2011 i starsze) 

• gimnastyka artystyczna z wstążką (10-15 

lat) 

• gimnastyka sportowa (dzieci od 6 lat, mło-

dzież) 

• sekcja łucznicza (dzieci od 7 lat, młodzież, 

dorośli) 

• lady fitness (dla kobiet) 

• zumdance (dla kobiet) 

 Zapisy prowadzone będą od 1 do 20 

września (lub do wyczerpania limitu miejsc w 

grupach). Informacja o terminach spotkań 

organizacyjnych i godzinach zajęć oraz cen-

nik obowiązujący w roku 2017/2018 zostaną 

opublikowane pod koniec września lub na 

początku października. Grupy zostaną otwar-

te, jeśli zbierze się wystarczająca liczba chęt-

nych. Zapisy obowiązują także wszystkie 

osoby, które uczęszczały na zajęcia MGOKiS 

w ubiegłym roku szkolnym, z wyjątkiem 

członków: zespołu „Intox”, Orkiestry, ZPiT  

oraz uczestników zajęć gimnastycznych  

i baletowych, którzy w czerwcu zadeklarowa-

li chęć kontynuacji udziału w zajęciach. 

 Informacje organizacyjne zamieszczane 

będą na bieżąco na stronie: 

www.mgokis.dobczyce.pl oraz na fanpage'u 

MGOKiS na Facebooku. 

Fot. Anka Stożek 

Fot. ze zbiorów Biblioteki 
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Z przepisów Teściowej 

2 września 1939r. 
 Żyję, jak we śnie. Ośrodek żywnościo-

wy. Panie podają żołnierzom kawę, świeży 

chleb, papierosy. Żołnierze opowiadają o 

wojsku, o armii. Są ze Śląska Zaolziańskiego 

(?) – cieszą się, że mają bronić Ojczyzny.  

 Szpital mieści się w Sokole. Zajeżdża 

sanitarka. Na noszach wnoszą rannego. 

Pierwszy ranny żołnierz. Siostry ułożyły mu 

posłanie – zaczynają karmić, pocieszać. Jest 

kierowcą, prowadził motocykl. Ma złamane 

żebra na plecach. Oglądam jego kartotekę. 

Nazwisko, nr. ewidencyjny – rejon: Jorda-

nów. 

 Jordanów – więc to tak wygląda wojna. 

Rozmawiam. Wróg silniejszy od nas – ma 

więcej czołgów niż my. (…) rzucam pytanie: 

Ale przecież wygramy? Nie wiem, odpowiada 

smutno. Żebyśmy mieli więcej materiału. (…) 

Za ile dni będę zdrowy, proszę zapytać dokto-

ra. Gdzie mój karabin i beret z orzełkiem? Ja 

chcę jeszcze iść walczyć! Każdy żołnierz jest 

potrzebny na froncie. Wracam do biura. Tele-

fonujemy do Jordanowa. Nie odpowiada. 

Czyli to linia frontu. Ostatnią stację chwyta-

my Tokarnię. Za kilka godzin Łętownię i tak 

coraz bliżej Myślenic. Czyli jest niedobrze. 

Uciekinierów coraz więcej. Ci, którzy nie 

zdobyli wozów, idą pieszo z tobołkami na 

plecach, z walizkami w ręku.  

 Komendant mówi (…) Trzeba gdzieś 

ukryć akta. Rola nasza tu się skończyła. 

Ostatnią stację łapiemy – Pcim – a więc linia 

już pod Myślenicami. Część rzeczy zanoszę 

do Pana Madeyskiego, wcześniejsze do teczki 

i per pedes apostolorum kieruję się do Dob-

czyc. Kawałek podwiozło mnie auto wojsko-

we, które jechało w tym kierunku. Przycho-

dzę do Dobczyc. Ogień zaprószony wczoraj 

znów się pali. (…) Namawiam ludzi, żeby to 

zgasić, bo przecież ten ogień jest doskonałym 

Cecylia Lichoniówna - Pamiętnik (cz. III) 

punktem obserwacyjnym w nocy. Gasimy 

trochę, po tym ręce zmęczone odrzucają si-

kawkę. Ogień tli się jeszcze. Mam dyżur do 

12., a potem rano wczas. Przyszłam do domu. 

W jednym pokoju na ziemi trochę słomy, a na 

niej śpi cała nasza rodzina i jeszcze sąsiedzi. 

Proszę ojca, żeby czuwał i na wypadek alar-

mu zbudził mnie. (…) 

3 września 1939r. 
 Wojska przyjeżdża coraz więcej. Gotu-

jemy im herbatę i zdobywamy, co można. 

Dziś pogrzeb ofiar nalotu. Idą trumny, jedna 

za drugą, na cmentarz. Towarzyszących im 

ludzi niedużo, bo mieszkańcy boją się no-

wych nalotów. Wszystko żyje w panicznym 

strachu. Przejeżdżający żołnierze poważnie  

i smutno przyglądają się konduktowi. Przysię-

gają pomścić tych, którzy zginęli w taki 

okrutny sposób. Kondukt przeszedł.  

 Przez Dobczyce jadą czołgi, auta pan-

cerne, armaty przeciwlotnicze. Rzucamy im 

kwiaty, papierosy, czekolady. Z frontu przy-

jeżdża jeden podporucznik. Opowiada cuda  

o bohaterstwie naszych żołnierzy. Z butelką 

benzyny idą na czołgi. Jeden z Dobczyc w 

taki sposób zniszczył 3 czołgi, ale przy 

czwartym niestety zginął. Sytuacja jednak 

niedobra.  

 Wieczorem przyjeżdża starosta, fizyk  

i wicestarosta. Myślenice wypróżniły się. 

Tam jest linia frontu. Oni ostatni wyjeżdżali. 

Błagam o pomoc lekarską dla tych ciężko 

rannych. Tych, którzy najbliżej mieszkają 

mogę odwiedzić, ale nie mam czasu. Pan 

starosta czeka. Trudno. Cały powiat bez leka-

rza. Każdy z nich miał jakieś obowiązki ro-

dzinne i wyjechał. Pytam się starosty: co ro-

bić dalej? Zostać tu, a potem wyjechać gdyby 

front się przesunął. Do widzenia! – i odjecha-

li. Za nimi zaraz pojechała policja. Miasto 

zostało na łasce Boga.  

Parówki Teściowej 
40 dkg parówek cienkich dobrej jako-

ści 

20 dkg pieczarek 

20 dkg pomidorów 

2 średnie cebule 

kubek śmietany 

tłuszcz, sól 

pieprz, papryka mielona 

majeranek 

 

Parówki obrać z osłonek, pokroić na kawałki 

ok. 4 cm. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, 

pokroić na cząstki. Pieczarki pokroić w kost-

kę i usmażyć z cebulą. 

Całość połączyć z przyprawami, polać śmie-

taną, zapiec w piekarniku 

Smacznego życzy Teściowa 

 

Porada: Żelazo to kobiecy pierwiastek. Za-

dbaj, by w Twoim menu znalazły się produk-

ty takie, jak: razowe pieczywo, czerwone 

mięso, warzywa strączkowe, żółtka jaj. 

„… Ale to już było i…” Absurdy PRL-u 
(56) 

Sołtys przychodzi do chłopa i namawia go, by 

dał chociaż trzy tysiące złotych, w ramach 

pożyczki na modernizację wsi. Chłop nie 

bardzo daje się przekonać: 

- Tyle pieniędzy… A jak przepadną? 

- Nie bój się, gwarancją jest prezydent Bierut 

– mówi sołtys. 

- Ale on nie będzie żył wiecznie – chłop na to. 

- Za Bierutem stoi jeszcze Stalin – ciągnie 

sołtys. 

- Och, on jest już taki stary… - mówi chłop. 

- No dobrze, ale zostaje jeszcze Związek Ra-

dziecki, jako gwarant pożyczki – próbuje 

sołtys. 

- No niby tak, ale przecież wiadomo z historii, 

że i wcześniej wiele mocarstw upadło… 

- No to powiedz mi, czy choćby to właśnie 

nie jest dla ciebie warte tych paru tysięcy 

złotych?! 

 

Na lekcji nauczycielka pyta uczniów o idoli. 

Z reguły chłopcy wymienią znanych aktorów, 

piłkarzy. Przyszła kolej na wypowiedź Stasia, 

który po chwili zastanowienia mówi: 

- Moim idolem jest Włodzimierz Lenin. 

- Brawo, Stasiu – mówi nauczycielka – wy-

brałeś wzór godny naśladowania. 

Stasiu zadowolony, że nauczycielka go po-

chwaliła, siada i pod ławkę wyjmuje z kiesze-

ni zdjęcie, do którego zwraca się po cichu: 

- Przepraszam cię, Winnetou, ale biznes jest 

biznes. 

R ozstrzygnięty został konkurs fotogra-

ficzny, który ogłoszony został przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt im. 

św. Rocha z Dobczyc. Konkurs odbywał 

się pod hasłem „Dobczycanie i ich zwie-

rzęta”. 

 Nagrody dla zwycięzców wręczone 

zostaną 2 września podczas Narodowego 

Czytania. Zapraszamy na Wzgórze Zamko-

we w Dobczycach, do Muzeum Regional-

nego PTTK, w którym w tym roku zorga-

nizowane jest czytanie Wesela Stanisława 

Wyspiańskiego. 

 Po zakończeniu imprezy, zarząd Sto-

warzyszenia zaprasza wszystkich człon-

ków na zebranie. 
(Red.) 

S erdecznie zapraszamy do odwiedzania 

naszej Galerii. Galeria Ispiny mieści 

się w lokalu Stowarzyszenia, przy Rynku 

21.  

 Galeria jest czynna we wtorek od 
godz. 18 do 19.30 oraz w od środy do sobo-

ty w godz. od 11 do 13.  

Serdecznie zapraszamy. 
(Ispina) 

Konkurs fotograficzny  
rozstrzygnięty 



ciom wyświetlono bajki „na kliszach” korzy-

stając z projektora lampowego, teksty czytała 

Wioleta Filipiuk - opiekun świetlicy. Wy-

świetlono Smerfy, Królewnę Śnieżkę, Jak 

Wojtek został strażakiem, bajkę o zwierząt-

kach, o Jasiu i Małgosi i inne. Były to krótkie 

bajki w wersjach zupełnie in-

nych, niż znamy dzisiaj. Dzieci 

patrzyły i słuchały z zaciekawie-

niem, a rodzice wrócili wspo-

mnieniami do czasów dzieciń-

stwa. Ciekawostką była nieznana 

wersja Królewny Śnieżki  

z 1976r. Po projekcji dzieci opo-

wiadały o różnicach, jakie zau-

ważyły w bajkach. Projektor  

i bajki użyczyła Izabela Mistarz. 

 Kolejnym działaniem  

w ramach projektu jest 

„Spotkanie z ciekawymi ludź-

mi”. Zaprosimy weterana wojny 

w Afganistanie, który opowie o 

tradycji i historii Wojska Polskiego, o misjach 

pokojowych i misjach stabilizacyjnych i po-

kojowych. 

 Przez kolejne miesiące będą się odbywa-

ły kolejne spotkania i pokazy m.in.: spotkanie 

z konstruktorem drukarki 3D, z teatrem, ręko-

dziełem, gra integracyjna, wykład na temat 

bankowości internetowej oraz wieczór wspo-

mnień dla seniorów. Informacje o terminach 

spotkań zamieszczane są na fan page’u Sołec-

twa Kornatka, tablicy ogłoszeń lub bezpo-

średnio u organizatorów. 

 Zakup sprzętu dofinansowano że środ-

ków w ramach programu Działaj Lokalnie X 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

realizowanej przez Akademię Rozwoju Filan-

tropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie  

w Myślenicach- Fundacji Sztuki, Przygody  

o Przyjemności ARTS oraz gminy Dobczyce. 
 

Stowarzyszenie Gościniec 

O d czerwca Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne Gościniec z Kornatki realizu-

je projekt „Wehikuł Czasu” – czyli podróże 

od przeszłości do przyszłości. Celem projektu 

jest zwiększenie integracji mieszkańców - 

zarówno młodszych, dorosłych a także senio-

rów, poprzez ich aktywizację wokół dobra 

wspólnego, jakim jest Kornatka.  

 Organizowane spotkania i prezentacje 

przybliżają młodemu pokoleniu historię  

i obraz wsi z dawnych lat. Starszym zaś po-

zwalają oswoić się z nowoczesnymi metoda-

mi ulepszania współczesnego życia. Włącza-

nie w działania obu grup wiekowych, pozwala 

na wymianę doświadczeń, poglądów oraz 

realizację pasji lub ukrytych pragnień. 

 Aby zapewnić właściwy poziom i dobry 

odbiór przekazywanych treści, Stowarzysze-

nie Gościniec zakupiło projektor wraz z ekra-

nem projekcyjnym. Zakupiony sprzęt będzie 

służył do organizowanych prezentacji i poka-

zów oraz zajęć w świetlicy. 

 Z początkiem sierpnia odbyła się podróż 

w lata osiemdziesiąte dla najmłodszych. Spo-

tkanie „Jak się dawniej bajki oglądało”, przy-

bliżyło najmłodszym uroki tamtych lat. Dzie-
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J uż możemy schronić się przed słońcem 

spacerując odnowionymi alejkami w par-

ku miejskim przy Placu Zgody. W ramach 

prac wybudowane zostały spacerowe alejki 

oraz wymienione są latarnie. 

 Nie jest to koniec planowanych w par-

ku prac, kolejny etap zależeć będzie od moż-

liwości budżetu gminy. 

- Myślałam o tym, że sąsiednie miejscowości 

- Myślenice czy Gdów - mają piękne kom-

pleksy parkowe, po których warto spacero-

wać, które ściągają turystów, tylko my - 

Dobczyce nie mamy – mówi o parku pani 

Zosia, mieszkanka Dobczyc. – Dlatego z 

dużym zainteresowaniem obserwowałam 

prace, które się w parku rozpoczęły. Mam 

nadzieję, że to tylko początek działań. 

 Mieszkańcy zauważają, że jest tam 

miejsce na mini-siłownię zewnętrzną i na 

plac zabaw - a może na jakąś fontannę. 

 Koszt modernizacji parku to 64 404 zł. 

Jest to koszt wykonania alejek wraz z wy-

mianą oświetlenia. Odnawiany park już 

przyciąga ludzi, zwłaszcza młodych. A 

oświetlenie nadało parkowi nowego blasku 

nocą. 

(Red.) 

Wsiadaj z nami do Wehikułu Czasu Prace w parku  
miejskim 

Mł. asp. Jakub Cuper z nagrodą Burmistrza 

N agrodę ufundowaną przez Gminę Dob-

czyce wręczył burmistrz Paweł Mach-

nicki dzielnicowemu dobczyckiego komisa-

riatu, Jakubowi Cuperowi.  

 W lipcu w Myślenicach odbyły się uro-

czystości związane ze Świętem Policji. Pod-

czas spotkania wręczone zostały awanse  

i medale. Wśród awansowanych policjantów 

znalazł się również Jakub Cuper.  

 Burmistrz Paweł Machnicki wręczył 

mu nagrodę ufundowaną przez gminę Dob-

czyce, dziękując jednocześnie za oddaną 

służbę i pracę na rzecz mieszkańców naszej 

gminy. 

- Swoją postawą udowadnia pan, że praca 

policjanta to służba wymagająca zaw-

sze pełnego zaangażowania  

i profesjonalizmu – podkreślał bur-

mistrz. – Cieszę się, że dzięki funkcjo-

nariuszom takim jak pan, policja  

w Dobczycach jest bardzo dobrze 

postrzegana przez naszych mieszkań-

ców. W ich imieniu składam serdeczne 

podziękowania. 

 Dzielnicowy Cuper obsługuje 

Rejon II Dobczyc, w tym między in-

nymi centrum miasta oraz ulice przy-

ległe, jak również Bieńkowice, Brzą-

czowice, Nowa Wieś i Stojowice. Jest 

dzielnicowym, który w sposób szczególny 

podchodzi do problemów społecznych a jego 

postawa była niejednokrotnie chwalona 

przez mieszkańców. 

(Red.) 

Fot. ze zbiorów Komisariatu Policji 

Fot. Joanna Talaga 

18  września odbędą się uroczystości 

związane z 73. rocznicą pacyfikacji 

Wiśniowej i Lipnika oraz XXXIV Sztafeta 

Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh. 

 Uroczystości rozpoczną się o godz.  

8 mszą św. na cmenatarzu parafialnym  

w Wiśniowej. 

 O godz. 10.30 w Dobczycach, przy 

Grobie Nieznanego Żołnierza w Rynku, 

odbędzie się Apel Poległych w wykonaniu 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 

oraz wystawiona zostanie Warta Honorowa.  

Start sztafety - z Wiśniowej, przewidziany 

jest na godz. 11.30. Zakończenie sztafety - 

w tym roku na mecie w Dobczycach,  

o godz. 12.30. 

 Regulamin biegu, termin zgłoszeń do 

biegu i wszystkie informacje dostępne będą 

na stronie internetowej: 

 www.mgokis.dobczyce.pl 

 Organizatorem Sztafety w tym roku 

jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Dobczycach. 

 

(Red.) 
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Wakacje z Piłką: wojewódzkie wicemistrzostwo Raby  

W akacyjna kampania turniejowa chłop-

ców z rocznika 2004 dobiegła końca. 

Małopolski finał okazał się bardzo udany dla 

Raby. Pewne i bezapelacyjne zwycięstwo  

w eliminacjach gminnych. Drugie miejsce  

w finałach Powiatowych oraz taka sama loka-

ta w turnieju Subregionalnym, krakowskim. 

To wszystko sprawiło, że zespół Raby mógł 

zameldować się w sierpniowe przedpołudnie 

na Wielki Turniej Finałowy Województwa 

Małopolskiego do Swoszowic. Już sam udział 

naszej drużyny na tym etapie turnieju był 

sukcesem, bowiem nigdy dotąd przedstawi-

ciele naszego Klubu nie dotarli do tej fazy 

mistrzostw.  

 Pierwszy mecz biało-niebiescy z Dob-

czyc rozegrali z ekipą Zatorzanki Zator. Ekipa 

z „EnergyLandii” nie była w stanie zatrzymać 

Raby i po golach Kacpra Woźniaka i Mateu-

sza Łacnego, nasz zespół odniósł pierwsze 

zwycięstwo.  

 Później kolejne 

3 pkt z ekipą z Ujścia 

Gorlickiego. Znów 

strzelecki instynkt 

pokazał Woźniak, zdo-

bywając zwycięską 

bramkę. W trzecim 

meczu Raba ograła 

ekipę z Karwodrzy i z 

9 pkt zameldowała się 

w półfinale. Na zakoń-

czenie zmagań w gru-

pie A zespół z Dob-

czyc uległ zasłużenie 

Trzebini 0:4.  

 W półfinale los 

skojarzył Rabę z drużyną Dąbrovii. Początek 

nerwowy i z lekką przewagą rywala. Później 

jednak fenomenalny gol z dystansu Kacpra 

Masełki ustawił nieco przebieg zawodów. 

Czekająca na kontrę, Raba doczekała się swo-

jej szansy i na 2:0 trafił kapitan, Damian Gu-

bała.  

 Finał miał być rewanżem za mecz 

grupowy, bowiem Rabie znów przyszło wojo-

wać z MKS-em Trzebinia. Długo utrzymywał 

W  Dobczycach gościła delecja przedsta-

wicieli klubu Heliopolis Sporting  

z Kairu. Czołowi zawodnicy speed-balla 

przyjechali do Polski trenować młodych miło-

śników tej dyscypliny. 

 Egipscy goście przybyli do Polski na 

obóz sportowy, na którym będą trenować 

czołowych polskich zawodników speed-ball. 

Celem ich wizyty w Dobczycach było spotka-

nie z burmistrzem i trening z sekcją prowa-

dzoną przez wicemistrza Polski - Zbigniewa 

Bizonia. 

 W ramach wizyty odbyło się spotka-

nie delegatów z burmistrzem Pawłem Mach-

nickim, w którym uczestniczyli przedstawi-

ciele Stowarzyszenia Sportownia, organizacji 

która koordynuje rozwój speed-balla w po-

wiecie myślenickim. W części oficjalnej roz-

mawiano o planach rozwijania speed-balla  

w Dobczycach oraz o postępach młodzieży  

i mistrzostwach Polski, 

które odbędą się już we 

wrześniu w Krakowie.  

 Około południa 

mieszkańcy Dobczyc 

mogli zobaczyć mecze 

speed-ball na najwyższym 

poziomie prezentowane 

przez Egipcjan na dob-

czyckim rynku. Osoby, 

które uczestniczyły w 

wizycie, mogły także 

spróbować swoich sił w 

speed-ballu pod okiem 

kadry polskiej: wicemi-

strzyni i mistrzyni polski 

które prowadziły trening 

dla początkujących.  

Młodzi speed-balliści z Dobczyc wzięli udział 

we wspólnym treningu z grupą z Egiptu pod 

instruktażem trenera i selekcjonera klubu 

Heliopos Sporting.  

- Speed-ball narodził się w Egipcie i stamtąd 

pochodzą najlepsi zawodnicy, którzy zdoby-

wają podium na mistrzostwach świata - pod-

kreśla trener sekcji Zbigniew Bizoń. - My 

poszukujemy możliwości współpracy między-

narodowej, bo to pozwala naszej młodzieży 

trenować z najlepszymi zawodnikami na świe-

cie. 

 Na zakończenie wizyty Przemysław 

Wolan - prezes Speed-ball Polska, wręczył na 

Najlepsi na świecie speed-balliści w Dobczycach 

Ruszyły zapisy do  
turnieju szachowego 

S ekcja Szachowa Dominik zaprasza do 

udziału w XII Otwartych Mistrzostwach 

Małopolskiego TKKF, które odbędą się 30 

września w Dobczycach. 

 Zapisy przyjmowane są przez serwis 

chessarbiter.com  

 Można także dokonać zgłoszenia 

mailowego: szachy@tkkfdobczyce.pl lub 

zgłosić się telefonicznie, najlepiej w godzi-

nach wieczornych: - 507 930 509. 

 Regulamin mistrzostw dostępny na 

stronie chessarbiter lub na fanpage'u Szachy 

w Dobczycach. 

Zapraszamy do turnieju. 

(Red.) 

ręce burmistrza Pawła Machnickiego wyróż-

nienie dla Gminy i Miasta Dobczyce, jako 

miejsca przyjaznego innowacjom w sporcie.  

- Cztery lata temu wróciłem do Polski z Egip-

tu z marzeniem, aby w Polsce zasiać pasję do 

speed-balla. Cztery lata temu nie było nic, nie 

było nikogo oprócz mnie kto by grał w speed-

ball. Dziś mamy liderów w każdym polskim 

województwie. Pomagamy, ale nie możemy 

być wszędzie. Są miejsca takie jak Dobczyce, 

w których samorząd wspiera naszych ludzi  

w rozwijaniu speed-balla. Dla nas taka po-

moc jest bezcenna, bo dzięki niej jesteśmy  

w stanie kształcić młodzież i szukać talentów 

sportowych – mówił prezes.  

się bezbramkowy remis, lecz wreszcie 4 min 

przed końcem rywale objęli prowadzenie, zaś 

chwilę potem trafili na 2:0.  

 Porażka w finale z dobrym przeciwni-

kiem wstydu nie przynosi, bowiem trzeba 

przyznać, że ekipa z Trzebini była tego dnia 

bardzo dobrze dysponowana. Niemniej jednak 

słowa uznania należą się naszym graczom, 

bowiem walką, zaangażowaniem chłopcy 

udowodnili dziś, że drzemie w nich potencjał 

ogromny.  

 Podczas ceremonii dekoracji swój 

moment chwały miał również nasz zawodnik, 

Kacper Masełko. Grający wyśmienite zawody 

pomocnik Raby otrzymał wyróżnienie MVP 

całych zawodów. Nasza ekipa od organizato-

rów turnieju otrzymała przepiękny puchar, 

medale, dyplomy, piłki i stroje sportowe,  

a także tygodniowy pobyt na obozie sporto-

wym w Zawoi.  

Tekst i foto: KS Raba 
Półfinał:  

MKS Dąbrovia - Raba Dobczyce 0:2 

Kacper Masełko, Damian Gubała  

Finał: 

MKS Trzebinia - Raba Dobczyce 2:0 

Raba: Tomasz Bętkowski - Krzysztof Stoch, 

Damian Gubała, Adam Soboń, Kacper Maseł-

ko, Kacper Woźniak, Mateusz Łacny, Kacper 

Kania, Kacper Pudlik, Hubert Błaszczyk, 

Konrad Kachel, Bartłomiej Masełko, Szymon 

Stoch.  

Fot. Anka Stożek 



D obczycki Klub Tenisowy Top Spin 

otrzymał dofinansowanie w ramach 

programu „Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edy-

cja 2017. Kwota dofinansowania to 5 tys. 

złotych. 

 Projekt pt.: „Rozpowszechnianie gry 

w tenisa ziemnego przez stworzenie do pro-

mocji strony internetowej, zakup rakiet dla 

dzieci i organizację imprezy tenisowej” za-

kłada aktywizowanie amatorów tenisa ziem-

nego, którzy kiedyś grali w tenisa ziemnego, 

ale również promowanie tej dyscypliny  

i pozyskiwanie nowych chętnych.  

 Dzięki otrzymanemu wsparciu  

powstanie strona internetowa Dobczyckiego 

Klubu Tenisowego TOP SPIN, która zawie-

rać będzie bieżące informacje z działalności 

klubu. Koncepcja strony zostanie opracowa-

na podczas spotkania integracyjnego, połą-

czonego z warsztatami. Dzieci i młodzież 

będą mogli wziąć udział w pikniku teniso-

wym, podczas którego nie zabraknie cieka-

wych konkurencji sprawnościowych z wyko-

rzystaniem zakupionego w ramach projektu 

sprzętu oraz konkursu wiedzy o tenisie. 

 Projekt dofinansowany ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

Gminy Miejskiej Kraków oraz Wojewódz-

twa Małopolskiego. FIO Małopolska Lokal-

nie, Małopolska, Kraków PL  

DKT TOP SPIN 
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i jego emocjonalne wsparcie. Znając swoją 

pociechę, rodzic wspiera ją w wysiłku,  

a rozpoznając nastroje robi wszystko,  

by psychicznie czuła się równie komfortowo. 

Uwaga skupiona na dziecku, pochwały i 

doping są dla malucha bardzo 

ważne. Rodzic, który jest ogrom-

nym autorytetem, swoim udzia-

łem w zajęciach wskazuje dziec-

ku, że ceni sobie aktywność, a 

tym samym zaszczepia w nim 

pozytywne nastawienie do ruchu. 

 Wspólnie, dla obojga, 

rodzica i dziecka, jest to czas, 

który spędzają aktywnie i zdro-

wo, a przede wszystkim razem. 

Patrząc na uśmiechniętych dzieci 

i rodziców widać, że nie jest to 

czas stracony. Konkurencje, slalomy, tory 

przeszkód sprawiają wszystkim wiele rado-

ści. Jest dużo zabawy i pozytywnych emocji. 

Sami rodzice zaś, pod pretekstem zabawy z 

dzieckiem, mają okazję niejako „spróbować 

tenisa”. 

Tekst i foto: DKT  TOP SPIN 

2 3. przedszkolaków z gminy Dobczyce,  

w wieku 5 i 6 lat, bierze udział w inno-

wacyjnym na skalę kraju projekcie pn. 

„Tenisowe Przedszkole” organizowanym 

przez Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN. 

 Od 3 lipca, przez całe wakacje pod 

okiem doświadczonego trenera Grzegorza 

Koska prowadzone są zajęcia w ramach tre-

ningów tenisowych. Dzieci, wraz z rodzica-

mi, ćwiczą wspaniale się przy tym bawiąc.  

I choć nie wszystko dzieciom wychodzi  

doskonale, to ważna jest obecność rodzica  

Tenisowe Przedszkole, czyli dobre wzorce na starcie Top Spin  
z dofinansowaniem 

trening tenisowy kończył się rozbiciem pi-

niaty z cukierkami, wręczeniem baloników i 

wspólnym zdjęciem. Uciechy było co nie-

miara, o czym świadczyły roześmiane buzie 

dzieci. 

 Projekt, który jeszcze cały czas trwa, 

otrzymał dofinansowanie ze środków: Pro-

gramu „Działaj Lokalnie X” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizo-

wanego przez Akademię Rozwoju Filantro-

pii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie w 

Myślenicach – Fundacji Sztuki, Przygody i 

Przyjemności ARTS oraz Gminy Dobczyce.  

Tekst i foto: DKT  

TOP SPIN 

W  lipcu, na korcie Orlik w Dobczycach, 

odbył się III Rodzinny Turniej Tenisa 

Ziemnego. Uczestniczyły w nim dzieci  

z projektu „Tenisowe Przedszkole”. Wraz  

z rodzicami pokonywały tor przeszkód na 

czas. Na koniec wszyscy otrzymali medale  

i nagrody za dzielną postawę i wytrwałość.  

 Wolontariusze ze Szkoły Młodych 

Ratowników przygotowali dla dzieci specjal-

ne profesjonalne szkolenie z zasad udzielania 

pomocy przedmedycznej oraz malowanki o 

tematyce ratowniczej. Można było spróbo-

wać swoich sił w wykonywaniu resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz z 

użyciem ćwiczebnego automatycznego defi-

brylatora zewnętrznego (AED). Szkolenie 

zainteresowało również dorosłych, a wolon-

tariusze SMR byli aktywni także w dalszych 

etapach turnieju – wraz z przeszkolonymi już 

dziećmi udzielali pomocy „kontuzjowanym” 

zawodnikom. 

 Realizacja projektu została poprze-

dzona akcją promocyjną. Wydrukowane 

były plakaty i ulotki promujące zajęcia, które 

zostały dostarczone do przedszkoli i oddzia-

łów przedszkolnych w Gminie Dobczyce. 

Zakupiony został niezbędny sprzęt 

m.in.: drabinki, rakiety, piłki, siatki 

do gry i inne akcesoria. Odbyły się 

pokazowe zajęcia dla dwóch naj-

większych przedszkoli w Dobczy-

cach, 8 czerwca dla PS nr 1 (5 grup – 

ok. 125 dzieci) w kompleksie sporto-

wym „Orlik” oraz dla PS nr 3 (3 

grupy – ok. 75 dzieci) na boisku na 

placu zabaw przy ul. Szkolnej. Zaję-

cia prowadzone były przez trenera 

Grzegorza Koska. Każdy mini-

Rodzinny turniej tenisa ziemnego ze szkoleniem z ratownictwa 
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Chodźmy razem do kina - podsumowanie 

projektu. Serdecznie zapraszamy na tę  

niezwykłą w czasie - do wspomnień o Kinie 

Raba, wspomnień o naszej przygodzie  

z projektem, a przede wszystkim na premierę 

filmu, który realizowali uczestnicy projektu. 

 Spotkanie odbędzie się w Regional-

nym Centrum Oświatowo - Sportowym  

w Dobczycach, 29 września (wtorek) o godz. 

17. 

(Red.) 

w Dobczycach (skansen). W tym 

roku czytamy Wesele Stanisława 

Wyspiańskiego.  

 Czytać będą przedstawicie-

le świata kultury, organizacji po-

zarządowych, samorządu. Zatań-

czą przedszkolaki z PS nr 1  

z Dobczyc, a o smaczny poczęstu-

nek zadbają panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich ze Stadnik. 

 Zapraszamy mieszkańców 

na wyjątkowe spotkanie z tekstem 

Stanisława Wyspiańskiego. Mile 

widziane stroje regionalne.  

 Tradycyjnie organizatorzy 

otrzymali z kancelarii Prezydenta 

pamiątkową pieczątkę. Każdy, kto 

przyniesie ze sobą egzemplarz 

Wesela Stanisława Wyspiańskie-

go, taką pieczątkę otrzyma. 

 Na zakończenie Czytania 

odbędzie się wręczenie nagród  

w konkursie fotograficznym Dob-

czycanie i ich zwierzęta. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

(KAT Dobczyce) 

S erdecznie zapraszamy na Narodowe 

Czytanie, które odbędzie się 2 września 

o godz. 15. w Muzeum Regionalnym  

Narodowe Czytanie - Wesele w skansenie 


