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temat z okładki

W podziękowaniu za plony
Tradycyjnym „Szczęść Boże” powi-

tani zostali rolnicy i uczestnicy 
dożynek gminnych w Dobczycach. 
To nie tylko okazja do wspólnego 
świętowania, ale przede wszystkim 
do podziękowania za dobry rok, za 
bogate plony i siły, tym roku w Racie-

chowicachktórych rolnicy potrzebują, 
by sprostać trudnemu zadaniu, jakim 
jest uprawa roli.

Zgodnie z tradycją, obchody doży-
nek gminnych w Dobczycach rozpo-
częły się mszą świętą koncelebrowaną  
w kościele pw. Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych w Dobczycach. Mszę św. 
odprawili ksiądz biskup Leon Mały ze 
Lwowa, w asyście księdza proboszcza 
Kazimierza Turakiewicza oraz księdza 
Michała Mikołajczyka.

Ksiądz biskup poświęcił okazałe 
wieńce, przyniesione przez reprezen-
tantów poszczególnych wsi, uplecione  
z najdorodniejszych zbóż, ziół i kwiatów, 
jako dziękczynienie za zebrane tego 
roku plony. Pobłogosławił również 
rolników, którzy wiele trudu włożyli 
w zebranie tegorocznych plonów. Ze 
wzruszeniem dziękował za zaproszenie 
na tę ważną uroczystość.

- Moi dziadkowie i rodzice to Polacy 
z Polaków – mówił. – To było moje 
marzenie, by być tutaj. Dziękuję za to, że 
mogę spełniać tę ofiarę, a szczególnie za 
to, że dzisiaj jestem w swojej ojczyźnie. 

W czasie homilii podkreślał, jak 
ważny jest chleb w życiu człowieka, jak 

ważna jest umiejętność dziękowania 
za to, co mamy. Na świecie jest dużo 
niedostatku, cierpienia, głodu. Ważne 

jest, abyśmy umieli się dzielić tym, co 
posiadamy.

Po mszy barwny korowód dożynko-
wy uroczyście przemaszerował ulicami 
miasta na błonia przy Regionalnym 

Centrum Oświatowo-Sportowym. Odby-
ło się to przy dźwiękach Orkiestry Dętej 

„Dobczyce”, która nie tylko towarzyszyła 
uczestnikom podczas pochodu, ale też 
rozpoczęła kolejną część uroczystości 
dożynkowych tradycyjnym koncertem. 
Orkiestrę poprowadził kapelmistrz Józef 

Maniecki. 
Następnie 

gospodarze 
dożynek, bur-
mistrz Paweł 
Machnicki, 
wiceburmistrz 
Halina Adam-
ska-Jędrzej-
czyk, dyrek-
tor MGOKiS 
D ob cz yc e 
Andrzej Topa 
oraz Stani-
sława Majda-

-Gulgowska 
– radna Rady 
M i e j s k i e j  
w Dobczycach 
(konferansjer 
uroczystości) 
powitali zgro-
madzonych 

gości i oficjalnie otworzyli dożynki.
Burmistrz podziękował rolnikom 

za ich wysiłek, wyraził szacunek  

i wdzięczność za ich pracę. Nawiązał 
do homilii – do tego, jaką wartością 
w życiu człowieka jest chleb.

- Mamy się z czego cieszyć – mówił  
– bo ksiądz biskup zetknął się z ludźmi, 

którzy cierpieli głód i niedostatek. 
Powinniśmy się cieszyć, że nam tego 
chleba nie brakuje. 

Dziękował rolnikom, którzy  
w naszej gminie jeszcze się rolnictwa 
trzymają. 

- Coraz mniej tego rolnictwa w naszej 
gminie – mówił burmistrz – coraz więcej 
pól zaniedbanych. Ale są tacy, którzy 
czują silną więź z ziemią i potrzebę słu-
żenia jej, czują to jako swoje powołanie. 
Bardzo się cieszę, że tak licznie w tych 
dożynkach uczestniczycie. Mamy się  
z czego cieszyć, bo sobie zawdzięczacie 
to wszystko, czym dzisiaj dysponujecie. 

Nadszedł czas na prezentację 
okazałych wieńców dożynkowych. 
Wystąpiło dziewięć grup z: Dobczyc 
(Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów), Kędzierzynki, Stadnik, 
Sierakowa, Bieńkowic, Brzezowej, 
Kornatki, Brzączowic i Skrzynki. 
Tradycyjnie każda z grup ośpiewywała 
wieniec dożynkowy i przekazywała 
przepyszne kołacze i chleby, które 
burmistrz i wiceburmistrz rozdawali 
mieszkańcom licznie zgromadzonym 
na błoniach.

Po zakończeniu barwnej czę-
ści oficjalnej nadszedł moment dłu-
go oczekiwanej zabawy tanecznej  
z zespołem „Są Lepsi”, która trwała 
do późnych godzin wieczornych.

Podczas dożynek swoje rękodzieła 
prezentowali twórcy ludowi. Były też 
stoiska z miodem i poczęstunkiem 
przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Brzączowic i Skrzynki. 
O bezpieczeństwo zadbała Maltańska 
Służba Medyczna. Dożynkową deko-
rację sceny przygotowali członkowie 
grupy Stadniki Lokalnie.

Organizatorem Dożynek był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach i Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce. W dożynkach powiatowych, 
które odbyły się w Raciechowicach, 
naszą gminę reprezentowała grupa 
dożynkowa z Kędzierzynki. 

MaG
Zdjęcia: Magda Gaweł

Jesteście solą tej i ziemi i jesteście 
najważniejsi, ale być ważnym i czynić 
sobie ziemię poddaną to jest też wielka 
odpowiedzialność i Wy z tej odpowie-
dzialności wywiązujecie się w sposób 
znakomity.

Burmistrz Paweł Machnicki
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Przetarg - inwestycje na Wzgórzu Staromiejskim  
i w jego okolicy

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
ogłosił 21.08.2018 r. przetarg na 

wybór wykonawcy projektu „Zagospo-
darowanie otoczenia zbiornika dob-
czyckiego etap III”. Termin składania 
ofert - 6 września. Wartość zadania to  
7 553 711,53 zł w tym dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 kwota 5 210 156,32 zł.

W ramach projektu wykonane 
zostaną:

1. Odtworzenie przebiegu śre-
dniowiecznych murów miejskich  
w trzech formach:

a) mur posiadający fundament  
i rdzeń żelbetowy, a następnie licowa-
ny murem kamiennym o wysokości 
min. 110cm od powierzchni terenu. 
Mur zostanie podkreślony światłem 
umieszczonym w posadzce;

b) mur uczytelniany według hipo-
tetycznego przebiegu wykonany, jako 
elementy prostopadłościenne na rzucie 
kwadratu 100x100cm, wysokości 110cm. 
Mur zostanie podkreślony światłem 
umieszczonym w posadzce w środku 
co drugiego pola 100x100cm;

c) mur uczytelniany w sąsiedztwie 
hipotetycznego przebiegu, wykonany ze 
stali czarnej metalizowanej w kolorze 
aluminium. Mur podkreślony światłem 
umieszczonym w posadzce w środku 
pola 200x200cm.

Oprawy oświetlające mury zapla-
nowano, jako posadzkowe. Ich rodzaj 
i moc zostały dopasowane do każdego 
rodzaju muru.

2. Wykonanie ścieżki pieszej od 
bramy miejskiej do zamku wzdłuż 
południowej części murów:

Wzdłuż odtwarzanych murów po 
południowej stronie wzgórza wyko-
nana zostanie ścieżka krajobrazowa.  
W zależności od nachylenia terenu zasto-
sowane będą dwa rodzaje nawierzchni.

W bramie miejskiej nastąpi wymia-
na nawierzchni na płyty kamienne 
porfirowe

Zamontowane zostaną elementów 
małej architektury tj. 14 ławek, 6 koszy 
na śmieci, 1 tablicy informacyjnej.

3. Wykonanie kładki pozwalającej 
na komunikację Starego Miasta z zaporą

Kładka pieszo-rowerowa łączyć 

będzie koronę zapory Zbiornika Dob-
czyckiego ze ścieżką biegnącą na 
wzgórze Starego Miasta, która składać 
się będzie z dwóch połączonych ze sobą 
pomostów pieszego oraz rowerowego. 
Konstrukcję kładki stworzą blachownice 
ze stali Corten oparte na żelbetowych 
podporach. Pomost rowerowy (górny) 
rozpoczyna się na rzędnej 274.92  
m n.p.m. od strony zapory, a kończy 
na rzędnej 279.20 m n.p.m. od strony 
wzgórza staromiejskiego. Część piesza 
kładki połączy na poziomie 274.60 
m n.p.m. koronę zapory Zbiornika 
Dobczyckiego z istniejącym układem 
ścieżek pieszych na zboczu wzgórza 
staromiejskiego (274.25 m n.p.m.).

Wykonane będzie oświetlenie 
kładki za pomocą ledowych opraw 
oświetlenia zewnętrznego w postaci 
pasów umieszczonych w pochwycie.

4. Ścieżka wokół kościoła
Na istniejących ścieżkach planowana 

jest wymiana istniejącej posadzki oraz 
modernizacja oświetlenia kościoła św. 
Jana Chrzciciela.

5. Modernizacja ścieżki łączącej 
wzgórze z ul. Podgórską

Na istniejących ścieżkach planowa-
na jest wymiana istniejącej posadzki 
na nową oraz wymiana schodów 
terenowych.

6. Przebudowa wraz z rozbudową 
parkingu przy ul. Podgórskiej

Parking zostanie rozbudowany  
i powstanie łącznie 160 miejsc posto-
jowych, 8 dla niepełnosprawnych, 
place manewrowe dla busów. Łączna 
powierzchnia parkingu 6 321 m2, oraz 
chodników 558 m2.

Pomiędzy miejscami postojowymi 
powstaną kwietniki, pozostawiono 
także teren zielony z istniejącymi drze-
wami. W związku z budową parkingu 
zostanie również przebudowana sieć 
średniego napięcia.

7. Modernizacja i przebudowa ciągu 
komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy.

Wzdłuż potoku Węgielnica, na 
istniejącym ciągu komunikacyjnym 855 
mb. zostanie wykonana nawierzchnia 
asfaltowa, jak ta wykonana już na 
wałach. Zostaną wymienione elementy 
małej architektury – ławki, kosze na 
śmieci, słupki ograniczające wjazd.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Stefana Liptaka

Uroczystości związane z jubileuszem 
770-lecia istnienia miasta Sarisske 

Michalany na Słowacji były okazją 
do wręczenia Stefanowi Liptakowi 
wyróżnienia „Honorowy Ambasador 
Gminy i Miasta Dobczyce”. 

Nadanie tego tytułu, przyznawa-
nego za wybitne osiągnięcia mające 
znaczenie dla rozwoju Gminy Dobczyce, 
ogłosił wśród obecnych na uroczystości 
mieszkańców miasta burmistrz Paweł 
Machnicki. Wręczył on specjalnie 
przygotowany z tej okazji, grawerowany 
dyplom oraz uchwałę Rady Miejskiej.

Stefan Liptak dał się poznać jako 

przyjaciel gminy Dobczyce. Zawsze 
zaangażowany w pielęgnowanie part-
nerstwa, które gmina Dobczyce wraz 
z gminą Sarisske Michalany tworzą 
od 20 lat. Szczególnie mocno wspiera 
działania stowarzyszeń działających 
na rzecz seniorów.

W uroczystości wzięli udział 
również przedstawiciele samorządu: 
radna Józefa Baran, a zarazem prezes 
Dobczyckiego Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów współpracującego ze 
słowackim Stowarzyszeniem Emerytów 
oraz Zofia Misior – sołtys Sierakowa.

B.P.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
ogłasza pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony, na sprzedaż nieza-
budowanej nieruchomości położonej  
w Dobczycach, oznaczonej działkami 
nr 1185/4, 1186/13 i 1186/17 o łącznej 
powierzchni 0.1624 ha, stanowiącej 
własność Gminy Dobczyce, dla któ-
rej Sąd Rejonowy w Myślenicach 
Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wie-
czystych z/s w Dobczycach prowadzi 
księgi wieczyste KR2Y/00019824/6 
, KR2Y/00015490/7 - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Dobczyce, nieruchomość położona 
jest w terenach produkcyjno-usługo-
wych (7P/U).

Dojazd do nieruchomości drogą 
publiczną, a następnie drogą wewnętrzną 
o nawierzchni asfaltowej. Nierucho-
mość posiada dostęp do infrastruk-
tury technicznej: sieci wodociągowej, 
energetycznej, kanalizacji sanitarnej 
i opadowej.

Przed przystąpieniem do przetargu, 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 
227 500 zł netto (słownie: dwieście 
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 
złotych).

Wadium 45 500 zł (słownie: czter-
dzieści pięć tysięcy pięćset złotych).

Minimalne postąpienie 2 280 zł 
(słownie: dwa tysiące dwieście osiem-
dziesiąt złotych).

Do uzyskanej w przetargu ceny 
sprzedaży zostanie doliczony podatek 
VAT ze stawką procentową obowią-
zującą w dniu powstania obowiązku 
podatkowego.

Cena sprzedaży nieruchomo-
ści zostanie wpłacona jednorazowo  
w terminie poprzedzającym podpisanie 
aktu notarialnego - umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 20 
września roku o godz. 9. w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Dobczycach, ul.Rynek 
26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 45 500 zł 
należy wnieść w pieniądzu na konto 
bankowe Urzędu Gminy i Miasta  
w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 
0000 0000 0752 0015 prowadzone 
przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, 
z tytułem przelewu „Przetarg - dz.  
nr 1185/4, 1186/13, 1186/17 Dobczyce”.

Wadium winno być uznane na 
rachunku urzędu najpóźniej 14 września.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie;
• okazanie dowodu tożsamości,
• w przypadku reprezentowania osoby 

fizycznej lub prawnej przedłoże-
nie stosownych pełnomocnictw  
w formie aktu notarialnego,

• w przypadku, jeżeli uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, okazanie 
komisji przetargowej aktualnego 
wypisu z odpowiedniej ewidencji 
lub rejestru,

• w przypadku zamiaru nabycia 
nieruchomości w ramach wspól-
ności ustawowej małżeńskiej, do 
przetargu winni przystąpić oboje 
małżonkowie, chyba, że zostanie 
przedłożona zgoda współmałżonka 
do nabycia wyrażona w formie 
notarialnie sporządzonego peł-
nomocnictwa.
W przypadku, gdy nabywcą nieru-

chomości ustalony zostanie cudzoziemiec 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (tekst jednolity 
Dz.U.2016 poz.1061), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości 
nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika  
z przepisów w/w ustawy. W przypadku 
nie uzyskania zezwolenia jw. przed 
zawarciem aktu notarialnego wadium 
przepada na rzecz Gminy Dobczyce.

Kwota wadium wpłacona przez 
uczestnika, który przetarg wygra, 
zostanie zaliczona na poczet ceny 
nabycia nieruchomości w dniu zapłaty 
pełnej ceny należności, a pozostałym 
uczestnikom przetargu zwrócona, nie 
później niż przed upływem 3 dni robo-
czych od dnia zamknięcia przetargu, 
na podane przez uczestnika konto .

Osoba ustalona, jako nabywca 
nieruchomości zostanie powiadomiona 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty związane z zawarciem umowy 
sprzedaży i wpisu do ksiąg wieczystych 
praw nabytych do nieruchomości 
ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w 
miejscu i terminie wyznaczonym do 
zawarcia umowy sprzedaży, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi.

Burmistrz Gminy i Miasta Dob-
czyce zastrzega sobie prawo zmiany 
warunków przetargu oraz odwołania 
przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji o nierucho-
mości i warunkach przetargu można 
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta  
w Dobczycach, pok. 211 tel. 12/372 17 70.

Rada Społeczna przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dob-

czycach,, Stowarzyszenie Nordic 
Walking i Stowarzyszenie „Granica” 
zapraszają na pełen atrakcji piknik 

rodzinny do Starej Chaty Lenartówki.
Piknik odbędzie się w sobotę  

1 września o godz. 18. W programie 
bezpłatne atrakcje: grill, muzyka, 
śpiewanie, animacje dla dzieci.
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Prace konserwatorskie, które od 
ponad dwóch lat są przeprowadzane 

w dziewięciu skansenach położo-
nych na terenie całego województwa, 
dobiegają końca. 

W ramach projektu „Skansenova  
– systemowa opieka nad dziedzictwem 
w małopolskich muzeach na wolnym 
powietrzu”, odnowiono i zabezpieczono 
przed niekorzystnym działaniem czasu 
i sił przyrody ponad 100 obiektów. 
Środki w wysokości niemal 14 mln zł, 
które zostały przeznaczone na realizację 
zadania, pozwoliły też na stworzenie 
atrakcyjnych dla turystów przestrzeni 
m.in. wystaw czy sal edukacyjnych.

„Skansenova” to pierwszy tak 
kompleksowy i realizowany na tak 
dużą skalę projekt konserwacji zabyt-
ków drewnianych w naszym regionie. 
Realizacja, podjętego w 2016 roku przez 
Województwo Małopolskie zadania, 
zakończy się formalnie w grudniu, 
ale już dziś turyści mogą podziwiać 
odnowione perełki architektury drew-
nianej w muzeach pod gołym niebem  
w: Dobczycach, Nowym Sączu, Zubrzycy 
Górnej, Sidzinie, Szymbarku i Łosiu 
oraz w Zalipiu, Dołędze i Wygiełzowie. 

Dzięki projektowi zabytki zgro-
madzone w małopolskich skansenach 
zostały gruntownie odnowione, zabez-
pieczone przed pożarami i klęskami 
żywiołowymi. Ponadto na terenach 
skansenów zamontowano monitoring, 
a w budynkach pojawiły się antywła-
maniowe urządzenia. Dodatkowo 
obiekty przystosowano do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. To 
jednak nie wszystko. 

Realizacja projektu pozwoliła na 
stworzenie nowych ekspozycji i obiek-
tów do zwiedzania. Przykładem jest 
tu chata łemkowska przeniesiona do 
zagrody Maziarskiej w Łosiu z Bartnego. 
Ponadto poszerzono ofertę kultural-
no-edukacyjną dla dzieci i dorosłych,  
a niewielki skansen w Sidzinie wzbo-
gacił się o wyposażenie multimedialne. 

Już wkrótce, dzięki przekazanym 
środkom, w zabytkowym, drewnia-
nym kościele z Ryczowa w skansenie  
w Wygiełzowie, zostanie zamontowany 
nowoczesny, automatyczny system 

gaśniczy.
Warto dodać, że liderem projektu jest 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 
Wśród partnerów zaangażowanych  
w realizację projektu są: Gmina Dob-

czyce, Skansen w Sidzinie – Muzeum 
Kultury Ludowej oraz pięć wojewódz-
kich instytucji kultury tj.: Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie, Muzeum 
Nadwiślański Park Etnograficzny 
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 
Muzeum Orawski Park Etnograficzny 
w Zubrzycy Górnej, Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów oraz Mało-
polski Instytut Kultury w Krakowie.

Prace konserwatorsko-remontowe 
to dopiero początek zmian. W planach 
partnerów projektu jest wdrożenie 
zintegrowanego programu kulturo-
wego pod wspólną marką Skansenova. 
Szacuje się, że w skali roku z bogatej 
oferty kulturalno-edukacyjnej, którą 
wspólnie stworzą partnerzy, skorzy-
sta blisko 260 tys. osób – zarówno 
mieszkańców, jak i turystów z kraju 
i z zagranicy. Zintegrowana oferta 
dotyczyłaby grupy 9. skansenów, 
tworzących swoisty klaster kulturowy, 
dysponujący terenem o powierzchni 
prawie 40 ha, ze 180 budynkami oraz 
z 19 tys. ruchomych muzealiów.

Już dziś powstały pierwsze wspólne 
materiały informacyjno-edukacyjne 
dla skansenów. W każdym z dziewię-
ciu muzeów, zwiedzający otrzymają 
mapki – przewodniki z tematycznymi 
ścieżkami zwiedzania oraz folder 

„Zrób to sam”, gdzie zarówno dorośli, 
jak i dzieci znajdą specjalne zadania, 
których wykonanie przybliży historię 
danego miejsca. 

Dla skansenów objętych projektem 
powstała także strona internetowa www.
skansenova.pl. To właśnie tu zaintere-
sowani znajdą niezbędne informacje 
na temat obiektów. W wersji mobilnej 
strona zawiera dodatkowo interaktyw-
ną grę dla dzieci i dorosłych, która  
w formie zabawy pozwala odkrywać 
nieznane ciekawostki i tajemnice zaklęte  
w zabytkowych budynkach.

Marta Chlanda
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Fot. Joanna Talaga

Gmina Dobczyce wysoko 
w rankingu finansowym 
samorządów

Podczas IV Europejskiego Kongresu 
Samorządu Terytorialnego przedsta-
wione zostały wyniki opracowanego 
przez ekspertów rankingu finansowego 
samorządów w Polsce za 2016 rok. 
Ocena wykonana została w oparciu 
o kryteria merytoryczne i dziesięć 
wskaźników.

Gmina i Miasto Dobczyce sklasy-
fikowane zostały w tym rankingu na 
37. pozycji w Polsce, pośród 616 gmin 
miejsko-wiejskich. W skali Wojewódz-
twa Małopolskiego w tej grupie lepsze 
oceny uzyskały Myślenice (3. miejsce), 
Szczawnica (7. miejsce), Niepołomice 
(14. miejsce) i Brzeszcze (33. miejsce).

Jak wielokrotnie podkreślał 
burmistrz Paweł Machnicki, dzięki 
racjonalnej gospodarce finansowej 
w ostatnich latach, gmina stworzy-
ła sobie możliwości dysponowania 
wkładem własnym do wykorzystania 
środków unijnych oraz finansowania 
tych inwestycji, które teraz wchodzą 
do realizacji.

W opracowaniu rankingu brano 
pod uwagę następujące 10 wskaź-
ników: udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem; relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem; 
udział wydatków inwestycyjnych 
w wydatkach ogółem; obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami na 
wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń; udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem – bez poręczeń; 
relacja zobowiązań do dochodów ogó-
łem; obciążenie wydatków bieżących 
kosztami obsługi długu; udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych  
w dochodach bieżących; relacja wydatki 
inwestycyjne do dochodów własnych; 
udział subwencji ogólnej w dochodach 
ogółem.

B.P.

Dofinansowania na 
odnawialne źródła 
energii

Myślenickie Stowarzyszenie 
Artystów Muzyków zaprasza 

serdecznie na koncert, który odbędzie 
się w Dobczycach w RCOS 15 września 
o godz. 18. 

Idea koncertu pod nazwą „Korowód 
Tańców Narodowych - koncert familijny” 
to wspólnie spędzony czas z rodziną 
przy muzyce. Tematem przewodnim 
będą polskie tańce narodowe, wpisujące 
się w stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Koncert przygotowały: 
orkiestra Polish Art Philharmonic oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. To 
pierwszy taki koncert, którego part-
nerami są: MGOKiS w Dobczycach, 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury 
CHARSTEK oraz Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Dobczycach. 

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego oraz dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu Edukacja 
Kulturalna 2018. 

Starania Gminy Dobczyce o dofi-
nansowanie montażu instalacji 

odnawialnych źródeł energii (OZE), 
podjęte wspólnie z LGD Turystyczna 
Podkowa i gminami w niej zrzeszonymi, 
zakończyły się sukcesem. 

W sierpniu 2018 r. zapadła decyzja  
o przyznaniu projektowi dofinansowania 

w łącznej kwocie ponad 12 mln złotych.
Na budynkach prywatnych zostaną 

zamontowane wybrane instalacje OZE 
tj. kolektory słoneczne, fotowoltaika 
oraz pompy ciepła CWU. Na terenie 
gminy Dobczyce dotyczyć to będzie 
122 beneficjentów, którzy zgłosili 
się w zeszłym roku do projektu pt: 

“Montaż instalacji OZE na obszarze 
LGD Turystyczna Podkowa”.

Ponadto instalacje OZE pojawią 
się też na budynkach publicznych.  
W gminie Dobczyce, będzie to: Szkoła 
Podstawowa w Kornatce, Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Dobczycach, 
budynek komunalny przy ul. Kościuszki, 
Szkoła Podstawowa w Brzączowicach 
i w Stadnikach, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Dobczycach, Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce oraz Regional-
ne Centrum Oświatowo-Sportowe  
w Dobczycach. Na te instalacje gminie 
Dobczyce przyznano ponad 300 tys. 
zł dofinansowania.

B.P.
Fot CC/Pixabay

Małopolskie skanseny jak malowane

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu informuje, że zapisy 

na zajęcia w nowym roku szkolny 
rozpoczęły się z końcem sierpnia, 
kiedy zostały opublikowane plakaty 
z ofertą zajęć.

Zapisy trwać będą do 20 września 
lub do wyczerpania limitu miejsc  
w grupach. 

Wszystkie informacje o zapisach 
dostępne będą na stronie internetowej 
ośrodka kultury oraz na facebooku.

(mgokis)
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Zgłoś organizację do Kryształów Soli

Do 28 września można zgłosić 
organizację prowadzącą działal-

ność pożytku publicznego do presti-
żowej nagrody Kryształy Soli, która 
przyznawana jest przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 

Nagroda ustanowiona została  
w 2005 roku nagroda dla najlepszych 
organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego. Jej głównym 
celem jest wzmacnianie wizerunku 
organizacji pozarządowych, promo-
cja działań najlepszych organizacji, 
popularyzacja „dobrych praktyk” 
oraz upowszechnianie najlepszych 
pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy 
Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól 
ziemi” oznaczającego ludzi cennych, 
wyjątkowych, godnych naśladowania, 
najbardziej wartościowe jednostki lub 
grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tegorocznej edycji konkursu 
oceniana będzie działalność organizacji 
w latach 2013 – 2017.

Każda organizacja, osoba fizycz-
na, osoba prawna, kościół, związek 
wyznaniowy czy organ administracji 
publicznej może zgłosić organizację, 
która według nich zasługuje na tytuł 

II nabór do projektu „Dobry Czas na 
Biznes - KOM2”

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. ogłasza  

II nabór do projektu „Dobry Czas na 
Biznes –KOM2”. Rekrutacja trwa od 
10 sierpnia 2018 roku

Formularze rekrutacyjne moż-
na składać w Powiatowym Punk-
cie Informacyjnym Małopolskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Myślenicach ul. Klakurki 2a/b od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 – 16:00

Wzory dokumentów znajdują się 
na stronie internetowej projektu www.
marr.pl/dcb2 

Warunki ubiegania się o udział 
w projekcie oraz uczestnictwa w nim 
zostały określone w Regulaminie 
rekrutacji w projekcie „Dobry czas 
na biznes – KOM2”

Uczestnikami projektu mogą być 
wyłącznie osoby pozostające bez pracy 
(bierne zawodowo lub bezrobotne)  
w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane 
założeniem działalności gospodarczej, 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych 

w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przy-
stąpienia do projektu, które należą, do 
co najmniej jednej z poniższych grup:
• osób powyżej 50 roku życia,
• osób długotrwale bezrobotnych,
• osób z niepełnosprawnościami,
• osób o niskich kwalifikacjach,
• kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfi-
kowane jest w dniu złożenia formularza 
rekrutacyjnego.

Projekt realizowany jest w ramach 
8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 
Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie 
działalności gospodarczej, w Podzia-
łaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie 
działalności gospodarczej w formie 
dotacji, typ operacji A kompleksowe 
wsparcie dla zakładania działalności 
gospodarczej w formie dotacji.

(marr)

najlepszej organizacji pozarządowej.
Tytuły zostaną przyznane w kate-

goriach:
• Polityka Społeczna, Zdrowie 

oraz Działalność na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych

• Kultura, Dziedzictwo Narodowe, 
Tożsamość Regionalna

• Edukacja, Nauka, Społeczeństwo 
Obywatelskie

• Sport, Turystyka, Środowisko, 
Ekologia

• Gospodarka i Zrównoważony 
Rozwój
W tym roku konkurs został ogło-

szony po raz 14, a po raz 6 wybrana 
zostanie, w internetowym plebiscycie, 
organizacja najpopularniejsza i ciesząca 
się największym zaufaniem wśród 
mieszkańców województwa, która 
otrzyma tytuł „Laureata Nagrody 
Internautów – Konkursu Kryształy 
Soli”. Tegoroczną edycję konkursu 

„Kryształów Soli” wspiera Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
która została Fundatorem finansowej 
nagrody Grand Prix Kryształy Soli 
2018 w wysokości 5 000 zł.

za: malopolska.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
ogłasza przetarg na wykona-

nie przebudowy sieci wodociągowej  
w miejscowościach Dziekanowice, 
Rudnik i Sieraków z terminem skła-
dania ofert do dnia 10.09.2018 r.

Zakres prac obejmuje przebudowę 
około 19 km sieci wodociągowej, 6,5 
km przyłączy wodociągowych oraz 
remont zbiorników wody w Sierako-
wie. Rozpoczęcie prac zaplanowano 
na IV kw. 2018 r. a zakończenie na  

I kw. 2020 r. Wartość robót to kwota 
5 700 000 zł.

Istniejąca sieć wodociągowa 
została wybudowana w latach 90  

– tych z rur stalowych. Obecnie jest 
to najbardziej awaryjny odcinek sieci 
eksploatowanej przez Gminę Dobczyce. 
Realizacja projektu pozwoli znacząco 
zmniejszyć straty wody oraz poprawi 
jej jakość. Po realizacji inwestycji nowa 
sieć zasilana będzie wodą z MPWiK 
Kraków.

Szkoła podstawowa w Brzączowicach

Przedszkole w Dobczycach

Ulica Lubomirskich w Dobczycach

Ulica Stadnicka w Dobczycach

Wały nad Rabą  w Dobczycach

Wodociąg dla Dziekanowic, Rudnika i Sierakowa
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Inwestycje w gminie Dobczyce

Pogoda sprzyja pracom przy naj-
ważniejszych inwestycjach, które 

realizowane są w gminie Dobczyce. 
To przede wszystkim inwestycje 
oświatowe, ale także poprawa bez-
pieczeństwa i inwestycje w rekreację 
i turystykę.
Już niedługo skorzystamy z nowej 
ścieżki pieszo-rowerowej

Zakończone zostały prace przy 
asfaltowaniu ścieżki pieszo-rowerowej 
prowadzącej wałem pomiędzy ulicami 
Rzeźniczą i Mostową. Nawierzchnia 
sprawdzi się zarówno dla spacero-
wiczów, rowerzystów, jak i rolkarzy. 
Dodatkowo zamontowane zostało 
oświetlenie oraz ławki.

Kolejna część prac wykonywana 
jest na wale od nowego mostu wzdłuż 
ogródków działkowych, gdzie budo-
wana jest nowa ścieżka. Prace te są 
prowadzone w ramach I etapu Zago-
spodarowania otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego.

Jeszcze w ramach tego samego 
projektu uporządkowany zostanie teren 
byłego OSiRu, wyznaczone zostaną 
parkowe alejki, zainstalowany będzie 
monitoring i oświetlenie. Wybudowana 
zostanie również konieczna infrastruk-
tura techniczna oraz rozbudowany 
zostanie tamtejszy parking. W parku 
znajdą się m.in. place zabaw.

Etap I Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego realizowany 
jest w ramach działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otocze-
nia zbiorników wodnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014- 2020 (RPO WM).

Całkowita wartość projektu Zago-
spodarowania otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego - etap I: 5 365 185,08 zł.

Wartość dofinansowania: 3 957 
817,92 zł
Budowa chodnika na ulicy Lubo-
mirskich

Na ulicy Lubomirskich, jednej  
z dłuższych na osiedlu domków jed-
norodzinnych budowany jest chodnik.

Całkowity koszt robót to kwota 299 
991 zł, którą pokrywa Gmina Dobczyce. 

Zakończenie prac planowane jest na 
koniec października 2018.
Remont dróg w Skrzynce i budowa 
chodnika przy ul. Stadnickiej

Remont drogi w Skrzynce Dol-
nej i Górnej to zadanie realizowane  
i finansowane przez gminę Dobczyce. 
Koszt prac: 111 428 zł

Budowa chodnika w Dobczycach 
przy ul. Stadnickiej to inwestycja 
współfinansowana po połowie z budże-
tu gminy Dobczyce oraz Starostwa 
Powiatowego w Myślenicach. Koszt 
inwestycji to 272 tys. zł.
Park miejski zyskał nowe oblicze

Do niedawna miejsce zapomniane, 
dziś park miejski zaprasza spacero-
wiczów na przechadzki, a dzieci do 
zabawy. Nowy wygląd parku to 
efekt prac zapoczątkowanych w 2016 
roku. Uporządkowano wtedy teren 
oraz poddano pielęgnacji drzewa.  
W kolejnym roku przeprowadzono 
prace modernizacyjne, wytyczo-
no alejki spacerowe, które zostały 
wybrukowane, zamontowano oświe-
tlenie, ławki oraz kosze. Powstała 
zaciszna i przyjemna przestrzeń do 
wypoczynku i spaceru. Pod koniec 
sierpnia do użytku oddany został 
plac zabaw dla najmłodszych, którzy 
wspólnie z rodzicami mogą spędzić 
czas w cieniu korony drzew. Koszt 
urządzeń placu zabaw wraz z dostawą 
i montażem to prawie 20 tys. zł.

Dodatkowo 2000 zł to koszt prac 
wykonanych we własnym zakresie 
przez Gminę Dobczyce - wykop pod 
nawierznię żwirkową wraz z jej wyko-
naniem, a także koszt dokumentacji 
projektowej.
Inwestycje w oświatę

Nowy wygląd i przestrzeń zyskuje 
budynek przedszkola nr 3 w Dobczy-
cach – tutaj także powstanie pierwszy 
w gminie publiczny żłobek. W dobudo-
wanym skrzydle znajdą się dwie sale 
edukacyjne oraz sala pełniąca funkcję 
sali gimnastycznej, jadalni oraz miejsca, 
w którym dzieci mogłyby występować.

Na zapleczu obiektu pojawi się 
przestronna kuchnia, która spełniać 
będzie najwyższe standardy sanitar-
no-higieniczne. 

Projekt realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie 
z funduszy unijnych budżetu państwa 
w wysokości 76 proc. Wkład własny 
Gminy to 1 433 796 zł

W Brzączowicach dzieci już nieba-
wem rozpoczną naukę w nowej części 
szkoły. W dobudowanym obiekcie 
znajdą się cztery sale lekcyjne, szatnia 
i przedszkole. Koszt wykonania robót 
to 2 835 884 zł brutto i finansowane 
są z budżetu gminy.

Imponująco wygląda szkoła  
w Dziekanowicach, której I etap budo-
wy zamknięto wykonaniem budynku 
z wewnętrznymi instalacjami oraz 
zewnętrzną infrastrukturą techniczną, 

do stanu surowego zamkniętego. Kwota 
tej inwestycji to 4 668 604 zł brutto, z 
czego 1 544 000 zł to dotacja z MSWiA.
Sport i rekreacja

W ramach II etapu Zagospodarowa-
nia Otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, 
w parku miejskim powstaną nowoczesne 
korty tenisowe, które będą wykonane 
z wysokiej jakości nawierzchnią, które 
zapewnią odpowiedni komfort gry. 
Pełnowymiarowe korty z koniecz-
nym zapleczem stworzą możliwość 
organizacji przedsięwzięć sportowych  
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. 
Ścianka tenisowa będzie dodatkowym 
elementem wykorzystywanym do 
doskonalenia techniki gry.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Dobczycach
To jedna z największych  

i najważniejszych inwestycji reali-
zowanych przez Gminę Dobczyce. 
Jest to projekt kosztujący prawie 
24 miliony zł i jest kluczowy dla 
dalszego rozwoju gminy.

Nowoczesna oczyszczalnia, 
wraz ze zbiornikiem retencyjnym, 
zapobiegnie w przyszłości awariom 
wywołanym m.in. niekontrolo-
wanym zrzutem ścieków. 

Inwestycja jest niezbędna do 
dalszej rozbudowy sieci kana-
lizacyjnej w gminie Dobczyce. 

Projekt realizowany jest ze 
środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
z którego Gmina pozyskała prawie 
11 mln. zł.

B.P.
Dom Ludowy z nowym dachem

Zakończony został pierwszy etap 
prac przy Domu Ludowym w Stadni-
kach. W ramach tej inwestycji wyko-
nany został remont dachu. W planach 
kolejne inwestycje na tym obiekcie, na 
które już wykonywany jest kosztorys.

Prace przy wykonaniu stropu 
oraz wymianie pokrycia dachowego 
kosztowały 303 702 zł. Remont dachu 
to inwestycja, na którą długo czekali 
mieszkańcy Stadnik. Przeznaczyli na 
ten cel trzy budżety sołeckie. 

- Gmina dokłada do tych remontów 
część pieniędzy – mówił burmistrz 
Paweł Machnicki – ale ważne w tym 
przypadku jest to, że ten remont nie jest 

robiony po to, żeby coś było zrobione, 
ale po to, żeby mieszkańcy mogli to  
w pełni wykorzystywać. 

W tym konkretnym przypadku 
widać, jak duże jest zaangażowanie 
mieszkańców – w tym druhów z OSP 
Stadniki, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Rady Sołeckiej z sołtys Agnieszką 
Kominiak na czele. 

Jak podkreślają, najważniejszym 
celem wszelkich prac, jakie wykonują 
wokół Domu Ludowego, jest integra-
cja mieszkańców, ożywienie tego 
miejsca, tak aby działało przez cały 
rok. Wadliwość dachu sprawiała, że 
budynek był mało funkcjonalny zimą 
i w czasie deszczu.

KGW planuje zorganizowanie przy 
Domu Ludowym zespołu regionalnego, 
organizowanie kursów, w zimie mogłaby 
działać tutaj świetlica środowiskowa, 
która dotychczas ograniczała swoją 
aktywność do miesięcy letnich. Dom 
może stanowić doskonałe zaplecze dla 
klubu sportowego, którego powołanie 
także jest w planach. Dla mieszkań-
ców ważne jest,  aby najmłodszym 
zapewnić przestrzeń, w której znajdą 
alternatywę dla świata wirtualnego,  
a dorosłym i młodzieży – miejsce 
spotkań i możliwość działania na 
rzecz wsi.

(k)
Zdjęcia: UGiM, Włodzimierz Juszczak, 

Marcin Podmokły

Dom Ludowy w Stadnikach

Oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
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Symfonia dźwięków na dobczyckiej scenie

Ponad 80 instrumentów muzycznych 
rozbrzmiało w auli widowiskowej 

Regionalnego Centrum Oświatowo-
-Sportowego. Dobczyce były bowiem 
jednym z przystanków Oxfordshire 
Youth Wind Orchestra oraz Oxford-
shire Schools’ Symphony Orchestra 
w ich europejskim turnee.

Dźwięki płynące z instrumentów nie 

zdradzały, że wśród muzyków najstarsi 
mają zaledwie 18 lat, a najmłodszy 
jedynie 9 lat. Co ciekawe, orkiestry 
te odbywają próby jedynie kilka razy  
w roku, a ich działanie i rozwój muzyczny 
w hrabstwie wspiera instytucja edu-
kacji muzycznej Oxfordshire County 
Music Service.

Na scenie jako pierwsza zaprezen-
towała się licząca około 30. muzyków 
Oxford Youth Wind Orchestra, którą 
dyrygował Chuck Lloyd, z zamiłowania 
i wykształcenia saksofonista jazzowy. 
Przestrzeń wypełniły nie tylko kla-
syczna aranżacja utworu Dvoraka, 
czy West Side Story będące jednym  
z najsławniejszych musicali, ale również 
ciekawa aranżacja latynoamerykańskich 
utworów z kultową Tequilą, czy utwór 
Winds of Change zainspirowany roz-
wojem odnawialnych źródeł energii.

Muzycy młodzieżowej orkiestry 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami, 
po czym na scenę wkroczyła ponad 

80. osobowa Oxfordshire Schools’ 
Symphony Orchestra. Ta, powstała 
nieco ponad 30 lat temu, orkiestra 
jest obecnie drugą najlepszą orkiestrą 
młodzieżową w hrabstwie. Dyryguje 
nią Caroline Hobbs-Smith, pasjonatka 
i flecistka, która na swoim koncie ma 
m.in. występy przed królową Elżbietą II.

Występ był prawdziwą symfonią 

dźwięków. Młodzi muzycy zaprezen-
towali się w wymagających utworach 
skomponowanych m.in. przez Piotra 
Czajkowskiego, Witolda Lutosławskiego, 
czy Leo Delibes’a. Poruszyli widownię, 
serwując prawdziwą muzyczną ucztę, 
za co nagrodzeni zostali owacjami na 
stająco.

Miłośnicy muzyki klasycznej  
i jazzowej mieli jeszcze jedną okazję 
do wysłuchania wyjątkowego koncertu. 
Tym razem w sierpniu do Dobczyc 
przyjechały dwa zespoły z Wielkiej 
Brytanii. Na scenie, która z trudem 
pomieściła tak duży skład zespołu, 
wystąpiły znakomite orkiestry mło-
dzieżowe „Wigan Youth Symphony 

Orchestra” oraz „Wigan Youth 
Jazz Orchestra” z miasteczka  
z północno-zachodniej Anglii  
- Wigan. Początkowo było to 
koncert symfoniczny, później 
jazzowy w wykonaniu części 
zespołu. Orkiestrą symfonicz-
ną dyrygował Richard Waldock  
a jazzową sekcją - David J. Little.

Orkiestry koncertują na 
Wyspach Brytyjskich, ale i za 
granicą. Odwiedziły już w poprzed-
nich latach m.in. Niemcy i Wło-
chy. W Polsce są po raz pierwszy  
i w swoim tournée dały koncerty 
również w innych miastach w tym 
m.in. Zakopanem i Krakowie.

Organizatorem koncertów był: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach.

Słowa podziękowania za tę niezapo-
mnianą kulturalną ucztę o dyrygentów 
i muzyków skierowali burmistrz Paweł 
Machnicki oraz dyrektor ośrodka 
kultury, Andrzej Topa. 

Tekst i foto: B.P.

Wakacje dla osób, które zostały 
w Dobczycach, nie musiały 

oznaczać nudy. Zadbały o to orga-
nizacje społeczne z gminy, a także 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

W ośrodku kultury tradycyjnie 
odbywały się zajęcia plastyczne,  
z ceramiki oraz z mozaiki. Dzieci 

chętnie w nich uczestniczyły, bo to nie 
tylko okazja do doskonalenia swoich 
talentów, ale dzięki charyzmatycznym 
prowadzącym – także okazja do wspa-
niałej i niezwykłej przygody

Ośrodek kultury zadbał także  
o przygody na światowych szlakach, 
bez ruszania się z Dobczyc. Z firmą 
Poznajemy Świat dzieci wybrały 
się do smoczej Indonezji i do Kraju 
Wschodzącego Słońca.

Dzieci miały możliwość poznać 
niezwykły kraj położony na 17 tys. 
wysp, różne smoki, które mieszkają 
na indonezyjskich plażach i w głębi-
nach morskich, poznały taniec cieni, 

Jacek Krupa, marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, Paweł 

Machnicki, burmistrz Gminy i Miasta 
Dobczyce, Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach zapraszają na 
koncert wolności w ramach projektu 

„Małopolska. Moja wolność”. 
Koncert odbędzie się 9 września 

(niedziela), o godz.15.30 na Błoniach 
RCOS w Dobczycach.

Koncerty Wolności to doskonała 
okazja dla wszystkich Małopolan do 
radosnego wyrażenia swojej pamięci 
o historycznych wydarzeniach, które 
doprowadziły do niepodległości oraz 
satysfakcji z bycia Polakiem i Mało-
polaninem. 

Najlepsze małopolskie orkiestry, 
zespoły regionalne i lokalni artyści 
stworzą klimat do wspólnego, radosnego 
świętowania obchodów 100-lecia nie-
podległości. Mamy nadzieję, że tysiące 
głosów złączy harmonia pięknych 
polskich pieśni patriotycznych, które 
odbiją się echem w całym regionie. 
Wolność to powołanie. Jak mówił 
wielki Małopolanin, św. Jan Paweł II 

„wolność jest człowiekowi zadana, by 
ukazywać prawdę o dobru”. Spotkajmy 
się na Koncertach Wolności, aby poka-
zać, że łączy nas wdzięczność dla tych, 
którzy walczyli o niepodległość. Dzięki 
nim wolność to nasza teraźniejszość, 
w której indywidualne życie, każdy 
sukces i dobre działanie składają się 
na potencjał naszej wspólnoty.

Spotkajmy się więc, by to święto-
wać. Spotkajmy się, by razem śpiewać!

Red. 

Program:
godz..15.00
Korowód orkiestr: Stadion KS Raba 
Dobczyce - Błonia RCOS
godz.15.30 - koncert
Reprezentacyjna Orkiestra Tempo 
Iwanowice 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta 
i Gminy Świątniki Górne
Orkiestra Dęta Orzeł Trzebunia
Orkiestra Dęta Barka Nowa Wieś
Orkiestra Dęta Dobczyce
Big Band Dobczyce
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce
Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce

Koncert Wolności z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
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Do zobaczenia w roku szkolnym
mierzyły kolorowe stroje, zagrały na 
egzotycznych instrumentach muzycz-
nych, a także bawiły się oryginalnymi 
zabawkami pochodzącymi z Indonezji.

Równie fascynująca była przygoda 
z Japonią – dzieci dowiedziały się, co 
symbolizuje japońska flaga, nauczyły 
się witać po japońsku, mierzyły ory-
ginalne stroje, przygotowały taniec  

z wachlarzami. Nie obyło się bez opo-
wieści o ninja i samurajach, japońskich 
domach i zabawkach, którymi także 
mogły się pobawić.

Tradycją wakacji z MGOKiS są 
animacje ze Stacją Event. W tym 
roku dzieci uczestniczyły w zajęciach 
bąbelkowych, w czasie których mogły 
samodzielnie wykonać mydło. W świecie 
kolorów przeżyły prawdziwy zawrót 
głowy, dowiedziały się, który kolor 
wyraża jakie emocje, wzięły udział 
w mieszaniu kolorów i uczestniczyły 
w kolorowych animacjach.

Niezwykłą przygodą była podróż 
do świata Alicji z Krainy Czarów, która 

zaprosiła najmłodszych na herbatkę. 
Oprócz gier i zabaw, organizatorzy 
przygotowali także możliwość kom-
ponowania smakowych herbat. 

Nie zabrakło w ośrodku kultury 
propozycji filmowych dla najmłod-
szych. Najpiękniejsze bajki, w których 
wybrzmiewają najładniejsze piosenki, 
można było zobaczy w auli widowi-

skowej RCOS. 
Dla pozosta-

jących w mieście  
i w gminie przygo-
towana została tak-
że oferta sportowa: 
można było wyna-
jąć z przyjaciółmi 
halę sportową, na 
której rozegrany 
został niejeden 
wakacyjny mecz, 
przygotowana 
została półkolo-
nia z gimnastyki 
sportowej.

Ośrodke kul-
tury na chwilę 
tylko odpoczywa 
po wakacyjnych 
przygodach – już 
ruszyły bowiem 
zapisy do sekcji 
i zespołów, któ-
re działają przy 
MGOKiS. Oferta 

jest dostępna na stronie ośrodka kultury, 
a zapisy przyjmowane do 20 września, 
lub do wyczerpania limitu miejsc. 

„Wakacyjny regał w bibliotece”  
- pełny i ciekawy

O swoich czytelników zadbała także 
Miejska Biblioteka Publiczna w 

Dobczycach. Wakacje już za nami. 
Przygotowała bogaty program pt. 

„Wakacyjny regał”, w ramach którego 
odbyło się aż 16 spotkań. W zajęciach 
wzięły udział 273 osoby, wśród nich 
dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby 
młode duchem. 

Do naszej biblioteki zaproszone 
zostały maluszki wraz z rodzicami na 

„Wesołe zabawy z Franklinem” oraz 
„Biblioteczne nutki”. Podczas zajęć 
„Photonowe animacje” oraz „Kreatywne 
tablety” wprowadzono małych czytel-
ników w świat kreatywnych aplikacji 
i programowania. 

Wakacje to także czas kiedy można 
się czegoś nowego nauczyć. W trakcie 

„Półki z legendami” dzieci zapoznały 
się z legendami Dobczyc i okolic,  
a „Bajkowy świat winyli” przybliżył im 
temat gramofonów i płyt winylowych. 

Turniej Fifa zagwarantował uczest-
nikom pozytywne piłkarskie emocje,  
a wieczór gier planszowych dobrą 
dawkę humoru i zdrowej rywali-
zacji. Nie zabrakło także czytanek  
i zajęć plastycznych, jakie można było 
wykonać m.in. w trakcie „Warsztatów 
z Teatrzykiem Kamishibai” oraz spo-
tkania „Czytaj, graj i twórz”. 

Rada Społeczna, która działa 

przy bibliotece, w ramach projektu 
„Mozaika z książką w tle” zorganizo-
wała Warsztaty z dykcji języka pol-

skiego (prowadzący Piotr Skóra) oraz 
Warsztaty Fotograficzne (prowadzący 
Kamil Sorocki). Zajęcia te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
osób dorosłych. 

Miś Tuliś odwiedził dzieci na placu 

zabaw. Było trochę tańców, konkursów  
i przytuleń naszej bibliotecznej maskotki. 

Klub Kulturalnego Kibica działający 
przy MBP zorganizował 6 wyjazdów, 

w których wzięło udział 366 osób. 
- Wakacyjne miesiące, choć pełne wrażeń, 
dobiegły końca. Przed nami rok szkolny. 
Szykujemy już nowe atrakcje, które nie 
pozwolą się naszym czytelnikom nudzić 

– zapraszamy do biblioteki, planujemy 
m. in. zajęcia z Klubu Kodowania, cykl 
zajęć z robotami Photon. Po rezerwacji 
terminu przeprowadzimy także inne 
ciekawe warsztaty i lekcje biblioteczne 
dla grup ze szkół i przedszkoli. Akcja 

Super Czytelnik ruszy na początku 
października – zapewniają pracownicy 
biblioteki.

k, Zespół MBP Dobczyce
Fot: MGOKiS, MBP
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach zapra-

sza na XII Mistrzostwa Małopolski 
Dzieci i Młodzików w Łucznictwie. 

Mistrzostwa rozegrane zostaną  
w sobotę, 1 września, na błoniach przy 
RCOS. Oficjalne rozpoczęcie zawodów 

o godzinie 10:30. Strzelania konkursowe 
rozpoczną się o godzinie 11.

Wszystkie informacje o mistrzo-
stwach dostępne są na stronie: www.
mgokis.dobczyce.pl Zachęcamy miesz-
kańców do licznego kibcowania.

Red.

Serdecznie zapraszamy na doroczny 
Rajd Rowerowy o Puchar Burmi-

strza. Rajd odbędzie się 23 września 
– start na błoniach przy RCOS, a 
organizatorem jest Dobczycki Portal 
Informacyjny. Szczegóły na stronie 
www.dobczyce.pl już wkrótce.

Rajd ma za zadanie popularyzację 

jazdy na rowerze jako aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu oraz propa-
gowanie zdrowego trybu życia. Będzie 
to forma wycieczki bez rywalizacji.

Zachęcamy do udziału całe rodzi-
ny, także z przyjaciółmi, sąsiadami, 
znajomymi.

Red.

Rajd Rowerowy o Puchar BurmistrzaMistrzostwa Małopolski w łucznictwie
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Sceneria dobczyckiego Starego Miasta 
i murów miejskich skradła serca 

kinomaniaków. W ramach projektu 
„Kino w dobrym klimacie”, ciepłe 
wakacyjne wieczory mieszkańcy 
i przyjezdni mieli okazję spędzić 
uczestnicząc w kinie plenerowym.

Nie inaczej było w czasie przed-
ostatniego wakacyjnego seansu. Fran-
cusko-belgijska komedia „Czym chata 

bogata” rozbawiła widzów, którzy 
chętnie odpowiedzieli na zaproszenie. 
Podczas wcześniejszych pokazów 
plenerowych wyświetlono film akcji 

„Pasażer” oraz musical „La La Land”.
Gatunki filmowe wyświetlane 

Piątkowe wspólne oglądanie
podczas pokazów są różnorodne, każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Dzięki temu projektowi w Dob-
czycach ożyła zupełnie nowa strefa 
kulturowa, która jak mają nadzieję 
organizatorzy, zostanie jeszcze nie-
jednokrotnie wykorzystana.

Projekt „Kino w dobrym klimacie” 
wspólnie realizują: Biuro Promocji 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, 

Stowarzyszenie 
Sympatyków  
i Absolwentów 
Zespołu Szkół 
w Dobczycach, 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultu-
ry i Sportu  
w Dobczycach 
oraz dobczycki 
odział PTTK.

P r o j e k t 
realizowany jest 

przy wsparciu Kalejdoskopu Partnerstwa 
w ramach Programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności – Lokalne 
Partnerstwa PAFW.

JoTa
Fot. Łukasz Dąbrowski

Wakacyjne połowinki w stadnickiej winnicy

Lato w winnicy w Stadnikach to już 
tradycja. Na zaproszenie właścicieli 

– Haliny i Macieja 
Hyżych, KGW ze 
Stadnik oraz Rady 
Sołeckiej – do uro-
kliwego zakątka  
w tej miejscowości 
przybywają miesz-
kańcy z całej gminy, 
ale i z powiatu.

Z a z w ycz a j  
w winnicy odbywa 
się powitanie lata 

– w tym roku jed-
nak natura spłatała 
właścicielom figla i spotkanie zostało 
przeniesione na początek sierpnia. To 
także dobra okazja – do podsumowania 
połowy wakacji i opowieści o planach 
na drugą połowę. 

W winnicy państwa Hyżych na 
gości czekają wspaniałe smakołyki, 
które przygotowuje Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Stadnik. Dużym zaintere-
sowaniem, wbrew panującym w lecie 
temperaturom, cieszy się także ognisko, 
na którym można upiec kiełbaskę. 

Stałym punktem programu jest 
zwiedzanie winnicy państwa Hyżych. 
Oprowadza po niej gości pan Maciej, 
który nie tylko opowiada o swojej pasji, 
o tym, jak to się stało, że w Stadnikach 
mamy winnicę, ale także wiele miejsca 

poświęca rosnącym w jego plantacji 
odmianom winogron. 

W tym roku spotkanie wzbogacone 
zostało o wystawę zdjęć poświęconych 
Stadnikom. Wystawa została umiesz-
czona w stodole, która znajduje się obok 
winnycy – i świetne wkomponowała się 
w krajobraz i klimat tej winnej biesiady.

Goście mogli zdegustować wina 
z winnicy państwa Hyżych – w tym 
Muskata, który został nagrodzony na 
Międzynarodowych Targach Wina. 

Nie zabrakło muzyki i dobrego 
humoru. Pogoda dopisała organizatorom, 
a i gości nie brakowało. Bo spędzić 
wieczór w tak urokliwym zakątku, 
jak winnica w Stadnikach, to dobry 
pomysł na początek sierpnia.

(k)
Fot. Paweł Popielak 

Mieszkańcy gminy Dobczyce 
niejednokrotnie udowodnili, że 

mają wielkie serca i potrafią bezinte-
resownie nieść pomoc. Obecnie pilnie 
potrzebuje jej dwoje mieszkańców 
naszej gminy. 

Konrad Haberkiewicz, mieszka-
niec Nowej Wsi. O tym, że jest poważnie 
chory, dowiedział się niedawno. Choroba 
nie dawała żadnych objawów. Konrad 
ma 28 lat, jest młodym, pogodnym, 
pracowitym chłopakiem, od półtora 
roku także szczęśliwym mężem. Ma 
wiele planów, które chce zrealizować, 
dlatego nie zamierza poddać się choro-
bie. Walczy i wierzy, że będzie dobrze.

U Konrada zdiagnozowano raka 
rdzeniastego tarczycy w stadium 
rozsiewu. Został zakwalifikowany 
do operacji, która odbyła się 17 maja. 
Paliatywnie usunięto układ chłonny 
szyi strony lewej w zakresie grup 
II-III z powodu nieresekcyjnego guza 
dolnego piętra szyi naciekającego na 
żyłę szyjną wewnętrzną wraz z kątem 
żylnym oraz mięśnie przykręgosłupowe. 
Poza tym usunięto lewy płat tarczycy 
z cieśnią. Został zakwalifikowany do 
terapii ratunkowej opartej o Vandetanib. 
Jednak ministerstwo nie wydało nadal 
zgody na refundację tego leku.

Czas ucieka, a decyzji dalej nie ma, 

dlatego jest pilna potrzeba zebrania 
pieniędzy, aby jak najszybciej rozpocząć 
leczenie Konrada. Miesięczna kuracja 
kosztuje około 22 tys. złotych.

Jak długo będzie musiał brać lek? 
Nie wiadomo. Półroczna kuracja to 
około 132 tysięcy złotych. Co najmniej 
tyle trzeba zebrać.

Aby dokonać darowizny na rzecz 
leczenia Konrada należy wejść na 
stronę: skarbonka.alivia.org.pl/lpn-
rad-haberkiewicz

Edyta Bednarczyk to miesz-
kanka Brzączowic. Ma wspaniałego 
męża i jest matką dwójki dzieci. Guz 
w głowie pani Edyty każdego dnia 
powoli pozbawia ją wzroku, zagrażając 
jednocześnie jej życiu.

Zdiagnozowano u niej niedawno 
nowotwór złośliwy mózgu (glejaka 
skrzyżowania wzrokowego). Cierpi 
również na nerwiakowłókniowatość 
typu 1 (zespół Recklinghousena).

Ewentualna operacja wiąże się  
z pewną utratą wzroku. Potrzebna jest 
protonoterapia, jedyny sposób leczenia, 
który pozwoli Edycie żyć i być może 
zachować wzrok. 

Niestety w Polsce nie jest możliwe 
przeprowadzenie zabiegu przy tego 
typu schorzeniu, dlatego konieczny jest 
wyjazd na zabieg do Niemiec. Wiąże 

się to z ogromnymi 
kosztami rzędu 400 
tys. zł, które są poza 
zasięgiem rodziny.

Wpłat moż-
na dokonywać na 
stronie: zrzutka.pl/
gmtbf3 

Liczy się każda 
złotówka.

B.P.

Otwórzmy serca dla naszych mieszkańców

Parafialne dożynki w Kornatce 
nie poddały się kaprysom pogody  

– uczestnicy, których nie przestra-
szyły strugi deszczu postanowili, że 
z radością podziękują za tegoroczne 
plony. W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy Brzezowej i Kornatki,  
a także goście spoza parafii. Jak 
podkreślają organizatorzy, to oka-
zja do tego, by się integrować oraz 

pielęgnować i kultywować tradycje.
W czasie dożynek odbyła się loteria 

fanotwa, która również cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Dzięki docho-
dom ze sprzedaży losów w Kornatce 
działać będzie świetlica środowiskowa, 
a także uda się zrealizować planowane 
przez tutejszych społeczników wydanie 
książki o Kornatce

fot. Sołectwo Kornatka
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Ze starego albumu Zlot Szlakami Walk 
Partyzanckich na  
Suchej Polanie 

Zarząd Oddziału PTTK „Lubo-
mir” w Myślenicach zaprasza 

na tradycyjny Małopolski Zlot 
Szlakami Walk Partyznackich.

W tym roku, dwudziesty siódmy 
już Zlot, odbędzie się 15 i 16 wrze-
śnia na Suchej Polanie w Beskidzie 
Średnim oraz przy schronisku 
Oddziału PTTK „Lubomir” na 
polanie Kudłacze.

Spotkania na Suchej Polanie to 
wyraz hołdu dla partyzantów i wal-
czących o wolność naszej ojczyzny. 
To także dowód, że pamięć o krwa-
wych dniach wojny, o poświęceniu 
i o odwadze, jest wciąż żywa wśród 
mieszkańców naszego powiatu.

Zapraszamy do tego niezwykłego 
spotkania z historią.

Red.

W programie:
15. września - Sucha Polana
11. - Msza św.
12. – poczęstunek
12:30 – rekonstrukcja
Kudłacze
14. - powitanie gości
15. - prelekcja historyczna
16. - koncert „Gryps”
17:30 - koncert „Egzotyczny Dandys 
Paryskich Bulwarów”
16. września Kudłacze
10:00 - konkursy dla młodzieży

Rok szkolny za progiem  
– dlatego przypominamy artykuł 
z marca 2013 roku (Tapeta nr 
3(118)/2013), który poświęcony 
był dobczyckim nauczycielom.

Fotografia została zrobiona na zakoń-
czenie roku szkolnego 1961/62 

przy nowym wówczas budynku nad 
Rabą. Wielu dobczycan starszego 
pokolenia to wychowankowie tych 
nauczycieli, ja również. 

Pierwsza z lewej stoi Helena 
Polończykówna - zwana Kafarą  

- postrach szkoły - miała ciężką rękę; 
mnie uczyła matematyki. Była właści-
cielką kamienicy w Rynku, gdzie przez 
długie lata mieściła się poczta. Brat 
pani Heleny - Bolesław Polończyk 

- w czasie wojny znalazł się w Anglii, 
skąd po przeszkoleniu został zrzucony, 
jako cichociemny na teren okupowanej 
Polski do walki i konspiracji. Druga 
z lewej - Janina Stochowa z domu 
Lichoniewicz. Za moich czasów uczyła 
poza Dobczycami. Jej dom rodzinny to 
drewniany budynek przy ul. Długosza.

Kolejno stoi Stanisława Zają-
cówna. Pierwsza moja nauczycielka 
i wychowawczyni w klasach I-III. 
Zawsze pogodna, opiekuńcza. Mieszkała  
w małym domku przy ul. Ogrodowej. 
Czułam się wyróżniona, gdy z grupą 
kolegów z klasy pomogliśmy pani 
Stasi zanieść kwiaty, które dostała na 
zakończenie roku szkolnego. Ugościła 
nas lemoniadą i konfiturami. 

Ta młoda osoba czwarta z lewej to 
podobno Aniela Bujas - nic o niej nie 
wiem: czego uczyła, jak długo pracowała  
w Dobczycach. Może ktoś wie?... 

Wreszcie Władysław Pazdur 
- wspaniały sportowiec i wuefista 

krzewiciel kultury fizycznej. To jeden 
z pierwszych absolwentów wyższych 
studiów, który z dyplomem magistra 
wrócił do domu i nie rozstał się z naszym 
miastem do dziś. Mimo upływu czasu 
nie rezygnuje z aktywności społecznej, 
zaraża pasją kolejne pokolenia. 

Od prawej kolejno Maria Żuła-
wińska (zwana Rysią) i jej siostra 
Józia. Rozdziela je Adolf Kubicki. 
Józefa uczyła mnie plastyki i prac 
ręcznych, Maria geografii. Obie były 
bardzo „przedwojenne” - wymagające, 
dystansujące się od uczniów. Bałam 

się ich. Pani Rysi zawdzięczam dobrą 
znajomość geografii. Widziałam zdję-
cie z sypania kopca Piłsudskiego (lata 
trzydzieste ubiegłego wieku) i tę dys-
tyngowaną damę wiozącą na taczkach 
ziemię. Obie siostry żyły samotnie  
w pięknym (teraz pustym i zaniedbanym) 
domu przy ul. Jagiellońskiej. 

Nauczyciele cieszyli się ze strony 
uczniów prawdziwym respektem. 
Najgroźniejszym pedagogiem był 
Adolf Kubicki - uczył nas historii. Te 
czasy to szczyt stalinizmu, historii 
Polski uczono z podręczników pisa-
nych przez rosyjskich autorów. Więc 
pan Kubicki, nie chcąc się narazić na 
wyrzucenie z pracy, siedział za biur-
kiem na podwyższeniu i czytał kolejne 
rozdziały. Nikt nie śmiał się ruszyć  
w obawie kary cielesnej. Jedną z zasług 
tego nauczyciela było zorganizowanie 
za okupacji szkoły zawodowej dla 
dziewcząt i chłopców, która chroniła 
swoich uczniów przed wywozem na 
roboty do Niemiec. 

Pierwsza od lewej siedzi Maria 
Kozarzewska - uczyła mnie języka 
rosyjskiego. Pisałam o niej przed-
stawiając sylwetkę syna - profesora 

Bohdana Kozarzewskiego. Obok 
Jadwiga Lichoniewiczówna (siostra 
Janiny Stoch), którą wielu wspomina, 
jako znakomitą polonistkę. Kolejno 
małżeństwo nauczycielskie - Janiccy. 
Bronisław był kierownikiem szkoły, 
potem sprawował różne funkcje we 
władzach miasta. Drobna pani w oku-
larach to Anna Polończyk - „ciocia 
Hania”- matematyczka i fizyczka, 
z ogromnym życiowym dorobkiem, 
patriotka i społecznica. Przed wojną 

„siłaczka” na wschodzie Polski, za 
okupacji żołnierz Armii Krajowej 
pseudonim „Nike”. Po wojnie budowała 
kościół, zamek, zakładała PTTK… 

Chociaż samotna - wychowała młod-
szego brata i bratanicę. Opiekowała się 
zbowidowcami. Jako radna wykazywała 
wielką wrażliwość i aktywność. 

Jedną z młodszych nauczycielek 
była wtedy Maria Kośmidrowa. 
Uczyła mnie polskiego i wychowania 
fizycznego Mając własne doświad-
czenia pedagogiczne wspominam ją 
z wdzięcznością i podziwem. 

Na koniec Maria Bergelowa; bar-
dzo żałuję, że nie dane mi było być jej 
uczennicą. Za moich szkolnych czasów 
nie miała prawa uczyć w Dobczycach. 
Ta wychowanka Olgi Małkowskiej - 
twórczyni pierwszej polskiej drużyny 
skautowskiej we Lwowie, założyła na 
początku lat trzydziestych dobczycką 
drużynę harcerek. Zarówno ona jak 
i cała jej rodzina (mąż, córka, syn, 
szwagierka, która jest patronką naszej 
biblioteki) w czasie okupacji należeli 
do ruchu oporu. Byli prześladowani  
i dopiero przełom polityczny w paź-
dzierniku 1956 r. przyniósł zmia-
ny: Maria Bergelowa mogła uczyć  
w Dobczycach. 

Elżbieta Kautsch
Fot. ze zbiorów Elżbiety Polończyk-Moskal

Knedle z nadzieniem 
pikantnym

ciasto : ok.1 kg ziemniaków
30 dkg mąki 
1 jajko
sól, pieprz do smaku
nadzienie: 25 dkg żółtego sera
15 dkg szynki wędzonej
sól, pieprz, ketchup
masło do polania, bułka tarta

Ziemniaki obrać, ugotować  
w osolonej wodzie, ostudzić, zemleć. 
Następnie połączyć z przesianą mąką, 
jajkiem, posolić, zagnieść szybko ciasto. 
Z ciasta formować wałki , spłaszczać 
i kroić na kawałki.

Ser zetrzeć na tarce o małych 
otworach, wymieszać ze zmieloną 
szynką i ketchupem doprawić do 
smaku. Farsz nakładać na kawałki 
ciasta, formować kule.

Gotować knedle w osolonej wodzie, 
podawać z bułką tartą zrumienioną 
na maśle.

Uwaga: nie przechowywać ciasta 
zbyt długo, gdyż rzednie i rozpływa 
się w czasie gotowania. 

Smacznego i dobrego 
wypoczynku życzy Teściowa

Porada : Korzystajmy z uroków lata  
z rozsądkiem, stosujmy umiar bez-
piecznego opalania i używania alkoholu. 
Pilnujmy dzieci i młodzież

Z przepisów Teściowej
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z życia gminy

Uratowany z transportu do Bełżca

Sobotę 22 sierpnia 1942 roku mogą 
pamiętać tylko najstarsi mieszkań-

cy Dobczyc. W tym dniu, na rozkaz 
władz niemieckich, wszyscy Żydzi 
z Dobczyc zostali deportowani do 
Wieliczki, a stamtąd, 5 dni później,  
w nieludzkich warunkach przewie-

zieni do obozu zagłady w Bełżcu. 
Tylko nielicznym z nich udało się 
przeżyć. Jednym z nich był Schmuel 
Milner, wnuk dobczyckiego garbarza, 
Abrahama Pistola. 

Dom rodzinny i garbarnia Abra-
hama Pistola oraz jego żony Mindli, 
położone były na granicy Dobczyc  
i Krzyworzeki, przy drodze prowa-
dzącej do Wiśniowej. 

Najstarsza córka Abrahama, Chana 
Pistol, wyszła za mąż za Józefa Mil-
nera, kupca z Wieliczki. Milnerowie 
zamieszkali w Wieliczce przy ulicy 
Kilińskiego. Tu przyszły na świat ich 
dzieci: Luba Rywka (Regina), Malka 
(Amalia), Ranka (Miriam), Schmuel 
Mordechaj (Max) i Salomon. Spokojne 
życie rodziny skończyło się 1 września 
1939 roku, z chwilą wybuchu II wojny 
światowej. 

Kiedy Józef Milner zorientował się, 
że hitlerowcy dążą do zagłady Żydów, 
postanowił przygotować kryjówkę. 
Kupił broń oraz amunicję i wraz z 
przyjaciółmi wykopał tunel pod cmen-
tarzem. Niestety, rodzina Milnerów 
podzieliła los innych żydowskich rodzin.  
27 sierpnia 1942 roku, razem z Żydami 
z Wieliczki, Dobczyc i okolicznych 
wsi Milnerowie, zgodnie z zarządze-
niem władz okupacyjnych, stawili 
się na stacji kolejowej w Wieliczce, 
skąd zostali deportowani do obozu  
w Bełżcu. Jedynym członkiem rodziny 
Milnerów, który przeżył Holocaust, 
był szesnastoletni Schmuel. Uratował 
go dziadek, Abraham Pistol, który 
jechał tym samym transportem do 

Bełżca. Wypchnął z wagonu wnuka 
oraz drugiego chłopca, który, niestety, 
zginął pod kołami pociagu. Schmuel 
Milner wrócił do Wieliczki i spotkał 
tam znajomego grabarza Grabowskiego, 
od którego dowiedział się o Żydach 
ukrytych w tunelu pod wielickim 

cmentarzem. Grabowski chciał umie-
ścić Schmuela w tej kryjówce, ale 
zjawił się inny mieszkaniec miasta, 
który sprzedał chłopca Niemcom za 
6 kg cukru. Schmuel trafił do obozu  
w Płaszowie, a następnie do kilku 
innych obozów koncentracyjnych.  
W ostatnim roku wojny przebywał  
w Mauthausen. 

Został uwolniony w maju 1945 roku 
przez armię amerykańską. Zaopiekował 
się nim amerykański żołnierz. Z jego 
rodziną do końca życia przyjaźnił się  
i utrzymywał kontakt. Schmuel Milner 
po wojnie wyjechał do Izraela i tam 
założył rodzinę. Napisał małą książeczkę 
w języku hebrajskim „Sam na świecie”,  
w której opowiedział swoją historię. Zmarł  
w 1993 roku. 

We wrześniu ubiegłego roku do 
Wieliczki przyjechały dzieci Schmuela: 
syn Szymon Milner z żoną i córką 
Chana. Szukali śladów przeszłości  
w Wieliczce oraz w Dobczycach, 
rodzinnym mieście babci Chany  
z Pistolów Milnerowej. W deszczowy, 
wrześniowy poranek w skupieniu i ciszy 
stali na stacji kolejowej w Wieliczce.  
Z tego miejsca przed 75 laty cała rodzina 
wyruszyła w ostatnią podróż, której 
celem była śmierć.

Szymon Milner poszukuje osób, 
które pamiętają jego rodzinę lub 
wiedzą cokolwiek na temat tunelu 
pod wielickim cmentarzem, w którym 
ukrywali się Żydzi.

Elżbieta Polończyk-Moskal 
(na podstawie informacji przekazanych 

przez Szymona Milnera)

Wejście na teren pomnika-cmentarza w Bełżcu
Fot. CC BY-SA 3.0

Przyjaciel z Okna Nadziei  
– wypełniamy dni ludzi  
chorych i samotnych życiem 

W odpowiedzi na prośbę o otoczenie 
opieką osób samotnych i ich 

rodzin oraz stworzenie możliwości do 
zaangażowania mieszkańców gminy  
w wolontariat długoterminowy na rzecz 
tych osób, Fundacja Okno Nadziei 
przystąpiła do realizacji projektu, który 
polega na rozwinięciu profesjonalnego 
wolontariatu opiekuńczego wśród 
mieszkańców gminy Dobczyce oraz 
powiatu nowosądeckiego. 

Do wolontariatu zapraszamy wszyst-
kich chętnych, ale głównie młodzież 
i osoby 50+. Działania przewidują 
kompleksowe przygotowanie wolonta-
riuszy i otoczenie osób potrzebujących, 
samotnych, niesamodzielnych opieką 
oraz zapewnienie beneficjentom pro-
fesjonalnych konsultacji medycznych. 

Celem projektu jest zaangażowanie 
40. mieszkańców gminy Dobczyce oraz 
powiatu nowosądeckiego w opiekę 
nad osobami starszymi, samotnymi 
i chorymi oraz rozwój wolontariatu 
długoterminowego. Rekrutację chęt-
nych osób do udziału w projekcie 
rozpoczniemy w sierpniu 2018 roku. 

Przy realizacji wolontariatu opie-
kuńczego bardzo ważna jest edukacja 
wolontariuszy w wielu dziedzinach, 
dlatego projekt w pierwszym etapie 
przewiduje przeprowadzenie szkolenie. 
Kształcenie ma charakter interdyscy-
plinarny. 

Program zawiera 6 rozdziałów 
tematycznych (łącznie z zajęciami prak-
tycznymi). Należą do nich: psychologia 
osób starszych, opieka pielęgnacyjna, 
opieka fizjoterapeutyczna, aksjologia, 
prawne aspekty pomocy społecznej, 
pierwsza pomoc. Osobami prowadzą-
cymi zajęcia będą praktycy, pracujący 
na co dzień z osobami starszymi oraz 
niepełnosprawnymi. 

Łącznie w cyklu szkoleń weź-
mie udział 40. uczestników, w tym 
osoby z trzech lokalnych organizacji 
pozarządowych. Zdobyta wiedza  
i doświadczenie praktyczne będą mogli 
wykorzystywać nie tylko w ramach 
działań projektowych, ale również 
po jego zakończeniu. Odbiorcami 

zadania będzie również min. 30 osób 
starszych i chorych, którzy oprócz 
wsparcia wolontariusza, będą mieli 
możliwość skorzystać ze specjalistycz-
nych konsultacji (psychologicznych  
i fizjoterapeutycznych).

Nasi Przyjaciele z Okna Nadziei  
– Wolontariusze, po odbytym szkoleniu 
będą potrafili diagnozować warunki 
życie osób starszych i dążyć do usu-
wania wszelkiego typu barier, udzielą 
porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia 
potrzeb i rozwiązywania problemów, 
zmotywują do podjęcia rehabilitacji, 
udziału w wydarzeniach kulturalnych, 
wypełnią monotonny czas radością  
i troską. 

Wiedza i doświadczenie specja-
listów prowadzących szkolenie oraz 
umiejętności, odczucia wolontariuszy 
i podopiecznych zdobyte w trakcie 
trwania projektu zostaną zebrane  
i opracowane w formie poradnika. Publi-
kacja będzie doskonałym narzędziem 
wiedzy i motywacji dla przyszłych 
wolontariuszy i rodzin osób chorych 
pomagających w sprawowaniu opieki.

Projekt zakończy się podsumowują-
cą uroczystą I Galą Przyjaciela z Okna 
Nadziei. Na galę zostaną zaproszone 
osoby ściśle związane z realizacją 
projektu (beneficjenci i ich rodziny, 
wolontariusze, specjaliści), władze 
samorządowe, lokalni przedsiębiorcy, 
społeczność gminy. 

Potrzeba realizacji imprezy podsu-
mowującej wynika z dążeń organiza-
torów do uhonorowania pracy wolonta-
riuszy, zwrócenia uwagi społeczeństwa 
na potrzeby osób starszych i samot-
nych, pokazania efektów osiągniętych  
w ramach prowadzonych działań, 
promocji wolontariatu i zachęcenia 
innych do podejmowania aktywności 
na rzecz drugiego człowieka.

Kontakt: tel. 508 957 049, 508 329 
634, e-mail: wolontariat@oknonadziei.
org.pl

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich 2018 

Joanna Chanek

Klub Przewodników przy Oddziale 
PTTK w Dobczycach zaprasza 

16 września 2018r. (niedziela) na 
wycieczkę Szlakiem zamków jurajskich. 
Wycieczka odbędzie się w niedzielę 
16 września.

Wyjazd z Dobczyc, sprzed budyn-
ku PTTK (ul. Podgórska 1) o godz. 
8. W programie: wizyta na Pustynie 

Błędowskiej, zwiedzanie z przewod-
nikiem zamków m.in.: Mirów, Bobo-
lice (opłata za wstępy we własnym 
zakresie, bilet normalny - 15zł, bilet 
ulgowy - 10zł), Pilica – pałac, Góra 
Zborów, Smoleń.

Informacje i zapisy prowadzi: Biuro 
Oddziału PTTK przy ul. Podgórskiej 

- tel. 12/271 11 76.

PTTK Dobczyce i Muzeum Regio-
nalne realizują projekt edukacyjny: 

Dobczyce na drodze ku wolnej Polsce. 
Projekt uzyskał dofinansowanie Woje-
wództwa Małopolskiego.

Główne jego założenia to: ukazanie 
dziejów ziemi dobczyckiej w okresie 
niewoli narodowej i dążenia jej miesz-
kańców do odzyskania niepodległości, 
zebranie informacji o uczestnikach 
zmagań o wolną Polskę, pozyskanie 
(depozyt/darowizna) eksponatów na 
nową wystawę muzealną, która będzie 

prezentowania na dobczyckim zamku
Przedpremierowy pokaz muzealiów, 

które udało się do tej pory pozyskać, 
odbył się w sierpniu. To muzealna broń 
palna. Zwiedzający znajdą wśród niej 
prawdziwe perełki, m.in. rewolwery 
używane w II połowie XIX w. i te 
pamiętające okres I wojny światowej.

Jako ciekawostkę zaprezentowano 
także pistolety VIS wz.35, którymi 
mogło się poszczycić odrodzone Woj-
sko Polskie.

za: PTTK Dobczyce
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Pogoda nie sprawiła mieszkań-
com Brzączowic większych kłopotów  
i mimo ulewy, która powitała gości, 
otwarcie Futbol Areny przebiegało 
zgodnie z planem. Najważniejsze, co 
podkreślają organizatorzy, że z dużym 

zainteresowaniem spotkała się akcja 
„Gramy dla Edyty”, którą wsparło 
mnóstwo osób.

Nie obyło się bez uroczystego 
przecięcia wstęgi, której dokonali 
burmistrz Paweł Machnicki, Edward 
Żądło – prezes LKS Iskra i Marcin 
Przęczek – prezes Futbol Brzączowi-
ce, a burmistrz Machnicki wykonał 
symboliczny strzał do bramki. 

- Kiedy rok temu jako prezes klubu 
Futbol Brzączowice na zebraniu wiej-
skim zaproponowałem, jako jeden  
z projektów budowę takiego obiektu, 
powiem szczerze nie myślałem, że 
jest to realne – mówił prezes Futbol 
Brzączowice Marcin Przęczek. - Nasz 
projekt zyskał uznanie i z funduszu 
sołeckiego została przeznaczona kwo-
ta 25 tys zł. Dzięki akceptacji Gminy  
i dużemu zaangażowaniu rodziców 
naszych zawodników, radnych, prezesa 
Iskry Brzączowice i wielu innych osób 

dzisiaj możemy być dumni, że udało się 
osiągnąć zamierzony cel i mam nadzieję, 
że Futbol Arena przyniesie nam wiele 
radości i pozwoli wychować przyszłych 
reprezentantów kraju.

Wszyscy, którzy pomagali przy 
realizacji budowy naszego boiska 
otrzymali pamiątkowe medale z napi-
sem „Przyjaciel Futbol Areny”. A byli 
to: burmistrz Paweł Machnicki, sołtys 
Józef Kordula, radni – Czesław Lesz-
czyński, Stanisława Majda-Gulgowska, 

prezes LKS Iskra Edward Żądło, 
dyrektor SP Brzączowice, Grażyna 
Kwiecińska, wiceprezes OSP Brzą-
czowice Gerard Żądło, Krzysztof 
Kaczmarczyk, Stanisław Zembala, 
Michał i Bartosz Wierciak, Grzegorz 

Choroba, Bogdan Piętowski, Jacek 
Włodarczyk, Michał Ropicki, Rafał 
Cygan, Mirosław Jaśkowiec. 

Po krótkiej uroczystości do rywa-
lizacji piłkarskiej przystąpiły roczniki 
2008 i 2009. Zagrali młodzi piłkarze 
Wisły Kraków, Akademii Piłkarskiej 
Wieliczka, Raby Dobczyce, Dzie-
canovii oraz Lubomiru Wiśniowa.  
W tym samym czasie na Futbol Are-
nie pokazowe gry rozegrali chłopcy  
z roczników 2010/2011. Nie brakowało 
wspaniałych akcji, bramek, parad 
bramkarzy.

Na koniec turnieju, burmistrz 
Paweł Machnicki, który objął wyda-
rzenie patronatem, wręczył wszystkim 
zawodnikom pamiątkowe medale 
ufundowane przez Gminę i Miasto 
Dobczyce. 

W roczniku 2009 znakomicie 
zagrali chłopcy Futbolu Brzączowi-
ce, którzy wygrali wszystkie mecze  

i bezapelacyjnie 
zajęli pierwsze 
miejsce. Sukces 
ten potwierdza, 
że w tym rocz-
niku drzemią  
w Brzączowi-
cach ogromne 
możliwości. 

W roczni-
ku 2008 naj-
lepsi okazali 
się zawodnicy 
Akademii Pił-
karskiej Wie-

liczka. Zwycięskie drużyny otrzymały 
okazałe puchary.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim osobom, które mimo deszczowej 
pogody pojawiły się na boisku i przede 
wszystkim wzięły udział w loterii 
poprowadzonej przez Mirkę Jasek. 
Całkowity dochód z loterii (2.836 
zł) przeznaczony został na leczenie 
pani Edyty.

Futbol Brzączowice
Fot. Futbol Brzączowice

Lipcowe święto szachów w Dobczycach

Szachowy lipiec w Dobczycach 
rozpoczął się od II turnieju szacho-

wego im. Polskich Harcerzy Kresów 
Wschodnich w ramach Święta Flotylli 
Pińskiej. W tym roku turniej ten zgło-
szony został do cyklu 100 turniejów na 
100 lecie odzyskania niepodległości, 
który organizowany jest przez Polski 
Związek Szachowy.

Turniej z pierwszą lokatą ukończył 
Marcin Wątorek przed Łukaszem 
Czaplakiem i Bogdanem Czernickim. 
Najlepszą zawodniczką była Natalia 
Górnisiewicz. Klasyfikacja 2005  
i młodsi: 6. Natalia Górnisiewicz, 7. 
Dariusz Dziewoński, 12. Maciej Malik. 

Klasyfikacja 2011 i młodsi: 15. 
Blanka Polakiewicz, 30. Władysław 
Pawlikowski, 32. Miłosz Jaśkiewicz. 
Zwycięzca turnieju zagra w turnieju 
finałowym 11 listopada w Warszawie.

Głównym lipcowym wydarzeniem 
był dwutygodniowy 26. Międzynaro-
dowy Festiwal Szachowy im. Józefa 
Dominka. W tym roku w ramach 
Festiwalu rozegrano osiem turniejów,  
w których wzięło udział 258. uczest-
ników z całej Polski (z Tomaszowa 
Lubelskiego, Pilzna oraz Jaworzyna) 
oraz goście ze Słowacji i Szwajcarii. 
Łączna pula nagród wyniosła 17 000 zł. 

Pierwsza cześć turnieju została 
rozegrana w RCOS. W najsilniejszym 
turnieju A, dla zawodników z rankin-
giem ELO lub PZSzach powyżej 1900, 
zwyciężył Mieszko Miś z LKSz GCKIP 
Czarna, drugie miejsce zajął Krzysztof 
Szczurek reprezentujący KKSz Kraków, 
trzecie Ryszard Kasperek z MKSz 
GRYF Dębica. Najlepszą zawodniczką 
została Joanna Furtak MKS Sandecja 
Nowy Sącz.

W turnieju B, dla zawodników  
z rankingiem ELO lub PZSzach mniej-
szym bądź równym 1900, pierwsze 
miejsce zajął Artur Jagła z MLKSz 
Myślenice przed Dariuszem Dziewoń-
skim z MAT Myślenice. Na najniż-
szym stopniu stanął Marek Sukienik  
z MKS Sandecja Nowy Sącz. Naj-
lepszą szachistką została Lena Mróz  
z SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza. 
Najlepszym szachistą z Dobczyc był 
Hubert Szlósarczyk. 

Turniej C, dla zawodników  
z rankingiem PZSzach mniejszym bądź 
równym 1600, który równocześnie był 
otwartymi mistrzostwami Dobczyc 
amatorów, wygrał Andrzej Płoskonka 
z Siemianowic Śląskich przed Pawłem 
Zajmą oraz Jakubem Żmudą z Woli 
Rzędzińskiej. Najlepsi z Dobczyc to 
Elżbieta Duda oraz Marcin Jamka.

W turnieju D (zawodnicy z roku 
2005 i młodsi), zwyciężyła z kom-
pletem punktów Milena Ślusarczyk 
reprezentująca UKS „Hetman Koronny” 
Trzebinia przed koleżanką klubową, 
Zuzanną Matusik. Trzecie miejsce 
zajął Flavio Rotunno ze szwajcarskiego 
Fryburga. Najlepszymi szachistami  
z Dobczyc byli Hubert Spytek i Natalia 
Górnisiewicz.

Turniej E (Otwarte mistrzostwa 

Dobczyc przedszkolaków - rocznik 
2011 i młodsi) z kompletem punktów 
wygrał Jakub Lewek reprezentant KSz 
Gryf Szczecin. Na drugim i trzecim 
miejscu uplasowali się: Krystian Kabaja 
i Adam Nowakowski (Ognisko TKKF 
Dobczyce). Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Magdalena Łapczyńska 
z MKS MOS Wieliczka.

Na koniec głównej części turnieju 
rozegrana została symultana z mistrzem 
świata w szachach korespondencyjnych 
Fischera Fabianem Stanachem.

Następnie turniej przeniósł się na 
zamek w Dobczycach gdzie rozegrano 
turniej dwójek i rodzin im. Edwarda 
Miki. Pierwsze miejsce zajęła „Korona”: 
Hubert Popiołek, Łukasz Kumor, drugie 

„Uczniowie Patriarchy”: Jerzy Kyć i Piotr 
Widła, trzecie „Ogiery”: Daniel Gumuła  
i Paweł Kołosowski. Najlepszą rodziną 
byli Piotr i Józef Wąsik. 

Turniej szachów szybkich roze-
grano w sali dobczyckiego TKKF. 
Zwycięzcą został Piotr Siedliński  
z MCKiS Jaworzno. Miejsce drugie 
zajął Tadeusz Kowalczyk z Jordanowa, 
trzecie Natalia Pluta z MCKiS Jaworzno.

Klasyfikację chłopców 2005  
i młodsi wygrał Hubert Szlósarczyk 
przed Kamilem Pawłowskim (obaj MKS 
MOS Wieliczka) i Karolem Kozakiem 
(UKS Goniec Staniątki).

Klasyfikację dziewcząt 2005  
i młodsze wygrała Emilia Sprzęczka 
(UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski) 
przed Natalią Górnisiewicz i Laurą 
Denys (obie Ognisko TKKF Dobczyce).

Na koniec Festiwalu rozegrano 
turniej blitza w Raciechowicach. Klasy-
fikacja ogólna: 1. Damian Bednarczyk 
UKS Goniec Staniątki 2. Grzegorz 
Słabek TS Wisła Kraków 3. Jolanta 
Guzik MCKiS Jaworzno

Chłopcy 2005 i młodsi: 1. Hubert 
Szlósarczyk MKS MOS Wieliczka  
2. Karol Kozak UKS Goniec Staniątki 
3. Dawid Jaron MKS MOS Wielicz-
ka. Dziewczęta 2005 i młodsze: 1. 
Natalia Górnisiewcz Ognisko TKKF  
w Dobczycach 2. Laura Denys Ognisko 
TKKF w Dobczycach

Zespół sędziowski turnieju sta-
nowili: Kamil Baryczka, Bartosz 
Ślęczka, Władysław Kowalewski, 
Stanisław Świerczyński i Damian 
Obrzud. Dyrektorem turnieju był 
Krzysztof Filutowski, gospodarzem 
dyrektor MGOKiS - Andrzej Topa, za 
transmisję partii odpowiadał Wiesław 
Pawłowski, za relację fotograficzną 
zespół „Szachy w Dobczycach” Iwona 
i Mariusz Nowakowscy oraz DPI.

Sponsorami Festiwalu byli Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce, Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 
Stowarzyszenie LGD Turystyczna 
Podkowa, Inf-Tech Sp. z o.o., Kwia-
ciarnia Amarylis Dobczyce, firma 
usługi elektroinstalacje Dariusz Jamka, 
firma Data Office, firma GSM Studio, 
siłownia Iron Gym Dobczyce.

M.W.

Futbol Arena otwarta - wielki odzew na 
apel „Gramy dla Edyty”
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ze sportu

Lekkoatletyczne waka-
cje z KS Raba 

Blisko 60. dzieci wzięło udział 
w tegorocznych Wakacjach  

z Klubem Sportowym Raba. 
Podczas specjalnych zajęć naj-

młodsi mogli poznać nie tylko tajniki 
piłki nożnej czy siatkowej, ale także 
aerobicu czy też sportów lekkoatletycz-
nych. Te ostatnie swój pokaz miały na 
Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce, 
gdzie grupa z Dobczyc spędziła dzień 
treningowy. 

Tradycyjnie już, oprócz zajęć 

sportowych, były różnego rodzaju 
atrakcje. W letnie upały nie mogło 
zabraknąć wizyty na basenie a także 
w parku linowym. Był też instruktaż 
żaglowy i zabawa w Bubble Football. 

Cztery dni grupa obozowa spędziła 
także na Słowacji w partnerskim mie-
ście Dobczyc, Sarisskie Michalany. Po 
drodze była także wizyta w Popradzie 
i zabawa w tamtejszym Aquaparku.

B.P 

Po raz pierwszy  
w Tauron Arenie

Tegoroczne wakacje były bardzo 
ciekawe dla uczestników wyjaz-

dów z Klubem Kulturalnego Kibica. 
Zaproponował on wszystkim chętnym 
aż sześć wyjazdów na mecze. 

Szczególnie wszystkim podobał 
się wyjazd na mecz siatkówki Polska-

-Kanada w ramach memoriału Huberta 
Jerzego Wagnera. Atmosfera w Tauron 
Arenie byłą niesamowita, a członkowie 
Klubu zajęli miejsca na hali, gdzie była 
wspaniała widoczność. 

Była także okazja do sfotografo-
wania się z niektórymi siatkarzami 
reprezentacji, czy też byłą gwiazdą 
siatkówki, obecnie komentatorem 
Polsatu – Brazylijczykiem Gibą. 

Łącznie w czasie tegorocznych 
wakacji w wyjazdach na stadion Wisły  
i mecz siatkówki wzięło udział 366 
osób. Dodatkowo zainaugurowano 
akcję zbierania naklejek do Paszportu 
Kibica. 

Zapraszamy na kolejne mecze. 

Może w nich wziąć udział każdy kto  
zapisze się i opłaci wyjazd w bibliotece. 
Kolejne wyjazdy już 15 września 
(Wisła-Lechia, godz. 20:30, zapisy 
do 12 września) oraz 29 września 
(Wisła-Korona, godz. 20:30, zapisy 
do 26 września).

PP

Sukcesy Ewy Majer

W sierpniu Ewa Majer po raz siód-
my z rzędu wygrała kultowy 

polski bieg ultra Chudy Wawrzyniec. 
Ewa jest niekwestionowaną królo-

wą tego biegu. Dystans ponad 82 km 
z sumą przewyższeń przekraczającą 
3200 metrów wygrywa od 2012 roku, 
czyli od początku trwania „Chudego”! 
To jedno z najważniejszych wydarzeń 
w biegach górskich w Polsce. 

Miesiąc wcześniej Ewa wygra-
ła Ehunmilak, bieg który miał ran-
gę Mistrzostw ultra kraju Basków.  

A kolejne wyzwanie już wkrótce 
– w drugi weekend września Ewa 
wystartuje w Krynicy w Biegu 7 Dolin 
na dystansie 100 kilometrów. Poczyna-
nia ultraski z Dobczyc można śledzić 
na jej fanpagu - Ewa Majer - Solgar 
Polska. W 2015 roku Ewa przebiegła 
100-kilometrowy dystans w czasie  
9 godzin 41 minut i 52 sekund i marzy 
by pobić ten rekord

PP

i juniorów młodszych. 
Od 20 do 22 lipca w Bytomiu 

odbywała się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Letnich. Na 
stadionie „GKS Rozbark” zostały 
przeprowadzone zawody łucznicze,  
w których wystartował zawodnik Sekcji 
Łuczniczej MGOKiS Dobczyce, Karol 
Kępa. Wywalczył on:
• 1 miejsce na dystansie 50m
• 3 miejsce na dystansie 30m
• 1 miejsce na krótkich odległościach
• 3 miejsce indywidualnie
• 3 miejsce w strzelaniach specjalnych.

za MGOKiS Dobczyce 

Srebrny medal  
Sebastiana Kasprzyka

Tytuł wicemistrza Europy w bie-
gach OCR wywalczył Sebastian 

Kasprzyk ze Stojowic – w kategorii 
18-24 lat na dystansie 15 km. 

Mistrzostwa Europy odbywa-
ły się na przełomie czerwca i lipca  
w Esbjerg w Danii.

Sebastian wystartował także 
drużynowo w serii Elite mężczyzn  
z Grzegorzem Szczechlą i Mateuszem 
Krawieckim. Sztafetę ukończyli na 
czwartym miejscu.

We wrześniu (8 i 9 września) nasz 
krajan będzie startował na Mistrzostwach 
Polski w Gdyni, natomiast 19 paździer-
nika – w Londynie na Mistrzostwach 
Świata. Życzymy sukcesów.

k

Ogólnopolski sukces 
Jakuba Piwowarskiego

Trochę spóźniona, ale ważna 
informacja! 30 czerwca na Mistrzo-
stwach Polski seniorów w gimnastyce 
sportowej Jakub Piwowarski ( uczest-
nik mistrzostw świata w Chinach)  
w finałach na przyrządach wywalczył 
3 miejsce na ćwiczeniach wolnych  
i 2 na skoku przez stół gimnastyczny. 
Indywidualne Mistrzostwa Polski 
rozegrano w Gdańsku. Jakub repre-
zentuje krakowskich gimnastyków  
z AZS AWF Kraków.

PP
Zdjęcia: Kamil Sorocki, AZS AWF 

Kraków, MGOKiS Dobczyce

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
pawelpiwowarczyk13@gmail.com

Dni Dziecanovii

Piłkarskie emocje towarzyszyły 
tegorocznym Dniom Dziecanovii. 

Od samego rana, w sobotę 18 sierpnia 
2018 r., na boisku w Rudniku wiele 
się działo. 

Na początek odbył się trening 
naborowy do Akademii Futbolu z Gło-
wą i zabawy z piłkami Bubble Soccer. 
Później rozegrano mecz Ligi Okręgo-
wej Kraków III, w której Dziecanovia 
Dziekanowice podjęła Targowiankę 
Targowisko. Mecz zakończył się wyni-
kiem 0:4. Były przejazdy terenówkami, 

gry i zabawy dla dzieci, pokaz baniek 
mydlanych, fotobudka, dmuchane 
zamki, konkursy z nagrodami i loteria, 
w której nagrodą główną był rodzinny, 
dwudniowy pobyt z noclegiem w Terma 
Bania o wartości 1 000 złotych.  W II 
Turnieju Piłkarskim Firm, który był 
jednym z głównych punktów programu, 
wzięło udział 11 drużyn. Zwyciężył 

zespół WOD-KAN-CO-GAZ, drugie 
miejsce zajęli zawodnicy WAWEL 
MWG, a trzecie drużyna VITAMINA.

za Dziecanovia (fanpage)

Sukcesy  Karola 
Kępy na Olimpiadzie  
Młodzieży

4411 zawodników, 33 dyscyplin 
sportowych, ponad 100 konkuren-

cji rangi mistrzostw Polski juniorów  
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Msza święta w intencji śp. burmistrza 
Marcina Pawlaka

W malowniczej scenerii Beski-
du Wyspowego, w Kaplicy 

Matki Bożej Śnieżnej na Śnieżnicy, 
2 września 2018 r. w samo południe 
jak co roku odprawiona zostanie 
już po raz trzeci Msza Święta  
w intencji ś.p. Marcina Pawlaka  

– Burmistrza Gminy i Miasta Dob-
czyce. Mszę zamówili przyjaciele, 
którzy pamiętają i ciepło wspominają 
osobę Marcina Pawlaka.

Do Kaplicy Matki Bożej Śnieżnej 
można dojść na dwa sposoby:

1) z Przełęczy Gruszowiec. Tam 
można zostawić samochód na par-
kingu i dalej zielonym szlakiem udać 
się w stronę kaplicy (spacer ok. 1h).

2) ze Stacji Narciarskiej w Kasinie 
Wielkiej wyciągiem krzesełkowym 
na Śnieżnicę i dalej ok. 15 minut pieszo.

Spotkajmy się w niedzielę w 
malowniczej scenerii Śnieżnicy, by 
uczcić pamięć ś.p. Marcina Pawlaka.

Stowarzyszenie KAT Dobczyce, 
Stowarzyszenie Absolwentów  

i Sympatyków Zespołu Szkół w Dob-
czycach i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach zapraszają na koleją 
odsłonę Narodowego Czytania. 

W tym roku czytamy „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego. 

Narodowe Czytanie odbędzie 
się 8 września o godz. 17 w RCOS  

w Dobczycach. Będziemy rozmawiać 
o losach Cezarego Baryki, trudnych 
drogach do niepodległości, marzeniach, 
życiowych wyborach i szklanych domach.

Mile widziane stroje z lat 20-tych 
XX wieku.

 Do czytania zaprosiliśmy przed-
stawicieli samorządu, społeczników, 
uczniów. Zapraszamy także każdego, 
kto chce z nami czytać.


