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S
towarzyszenie KAT Dobczyce oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 

zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych 
(całymi rodzinami), do udziału w konkursie 
na „Dobczycką opowieść wigilijną”. 

Jeżeli lubisz pisać, jesteś kreatywny, 
masz uzdolnienia plastyczne – ten konkurs 
jest dla Ciebie.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu 
(odręcznie lub na komputerze) lub nary-
sowaniu w formie komiksu, opowiadania 
świątecznego. Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych, uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Świetlicy Środowiskowej oraz 
drużyn rodzinnych.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
dostarczenie do siedziby Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Dobczycach (ul. Szkolna 
43) wykonanej pracy: historii napisanej na 

kartce formatu A4 (maksymalnie dwie stro-
ny) lub komiksu na kartce z bloku formatu 
A3 (maksymalnie dwie strony).

Ostateczny termin dostarczenia pracy 
mija 15 grudnia o godz. 16.

Prace oceniane będą w zakresie: kreatyw-
ności, oryginalności pomysłu, samodzielności 
wykonania/napisania, współpracy rodzinnej.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 
Jarmarku 18 grudnia, o czym laureaci zostaną 
poinformowani wcześniej. Nagrodzone pra-
ce zostaną opublikowane w prasie lokalnej 
(Tapeta) oraz na stronie internetowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. 

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie Biblioteki oraz na fan pange’u 
Biblioteki i Stowarzyszenia KAT.

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w konkursie. 

KAT

M
iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Dobczycach zaprasza dzieci oraz 

rodziców na doroczne spotkanie z Mikołajem.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę,  

4 grudnia, ok. godz. 12.15.
Jak co roku dostojny gość przyjedzie do 

nas z górą słodkości i dobrego słowa. 
Mikołajkowe spotkanie w Rynku to 

zapowiedź mających się odbyć w tym roku 
po długiej przerwie Jarmarku Świątecznego  
i Wigilii Ulicznej, które odbędą się 18 grudnia.

Red.
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temat z okładki

Muzopozytywna jesienna zaduma

C
icha relaksacyjna muzyka, ogień  
w kominku, herbata na stole… Jesień 

sprzyja zadumie... 
Jesień sprzyja melancholii i nawet może 

usprawiedliwić chwilowe stany depresyjne. 
Jesienią nie trzeba być aktywnym, zdrowym, 
można sobie popłakać. Dlatego, wbrew roz-
sądkowi, można polubić jesień. 

Do takiego zadumania się w jesieni 
zaprosiła publiczność dobczyckiego RCOS 
sekcja Muzopozytywni, która przygotowała 

jesienny i jakby nie było – andrzejkowy 
koncert. 

W świat poezji i piosenki zaprosiły nas 
starsza i młodsza sekcja, które ćwiczą i przy-
gotowują się pod okiem Joanny Sadkiewicz.

W piękny scenariusz ujęła całość Justyna 
Dudzik, która wraz ze Zbigniewem Dudzi-
kiem – także śpiewającym w koncercie, 
poprowadziła nas szlakami jesiennej zadumy.

- Listopad to także czas szczególnej refleksji 

nad przemijaniem i rozmyślań o tych, któ-
rych już nie ma wśród nas – mówiła Justyna 
Dudzik – również o artystach. 

Nie mogło więc zabraknąć piosenek, 
które nie tylko wykonywali artyści, których 
już z nami dzisiaj nie ma, ale także takich, 
które o przemijaniu ale i pamięci, mówią.

Wykonawcy przypomnieli popularne 
utwory, śpiewane do dzisiaj przez młod-
szych i starszych Polaków (Marylę Rodo-
wicz, Skaldów, Marka Grechutę, Krzysztofa 

Krawczyka, Maanam), ale także sięgnęli po 
młody repertuar, wykonywany przez nowych 
idoli współczesnej młodzieży (Sanah, Anię 
Dąbrowską).

Solowe i zespołowe wykonania uzupełniał, 
nie mogło być inaczej, bardzo nastrojowy  
i melancholijny taniec z szarfą.

Nie zabrakło wspólnej piosenki, do wyko-
nania której nasi soliści zaprosili publiczność. 
Nie zabrakło także niespodzianki – życzeń 

imieninowych i piosenki „Sto lat” dla dyrek-
tora ośrodka kultury Andrzeja Topy.

W koncercie „Jesienna zaduma” wystąpili 
członkowie Sekcji Wokalnej Muzopozytywni: 
Milena Irzyk, Bianka Kania, Emilia Wylęgała, 
Paulina Ostafin, Maja Sadkiewicz, Agata 
Grabowska, Patrycja Karcz, Borys Kania, 
Elżbieta Bogacz, Marek Cieślak, Zbigniew 
Dudzik, Emilia Kuc, Joanna Sadkiewicz. Na 
scenie wystąpiła także, towarzysząc tańcem 
wokalnym wykonaniom, Amelia Kozłowska. 

O nagłośnienie i światło zadbał, jak zawsze 
niezawodny, Michał Rozwadowski.

Muzopozytywni zapraszają na kolejne 
występy. Jak podkreśliła Joanna Sadkiewicz 
na podsumowanie koncertu, kiedy widzi 
się takie tyle zadowolonych twarzy, taką 
radość na widowni, to po prostu chce się 
organizować takie występy.

anka

fot. Paweł Stożek
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Kornatka: trwają prace nad przebu-
dową szkoły

W 
Kornatce prowadzone są prace związane 
z przebudową i rozbudową budynku 

szkoły podstawowej oraz rozbudową sali 
gimnastycznej. 

Zakres robót w ramach inwestycji jest 
bardzo szeroki, a dzięki inwestycji szkoła 
zyska wygląd na miarę XXI w.

W ramach robót m.in. wybudowane 

zostaną dwie sale lekcyjne, powstanie 
zupełnie nowe skrzydło, które całkowicie 
zmieni bryłę budynku i powiększy prze-
strzeń edukacyjną dla dzieci. Dodatkowo 
szkoła zyska nowe pomieszczenia – stołówkę  
i świetlicę, a także nowe pomieszczenia dla 
administracji. 

Te ostatnie powstaną po zaadaptowa-
niu części mieszkalnej, która znajduje się 
w budynku. Po przebudowie będzie tam 
mieścił się sekretariat z gabinetem dyrek-
tora, pokój nauczycielski czy pomieszczenia 
socjalne. Odnowione zostaną także kory-
tarze czy wejścia do sal, położone zostaną 
nowe posadzki, drzwi zostaną wymienione,  
a ściany odświeżone. 

Przebudowana i powiększona zostanie 
także sala gimnastyczna, łącznie z wymianą 
pokrycia dachowego.

W efekcie realizacji inwestycji w obiekcie 
będzie mieściło się osiem 25-osobowych sal 
lekcyjnych, dwie sale 15-osobowe oraz trzy 
sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimna-
stycznej pozwoli natomiast na jednoczesne 
prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali 
rozdzielonych kurtyną. 

Realizacja inwestycji współfinansowana 
jest z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dziekanowice: oświetlenie i chodnik 
w realizacji

T
rwa budowa oświetlenia na odcinku 
Sieraków-Dziekanowice. To długo wycze-

kiwana przez mieszkańców inwestycja, na 
którą m.in. zdecydowali się przeznaczyć 
środki z funduszu sołeckiego.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie: 160 
272,02 zł, w tym:

• środki z funduszu sołeckiego sołectwa 
Sieraków w wysokości: 56 107,50 zł

• środki z funduszu sołeckiego sołectwa 
Dziekanowice w wysokości: 20 000 zł

• środki z budżetu gminy w wysokości: 
84 164,52 zł.

W Dziekanowicach dobiegają końca 
prace nad budową chodnika wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, który prowadzić 
będzie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

z drogą wewnętrzną do przejścia dla pieszych, 
które powstanie przy Szkole Podstawowej. 
Budowa przejścia dla pieszych zrealizowa-
na zostanie . To kolejna inwestycja mająca 
na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych,  
w tym szczególnie dzieci i młodzieży, uczniów 
pobliskiej szkoły podstawowej.

Dobczyce: Prace inwestycyjne w infra-
strukturze rekreacyjnej i drogowej

W 
Dobczyckim Parku Miejskim wykonane 
zostały prace związane z położeniem 

nakładki asfaltowej na odcinku łączącym 
ścieżkę pieszo-rowerową z parkingiem. Dzię-
ki tym pracom możliwy będzie bezpieczny  
i komfortowy przejazd wokół całego parku.

Na ul. Wąskiej w Dobczycach zakończyły 
się prace związane z modernizacją chodni-
ka. Zadanie realizowane było przez Gminę 
Dobczyce, a jego koszt wyniósł 60 266,15 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Centrum Usług Wspól-
nych Gminy Dobczyce z nową siedzibą

W 
ramach realizacji zadania pn: „Utwo-
rzenie Gminnego Centrum Społeczno-

-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek 
ratowniczo-gaśniczych”, którego efektem było 
m.in. powstanie Centrum Edukacji Przeciw-
pożarowej, zmodernizowany został także 

budynek komunalny przy ul. Jagiellońskiej.
W ramach przeprowadzonych prac 

obiekt zmienił swój wygląd, a wkrótce zyska 
także nową funkcję. To tam siedzibę będą 
miały: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Dobczyce. Obie te instytucje boryka-
ły się z trudnymi warunkami lokalowymi. 
Zaadaptowanie pomieszczeń budynku przy 
ul. Jagiellońskiej podniesie jakość obsłu-
gi i komfort, zarówno pracowników, jak  
i klientów tych instytucji.

Modernizacja ul. Kościuszki w realizacji 

D
obiegła końca modernizacja ulicy Kościusz-
ki. W ramach inwestycji trwającej 

od lipca zmodernizowano ponad 1600m 
nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz 
950 m chodników. 

Rozbudowana została również sieć wodo-
ciągowa z przyłączami w ulicy Kościuszki, 
gdzie powstało ponad 330 m rurociągu  
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z życia gminy

G
mina Dobczyce zajęła 3. miejsce w kon-
kursie „Turystyczne Skarby Małopolski” 

w kategorii Miejsce z Klimatem. 
Podczas uroczystej Gali, która odbyła 

się w Europejskim Centrum Muzyki im. 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 
burmistrz Tomasz Suś odebrał to wyróżnienie. 

Konkurs Turystyczne Skarby Małopol-
ski organizowany był przez Województwo 
Małopolskie i Małopolską Organizację 
Turystyczną po raz czwarty. 

Do konkursu można było zgłaszać miej-
scowości, gminy, szlaki, wydarzenia, atrak-
cje turystyczne, obiekty, inne podmioty 
związane z rynkiem turystycznym z terenu 
Województwa Małopolskiego w sześciu 
kategoriach konkursowych: 
• miejsce z klimatem – miejscowość lub 

gmina turystyczna 
• najciekawszy szlak turystyczny
• dzieje się – wyjątkowe wydarzenie tury-

styczne 
• unikatowa atrakcja turystyczna 
• sielskie klimaty – wypoczynek blisko natury
• w gościnie – oferta kulinarna. 

Konkurs składał się tradycyjnie z trzech 

NZPOZ DOB-MED pilnie zatrudni 

lekarza i pielęgniarkę do pracy w POZ.
Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt osobisty w siedzibie firmy  

Dobczyce ul. Rynek 16
lub telefoniczny pod nr: 600 854 252  

lub 12/271 36 61

etapów. W pierwszym etapie plebiscytu 
każdy miał prawo zgłosić swojego faworyta, 
dzieląc się wrażeniami z wizyt w ulubio-
nych zakątkach regionu, miejscach, które 
na długo pozostają w pamięci, gościnnych 
progach gospodarstw, hoteli i pensjonatów 
oraz karczmach i restauracjach serwujących 
lokalne przysmaki. 

Kolejny etap to głosowanie za pośred-
nictwem platformy internetowej gdzie każdy 
mógł oddać głos na swoich wybrańców. 

Głosowanie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem, ponieważ w drugim 
etapie konkursu liczba osób głosujących 
wyniosła 10097 natomiast liczba oddanych 
głosów to 22576. 

Na koniec Kapituła Konkursu zatwierdziła 
wynik i podała go do publicznej wiadomości 
podczas dorocznej gali. 

Nagroda, ktora w dużej mierze zależała 
także od sympatii turystów, którzy cenią 
sobie uroki nadrabiańskiej miejscowości, 
potwierdza turystyczne klimaty i atrakcyj-
ność Dobczyc. 

ugim
fot.: Województwo Małopolskie

i prawie 100 m przyłączy. Ciekawostką jest, 
że po raz pierwszy w gminie Dobczyce zasto-
sowano umocnienie kanału kanalizacyjnego 
za pomocą rękawa.

Koszt inwestycji wyniósł: 2 063 060,17 
zł, z czego 1 952 979,27 zł stanowiły środki  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozwój infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej w gminie Dobczyce

W 
ostatnim czasie w gminie Dobczy-
ce wykonano prace mające na celu 

poprawienie jakości infrastruktury rekre-
acyjno-sportowej. 

W Dobczycach, przy boisku do siatkówki 
plażowej w parku miejskim oraz boisku 
treningowym KS Raba Dobczyce, zamon-
towane zostały piłkochwyty. 

W Bieńkowicach przy remizie, na terenie 
zagospodarowanym w ostatnich latach pod 
cele rekreacyjne, odebrane zostały prace 
związane z realizacją siłowni plenerowej. 
Zmiany zaszły również na wysłużonym 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Dobczycach. W ramach programu Mało-
polska Infrastruktura Rekreacyjno-Spor-
towa zrealizowana została tam wymiana 
nawierzchni.

ugim

Sukces w Konkursie  
Turystyczne Skarby Małopolski
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104. Rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

D
umny przemarsz pocztów sztandaro-
wych prowadzonych przez Orkiestrę 

Dętą „Dobczyce” zainaugurował lokalne 
obchody 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Sercem patriotycznych 
uroczystości stał się tradycyjnie dobczycki 
Rynek. Przy symbolicznym Grobie Niezna-

nego Żołnierza zebrali się przedstawiciele 
lokalnych środowisk oraz mieszkańcy, by 
wspólnie uczcić najważniejszą wartość  

– wolność.
W słowach skierowanych do zgroma-

dzonych burmistrz Tomasz Suś podkreślił, 
że niepodległość nie jest nam dana raz 
na zawsze, co w kontekście tegorocznych 
światowych wydarzeń, nabrało szczegól-
nego znaczenia. Zachęcał do pielęgnowania 
polskości i należytego obchodzenia Święta 
Niepodległości. 

Szczególnym punktem uroczystości 
było symboliczne złożenie kwiatów, którego 
dokonali przedstawiciele władz, samorzą-
dowcy oraz reprezentacje lokalnych orga-
nizacji i instytucji. O oprawę muzyczną 
zadbała Orkiestra Dęta „Dobczyce” pod 
batutą kapelmistrza Józefa Manieckiego. 
Po oficjalnych uroczystościach w kościele 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
odprawiona została msza św. w intencji 

Ojczyzny, którą sprawował ks. proboszcz 
Kazimierz Turakiewicz.

Muzyczne zwieńczenie narodowego 
święta Niepodległości

K
oncert Big Band Dobczyce zwieńczył 
tegoroczne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości w Dobczycach. Muzyczną 
ucztę otworzył znany wszystkim Polonez 

Wojciecha Kilara, zagrany w niecodziennej 
muzycznej aranżacji. 

Big Band z gościnnym udziałem woka-
listów – Elżbiety Kulpy oraz Piotra Skóry, 
w muzycznej podróży przeszedł od pieśni 
patriotycznych do utworów pochodzących 
z kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. 

Wspólnie z licznie zgromadzoną publicz-
nością w auli widowiskowej Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego mieliśmy 
okazję zaśpiewać wybrane pieśni legionowe 
i żołnierskie, a także posłuchać wspaniałych 
polskich przebojów takich artystów jak 
m.in. Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki, 
Krystyna Prońko, Hanna Banaszek czy 
Andrzej Rosiewicz.

Energiczny koncert był okazją do rado-
snego zamanifestowania patriotyzmu i to  
w wyjątkowym, muzycznym wydaniu. Występ 
Big Bandu Dobczyce pod kierownictwem 
Ernesta Heksela przyjęty został gromkimi 
brawami, a publiczność stanowczo domagała 

się bisów. Zachwyt publiczności podzielili 
burmistrz Tomasz Suś, który serdecznie 
podziękował muzykom i wokalistom. Głos 
zabrali także: senator Andrzej Pająk, sta-
rosta Józef Tomal oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata 
Jakubowska.

Organizatorami patriotycznych obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Dobczycach byli: Gmina Dobczyce  
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Dobczycach przy współpracy z Big Bandem 
Dobczyce oraz Orkiestrą Dętą Dobczyce. 

Uczestnicy wydarzeń organizowanych 
w ramach obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości otrzymywali m.in. pamiąt-
kowe kotyliony wykonane przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dobczyc. 

Wspólnie zaśpiewali dla Niepodległej 

K
ornatka była jednym miejsc na mapie 
kraju, w którym 11 listopada w samo 

południe uroczyście odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego. Ramię w ramię do Hymnu 
stanęli przedstawiciele lokalnej społeczności, 
zebrani na placu w centrum wsi. Wcześniej 
mieszkańcy uczestniczyli w uroczystej mszy 
św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w 
kościele parafialnym przez ks. proboszcza 
Zbigniewa Kosowskiego. 

Nie zabrakło także wspólnego śpiewania 
pieśni żołnierskich i patriotycznych, do 
którego zachęcała wszystkich radna Jolanta 
Ziemba, a melodię wygrywali lokalni muzycy. 

Najwięcej emocji dostarczyło jednak 
losowanie nagród w konkursie „Pocztówka do 
Niepodległej”. „Szczęśliwe” kartki wylosowali: 
wicestarosta Rafał Kudas, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Dobczycach Marek 
Kaczor, ks. proboszcz i ppłk Krzysztof Miękina 
oraz przedstawiciele społeczności szkolnej 
i Stowarzyszenia „Gościniec” – głównego 
organizatora patriotycznych obchodów. 

Spotkanie zakończył smaczny poczę-
stunek w postaci tradycyjnej grochówki  
i domowych ciast. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Tomasz Suś.

ugim
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Dom Ludowy zyska blask

D
om Ludowy w Stadnikach już za kilka-
naście miesięcy będzie miejscem, gdzie 

swoją filię będzie miała Miejska Biblioteka 
Publiczna. Jest to powrót do korzeni, ponie-
waż jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku w tym samym budynku funkcjonował 
przez wiele lat oddział biblioteki.

W listopadzie, w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach, pod-
pisana została umowa miedzy dyrekto-
rem biblioteki Pawłem Piwowarczykiem,  
a wspólnikiem firmy „WI-BA SC” Adrianem 

Bochackim. 
Wartość robót budowlanych realizowanych 

w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa  
i adaptacja Domu Ludowego w Stadnikach na 
potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dobczycach”, zgodnie z podpisaną umową 
z wykonawcą opiewają na kwotę 4,6 miliona. 
Prace będzie realizowała firma „WI-BA” 
spółka cywilna z Myślenic.

Jak podkreśla dyrektor biblioteki filia, 
która planowo ma rozpocząć działalność 
na początku 2024 roku, będzie szansą na 
rozszerzenie działalności i bycie bliżej czy-
telnika, odbiorcy kultury. 

Ta biblioteka będzie czymś więcej niż tylko 
wypożyczalnią. To bardziej małe centrum 
kultury oferujące nieszablonowe zajęcia dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych i dla seniorów, 
prowadzące szeroko zakrojoną współpracę 
ze szkołą, z Kołem Gospodyń. 

Dzięki dofinansowaniu z zadania  
w ramach Kierunku Interwencji 2.1 „Infra-
struktura bibliotek 2021-2025” Priorytet  
2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biblioteka 
została beneficjentem programu, uzyskując 
dofinansowanie w kwocie 2 milionów 250 
tysięcy złotych. 

- To maksymalna kwota, którą mogliśmy 
uzyskać – to bardzo cieszy - podkreśla 
dyrektor Piwowarczyk.

Szczególne podziękowania należą się 
burmistrzowi Tomaszowi Susiowi, który 
zainicjował cały projekt. Przygotowanie 
wymagało pracy wielu osób m. in. kierow-
nika referatu inwestycji Konrada Skiby  
i głównego specjalisty ds. pozyskiwania 
funduszy Marka Mitki oraz zespołu pro-
jektanta Wiktora Kielana. 

Zadanie nie zostałoby zrealizowane 
bez wsparcia ze strony Rady Miejskiej  
w Dobczycach, która przyznała bibliotece 
dotację inwestycyjną w wysokości ponad 
2,5 miliona złotych.

MBP

O
bchody 70. rocznicy ślubu! Czcigodni 
Jubilaci - Rozalia i Bronisław Lenarto-

wie z Brzączowic - to ludzie niezwykli, o czy 
świadczy chociażby kamienna rocznica ślubu. 

19 października 1952 r. powiedzieli sakra-
mentalne TAK w Kościele pw św. Wojciecha 
w Droginii, rok później zawarli ślub cywil-
ny. Wychowali 8 dzieci (7 synów i córkę), 
doczekali się 16 wnuków, 20 prawnuków  
i 2 praprawnuków. Ogromny szacunek! Obec-
nie para z najdłuzszym stażem małżeńskim 
w Gminie Dobczyce. 

Pogody ducha i wierności wartościom, 
pomimo wszelkich przeciwności losu, można 
się od nich uczyć. 70 lat wspólnego życia to 
wprost gotowy scenariusz filmowy! 100 lat!

Ewa Kołacz
Radna Rady Miejskiej

Projekt  „Zintegrowana 
świetlica” w SP nr 1 

S
zkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach 
uruchomiła projekt "Zintegrowana świe-

tlica", którego celem jest integracja dzieci  
z Ukrainy i z Polski.

W placówce uczy się obecnie 29 dzieci  
z Ukrainy, a część z nich korzysta również  
z opieki świetlicowej. Wychowawcy świetlicy 
dostrzegli potrzebę integracji tych uczniów 
z ich polskimi rówieśnikami. Sposobem 
na zawieranie przyjaźni jest oczywiście 
wspólna zabawa, stąd pomysł na realizację 
projektu, w czasie którego nie zabraknie 
wspólnych zajęć sportowych, plastycznych 
i rozwijających kreatywność

Grant w wysokości 4580 zł, który szkoła 
otrzymała od Stowarzyszenia SURSUM 
CORDA ze środków Fundacji Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger”, pozwolił na 
doposażenie świetlicy w nowe zabawki  
i materiały edukacyjne, co zdecydowanie 
wzbogaciło plan pracy wychowawczej. Dzieci 
polskie i ukraińskie wspólnie śpiewają dzięki 
zestawowi do karaoke, grają w piłkarzyki 
stołowe, tworzą scrapbooki, bawią się, korzy-
stając z chusty klanza i innych zakupionych 
z tych środków zabawek. Koordynatorem 
projektu jest p. Marzena Lenart, a anima-
torami zabaw wychowawcy świetlicy.

J.D.
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P

od takim tytułem 25 października otwarto 
wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Dobczycach. Projekt zrealizowała Fundacja 
Dobczyckie Centrum Wsparcia im. Michała 
Nowaka we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice.

Pomysł na powstanie wystawy zrodził się 
kilka lat temu. Nieżyjący już prezes Fundacji 
DCW Michał Nowak zawsze był fascynatem 

Malty, chciał być Maltańczykiem, ale niestety 
nieszczęśliwy wypadek pokrzyżował jego 
marzenia. Mimo wypadku, nadal chciał 
pomagać innym, dlatego też w 2014r. założył 
Fundację Dobczyckie Centrum Wsparcia.

W okresie pandemii przypadało 25-lecie 
działalności Maltańczyków w powiecie 
myślenickim. Z powodu obostrzeń nie było 
możliwości uczczenia tej rocznicy. Czas 
izolacji oraz śmierć prezesa Fundacji DCW 
w czasie jej trwania, dały nam bodziec do 
pochylenia się nad przemijającym czasem 
i tchnęły do realizacji pomysłu stworzenia 
tej wystawy.

Mamy sentyment do zbierania pamią-
tek związanych z działalnością maltańską. 
Wszyscy w oddziale wiedzą, że jeśli są jakieś 

„gadżety”, to u Wojnarowskich znajdą dom. 
To „zbieractwo” spowodowało, że zgło-

siło się do nas kilka osób, które mimo, że 
nie działały już lub nie używały umundu-
rowania ze względu na zmianę przepisów 
ratowniczych i struktur, nie chciały wyrzucać 
mundurów. Dlatego postanowiły podarować 
je nam do dyspozycji. Kierujemy ukłony  
i podziękowania w stronę Joanny Mentel, 
Agnieszki Mitan, Magdaleny Cichoń-Pachoń, 
Karoliny Niedośpiał.

W kwietniu na stronach Fundacji ARTS 
znaleźliśmy ogłoszenie dotyczące naboru 
wniosków do program „Działaj Lokalnie” 
związanych ze ścieżką tematyczną „Dzie-
dzictwo – Archiwizacja”. Po uzgodnieniu  
z ówczesną Komendant Malty Myślenice, jako 
Fundacja DCW wystąpiliśmy o dofinanso-
wanie na realizację naszego przedsięwzięcia. 
Otrzymaliśmy dotację w ramach projektu 
realizowanego przez program Polsko – Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Sądzimy, że znaleźliśmy godny sposób 
zaprezentowania i upamiętnienia służby 
wielu Maltańczyków i osób wspierających 

działalność organizacji paramedycznych, 
w tym także osób, których już z nami nie 
ma, m.in. założycielki Służby Maltańskiej 
w Polsce - śp. dr Róży Kubiak, założyciela 
Fundacji DCW – śp. Michała Nowaka, 
ratownika maltańskiego -śp. Dariusza 
Frączka, śp. dr Józefa Wilka, dyrektora ZS 

Dobczyce – śp. Gabriela Syrka, śp. Starosty 
Stanisława Chorobika oraz śp. Burmistrza 
Marcina Pawlaka.

Wystawa składała się z kilku sektorów. 
Pierwszy to galeria zdjęć pogrupowana  
w dziewięciu kategoriach, m.in. zabezpie-
czenia medyczne w powiecie myślenickim, 
ogólnopolskie, pielgrzymki, kursy i szkolenia 
pierwszej pomocy, akcje socjalne, pokazy 
i zawody pierwszej pomocy, działalność 
wychowawcza: Liceum Ratownicze i Korpus 
Kadetów. Znalazły się na niej 162. zdjęcia. 
Dodatkowo wybrano 16 zdjęć w formacie A3, 
które ukazywały pracę ratowników parame-
dycznych. Fotografie zostały wykonane przez 
kilkadziesiąt osób, fotografów-amatorów  
i zawodowych dziennikarzy. Przekazano 
je do dyspozycji Stowarzyszenia Malta 
Służba Medyczna Oddział Myślenice oraz 
Fundacji DCW. Były publikowane na stro-
nach internetowych stowarzyszenia, gmin 
współpracujących, portalach społecznościo-
wych, w gablocie znajdującej się przy rynku 
w Myślenicach oraz kronikach Maltańskich.

Drugi sektor to umundurowanie uży-
wane od 1995 roku – mundury „robocze” 
jak również reprezentacyjne. Na wystawie 
zaprezentowano 11 różnych zestawów wraz  
z informacją w jakim okresie były użytkowane. 
Dodatkowo podczas wernisażu goście mogli 
zobaczyć umundurowanie prezentowane 
przez uczniów Liceum Ratowniczego oraz 
Kadetów.

Trzeci sektor, to pamiątki przekazane 
przez członków Służb Maltańskich: meda-
le, krzyże zasługi, identyfikatory, dyplomy, 
pamiątki z pieszych pielgrzymek, puchary, 
elementy pochodzące z okresu II Wojny 
Światowej, jak np. skórzana apteczka prze-
kazana przez prof. Henryka Kubiaka – zało-
życiela Służb Maltańskich w Polsce. Są to 
pamiątki zebrane w ciągu wieloletniej służby: 

Agnieszki Mitan (27 lat), Joanny Mentel (26), 
Moniki Nowak-Wojnarowskiej (24), Pawła 
Wojnarowskiego (20) oraz Zarządu Oddziału 
Myślenice od 1995 roku.

Czwarty sektor to podziękowania od 
instytucji, z którymi Stowarzyszenie Malta 
Służba Medyczna współpracowało. Obok 

nich znalazły się również ksera stron tytu-
łowych książek z zakresu pierwszej pomocy 
i ratownictwa.

Podczas wernisażu była możliwość 
obejrzenia kilku kronik papierowych oraz 
zbiory dyplomów, podziękowań, artyku-
łów prasowych, które były gromadzone od 
początku istnienia oddziału Malty Myślenice. 
Był także wyświetlony zbiór ok. 1000 zdjęć, 
z których zostały wybrane te do prezentacji 
na sztalugach. Zaprezentowano 3 filmy 
opracowane na 10. i 15-lecie oraz ujęcie  
z drona podczas zabezpieczenia medycznego 
Międzynarodowych Małopolskich Spotkań 
z Folklorem w Myślenicach.

W ramach projektu została przygotowana 
fotoksiążka, która zawiera ok. 300 zdjęć. 
Można ją obejrzeć w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Planowane jest również udostęp-
nienie zebranych zasobów w postaci cyfrowej 
w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA). 

Na wernisażu byli obecni rodzice  
i rodzeństwo zmarłego prezesa Fundacji 
DCW – Michała Nowaka: Teresa i Szczepan 
Nowakowie oraz bracia Mariusz i Mateusz 
z rodziną, a także mama obecnego prezesa 
Fundacji DCW – Anna Wojnarowska. Nie 
zabrakło osób, które tworzyły od 1995r. 
organizację działającą pod znakiem Krzy-
ża Maltańskiego. Byli to: Agnieszka Mitan  

– wieloletni zastępca komendanta oddziału 
Myślenice; st. asp. Piotr Kutrzeba – ratownik 
medyczny oraz strażak PSP; Joanna Mentel 

– pielęgniarka i instruktor pierwszej pomo-
cy; Piotr Rachtan – kierowca karetki oraz 
pasjonat fotografii, którego liczne zdjęcia 
prezentowane są na wystawie. Nie zabrakło 
także lekarzy wspierających wolontarystycz-
nie działalność – Katarzyny Borczak oraz 
Małgorzaty Lach wraz z mężem ratownikiem 
Grzegorzem. 

Na wernisażu pojawili się również: 
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Piotr Kania – długoletni kwatermistrz 
oddziału; Eliasz Królikowski – kierowca  
i ratownik medyczny; Łukasz Jasek – członek 
Zarządu Oddziału w poprzednich kaden-
cjach; Przemysław Ulman – drugi opiekun 
pierwszego Zastępu Korpusu Kadetów; 
Magdalena Cichoń-Pachoń – członek pierw-
szego Zastępu Korpusu Kadetów; Joanna 
Chanek – ratownik. W otwarciu wystawy 
udział wzięła również wieloletni komendant 
Malty Służby Medycznej oddziału Mszana 
Dolna – Karolina Niedośpiał; obecny Komen-
dant Oddziału Myślenice Tomasz Wałęga, 
zastępca Komendanta Mateusz Styczeń, dr 
Magdalena Maciuszek – wieloletni zastępca 
Komendanta oraz Komendant Oddziału 
Myślenice poprzedniej kadencji, Jakub 
Dziadkowiec – ratownik medyczny, zastępca 
Komendanta ubiegłej kadencji.

Na wernisażu pojawili się również przed-
stawiciele władz PSP i OSP, z którymi często 
współpracujemy: kpt Tomasz Pruchnik  

– dowódca JRG PSP Myślenice; bryg. w st. 
spocz. Roman Ajchler – komendant Miej-
sko-Gminny ZOSRP w Myślenicach; Kon-
rad Polewka – przedstawiciel zarządu OSP 
Śródmieście, która użycza swojego budynku 
na siedzibę oddziału Malty, kwatermistrz 
Malty Myślenice.

Władze samorządowe reprezentowali: 
Marek Kaczor – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Dobczycach, Bogumił Pawlak 
wójt Gminy Wiśniowa, członek Rady Fun-
dacji DCW.

Obecni byli również: Bogusław Lichoń  
– dyrektor ZS w Dobczycach, z którymi 
zarówno Malta jak i Fundacja DCW współ-
pracuje od 2015r. tworząc Liceum Ratow-
nicze i Korpus Kadetów w Dobczycach; 
Alina Słowik – przedstawicielka Fundacji 
ARTS; Adam Styczeń – dyrektor szpitala  
w Myślenicach; Mieczysław Nowak – fotograf, 
którego zdjęcia również można obejrzeć na 
wystawie.  

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy 
do gospodarza miejsca, w którym mógł odbyć 
się wernisaż i wystawa – dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Pawła Piwowarczyka. 
W otwarciu wystawy pomagali uczniowie 
LO klasy ratowniczej i pożarniczej z ZS 
Dobczyce oraz kadeci Korpusu Kadetów  
z SP nr 1 w Dobczycach.

Wystawę można było oglądać do 25 listo-
pada. W tym czasie odbyło się 12 prelekcji, 
w których udział wzięli uczniowie Liceum 
Ratowniczego z ZS w Dobczycach i uczniowie 
szkół podstawowych: nr 1 i nr 2 w Dobczy-
cach, w Kornatce, dzieci i młodzież z MDP 
Kędzierzynka, uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Dobczycach. 

Wystawę mogły zobaczyć również oso-
by, które codziennie odwiedzały bibliotekę. 
Wszystkim zainteresowanym serdecznie 
dziękujemy.

Projekt dofinansowano ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Fundację Sztuki Przygody  
i Przyjemności ARTS, a także ze środków 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Monika i Paweł Wojnarowscy
fot. ze zbiorów DCW

Muzyczne zaduszki z Obstawą Prezydenta

X 
Dobczyckie zaduszki muzyczne już za 
nami. Było energetycznie w klimatach 

bluesowo-rockowych. Na dobczyckiej scenie 
zagościł zespół Obstawa Prezydenta, który 
zaraził naszą publiczność energią i dobrą 
muzyką.

Tradycją Dobczyckich zaduszek jest, 

że na scenie RCOS gości muzyka różnych 
klimatów: jazz, folk, rock, blues. W tym 
roku, z okazji dziesiątych Zaduszek, obok 
Gwiazdy wieczoru, przed publicznością 
wystąpił dobczycki zespół Web O’Brook 
(Maciej Machnicki, Andrzej Pudlik, Grzegorz 
Skuza, Paweł Stożek). Zagrał trzy autorskie 
utwory, które znane są doskonale dobczyc-
kiej publiczności. 

Gościnnie z zespołem zaśpiewali Anka 
Stożek, prezes Stowarzyszenia KAT oraz 
Bartosz Skuza. 

Gwiazda Zaduszek – Obstawa Prezydenta 
zagwarantowała publiczności wykwintną 
ucztę muzyczną. Zespół przypomniał swoje 
najbardziej znane utwory. Widownia żywo 
reagowała.

Tradycyjnie nasi goście zabrali ze sobą 
z Dobczyc, aż do dalekiego Bolesławca, 
dobczyckie kozy, upieczone przez Piekarnię 

Cukiernię Złoty Kłos oraz kozy piernikowe, 
z bolesławieckim motywem, upieczone  
i ozdobione przez Danutę Ścibor.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zaduszek, 
nasza Gwiazda zabrała ze sobą także auto-
grafy publiczności, złożone na reklamowym 
banerze X Dobczyckich zaduszek muzycznych. 

Tegoroczne Zaduszki, tak jak każdego 
roku, mogły liczyć na wsparcie, za które 
dziękujemy: Gminie i Miastu Dobczyce za 
dofinansowanie w ramach otwartego kon-
kursu ofert w dziedzinie kultury; Rucola 
Caffe za to, ze od pierwszych Zaduszek dba 
o naszych gości, Michałowi Rozwadowskie-
mu i Łukaszowi Piwowarczykowi, którzy 
zadbali o światło i nagłośnienie (oj, pięknie 
brzmiało); Gospodarstwu Agroturystycz-
nemu Ściborówka za nocleg dla gwiazdy; 
naszemu zaprzyjaźnionemu zespołowi Web 
O’Brook, za rozgrzewkę, Bartkowi Skuzie za 
wokal. Dziękujemy zespołowi za to, że na 
scenie mógł zagościć także akcent KATowski  
z Anką Stożek na wokalu.

Dziękujemy całemu zespołowi Stowarzy-
szenia KAT Dobczyce – za to, że dotrwaliśmy 
do jubliuszu dziesięciolecia. 

KAT (anka)
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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W 
Zespole Szkół w Dobczycach odbył 
się VII Festiwal Zawodów, połączony 

z promocją oferty szkoły.
Festiwal koordynowany był przez kierow-

nika szkolenia praktycznego, Pawła Słowika 
oraz kierownika warsztatów szkolnych, 

Pawła Kniaziowskiego. 
W przedsięwzięcie była również zaan-

gażowana Dyrekcja ZS oraz szerokie grono 
nauczycieli i młodzieży „Tischnera”, zwłaszcza 
zabezpieczająca imprezę klasa 2L1p. 

Festiwal był imponującym, ciekawym 
wydarzeniem, które w nietuzinkowy sposób 
zaprezentowało ofertę edukacyjną Zespołu 
Szkół oraz obszar działalności gospodarczej 
naszego regionu.

W sali gimnastycznej zaprezentowały 
swoje stoiska firmy, które współpracują ze 
szkołą: Sigma-Elektro Sp. z o.o., Herz, Gla-
mox NT, Wawel, Alpha-Technology, KLGS, 

Elektro-Montek, Dom Chleba. Przedstawi-
ciele tych firm prowadzili prezentacje dla 
uczniów klas drugich, trzecich i czwartych 
Zespołu Szkół.

W auli odbywały się spotkania z ósmokla-
sistami ze szkół podstawowych w Dobczycach 
(nr 1 i nr 2), z Brzączowic, Kornatki,  Nowej 
Wsi, Dziekanowic, Wiśniowej, ze Stadnik,  
z Czasławia, Glichowa oraz z Drogini. 
Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezen-
tacji poświęconej naszej szkole, spotkać się  
z przedstawicielką Urzędu Pracy w Dobczycach, 
Iwoną Urbanik oraz wziąć udział w wybra-
nych przez siebie warsztatach zawodowych  
w jednej z sześciu zaproponowanych branży.

W przygotowanie VII Festiwalu Zawodów 
i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas 
ósmych zaangażowanych było wielu nauczycieli 
i uczniów, którzy z prawdziwą pasją opowiadali  
o swoich kierunkach kształcenia, a przede 
wszystkim prezentowali praktyczne umie-
jętności, jakie nabywają na zajęciach.

Niezależnie od rodzaju wybranych przez 
siebie zajęć warsztatowych, nasi goście mieli 
okazję nie tylko do obserwowania swoich 
starszych kolegów w akcji, ale także do 
aktywnego włączenia się w wiele ćwiczeń 
praktycznych.

W sumie w VII Festiwalu Zawodów 
wzięło udział 325 uczniów klas ósmych  
z Dobczyc i okolicy, którzy uczestniczyli  
w zajęciach warsztatowych w następujących 
branżach: elektryczno-elektroniczna - 30 osób, 
mechatroniczna - 47 osób, informatyczna - 33 
osoby, budowlana - 63 osoby, fryzjerska - 39 
osób, gastronomiczna - 113 osób.

Festiwal Zawodów jak zawsze spełnił 
swoje zadanie, m.in.  została zacieśniona 
współpraca między ZS a zakładami pro-
dukcyjnymi, młodzież miała okazję poznać 
oferty pracy poszczególnych firm, jak również 
możliwość rozmowy i bliższego kontaktu  
z szefami poszczególnych zakładów a także 
uzyskać wyczerpujące informacje i pomoc  
w określeniu swojej ścieżki kariery zawodowej. 
Uczniowie z okolicznych szkół podstawowych 
natomiast mieli możliwość zapoznać się  
z charakterem naszej placówki i bogatą ofertą.

oprac. (bd)

4 
listopada mieliśmy ogromną przyjemność 
gościć w naszej bibliotece Jakuba Małec-

kiego. Uczestnicy spotkania chętnie zadawali 
pytania i dzielili się swoimi refleksjami. Nie 
zabrakło czasu na autografy i dedykacje 
oraz zdjęcia z autorem. Spotkanie na pewno 
było spełnieniem marzeń wielu miłośników 
literatury Jakuba Małeckiego. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy aktywność i liczną 
obecność. 

Spotkanie zorganizowała Justyna Sza-
wara w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
DKK Kulturalne espresso działającego przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach.

 Dofinansowano ze środków Instytutu 
Książki pochodzących z dotacji celowej Mini-
sterstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego.

18 listopada 2022 o swoich marzeniach, 
planach na przyszłość, a także twórczości  
i wydaniu powieści opowiedziała debiutująca 
autorka książki Dziewczyna do towarzystwa 
Natalia K. Palonek. 

Nie zabrakło akcentu muzycznego. Wieczór 
umiliły piosenki w wykonaniu pani Marleny 
Ciepki, która także poprowadziła spotkanie.

MBP

Festiwal Zawodów w Zespole 
Szkół w Dobczyach

W 
RCOS w Dobczycach rozegrane zostały 
Otwarte Małopolskie Igrzyska Dzieci 

i Młodzieży w Przeciąganiu Liny. W rywali-
zacji wzięły udział drużyny reprezentujące 
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  
z małopolski. 

Podczas zawodów liczyły się siła oraz 
odpowiednia technika i dobra współpraca 
drużyny. Niejednokrotnie, gdy zawodnicy  
utrzymali odpowiedni rytm, zdołali utrudnić 
zmagania swojemu przeciwnikowi. Rozgryw-
ki wzbudzały emocje nie tylko uczestników 
zmagań, ale także wszystkich obserwujących. 
Kibice dopingowali drużyny, a igrzyska były 
okazją do dobrej zabawy i integracji.

Organizatorem igrzysk był Polski Zwią-
zek Przeciągania Liny, Burmistrz Gminy 
i Miasta Dobczyce, Starostwo Powiatowe 
w Myślenicach, Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Myślenicach oraz Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy.

ugim
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (40)

Zupa grzybowa ze śmietaną.

1,5 l wywaru z kości i warzyw, 
5 dkg suszonych grzybów, 
pół szkl. śmietany, 
cebula, 
tłuszcz, 
mąka, 
natka pietruszki, 
sól, przyprawa do zup

Grzyby umyć, namoczyć i ugotować pod 
przykryciem na małym ogniu z dodatkiem 
pokrojonej cebuli.

Po ugotowaniu wywar przecedzić  
a grzyby pokroić w paseczki.

Tłuszcz rozgrzać, wymieszać z mąką , 
zasmażyć nie rumieniąc, połączyć z wywa-
rem szybko mieszając trzepaczką, chwilę 
pogotować.

Następnie dodać śmietanę, zagotować  
i doprawić do smaku.

Podawać z posiekaną natką pietruszki. 
Pięknej jesieni 

i wszystkiego smacznego 
życzy

Teściowa

Z przepisów Teściowej

Kiedy fizyk niemiecki Otto Hahn miał 
już prawie osiemdziesiątkę , spacerując  
w towarzystwie przyjaciela, natknął się na 
kilka młodych dziewcząt. 

- Ech - westchnął smętnie uczony – Kiedy 
widzi się dookoła tyle pięknych kobiet, człowiek 
chciałby jeszcze raz mieć siedemdziesiąt lat. 

 
Pewnego razu Newton zaprosił na obiad 

przyjaciela, ale zapomniał o tym uprzedzić 
służbę. Gdy gość się zjawił, zobaczył na stole 
jedno nakrycie, a stwierdziwszy, że Newton 
akurat dokonuje obliczeń, zjadł obiad i – nie 
chcąc przeszkadzać - wyszedł.  

- To dziwne - rzekł uczony, skończywszy 
pracę - Gdyby nie dowody rzeczowe, które 
stoją na stole, mógłbym sądzić, że nie jadłem 
dziś obiadu... 

Ernest Rutherford demonstrował kiedyś 
słuchaczom rozpad radu. Ekran raz świecił, 
raz ciemniał. Rutherford objaśniał:  

-Teraz panowie widzą, że nic nie widać. 
A dlaczego nic nie widać, to zaraz panowie 
zobaczą.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (19)
style, epoki, kierunki

Abstrakcjonizm  
Ramy czasowe XX wiek 
Główne cechy malarstwa: odrzu-

cenie wszelkiego rodzaju form mają-
cych odniesienie do rzeczywistości 
na rzecz układu barwnych plam  
i prostych form geometrycznych  

Najwybitniejsi przedstawiciele: 
Wassily Kandinsky , Piet Mondrian 
Jackson Pollock, Willem de Kooning 

Kończymy ten krótki przegląd 
malarstwa do XX wieku. 

Sztuka XXI wieku jest niebywale 
różnorodna, bardzo emocjonalna, 
posługuje się, że już nic nie może 
zaszokować ani zachwycić odbiorcy. 
Malarstwo coraz bardziej oddala 
się od klasycznych form i staje się 
niezmiernie ekspresywną, zindy-
widualizowaną formą przekazu 
wyrażaną nie za pomocą tradycyj-
nych środków, lecz raczej zdobyczy 
współczesnej techniki. 

S
towarzyszenie Ispina Dobczyce zaprasza 
na promocję kalendarza na 2023 rok. 

Jest to kalendarz niezwykły, znalazły się  
w nim bowiem zdjęcia wykonane w ramach 
projektu "Pół żartem, pół serio". Projekty 
ten Ispina realizuje już po raz drugi.

Do tej inicjatywy Ispina zaprasza miesz-
kańców gminy Dobczyce - przedstawicieli 
środowisk oświatowych, stowarzyszeń, 
samorządu, sportowców, młodych ludzi. 
Zdjęcia ich twarzy wkomponowywane są  

w portrety pędzla znanych malarzy świa-
towych. 

Autorem tych kolaży jest Zbigniew Kordula. 
Efektem każdej takiej sesji jest kalendarz. 

W grudniu Stowarzyszenie Ispina zaprasza 
na promocję kalendarza z tegorocznymi 
bohaterami projektu. Promocja odbędzie 
się w siedzibie Ispiny w Rynku, a dokładny 
temin zostanie podany na stronach inter-
netowych.

Ispina

Serdecznie dziękujemy! 

P
odczas tegorocznej kwesty na naszych cmentarzach 
w dniu Wszystkich Świętych zebrano kwotę 16865,15 

zł, 100 koron czeskich i 50 pensów GB. 
W pierwszej kolejności planujemy odnowić nagrobek 

Walentego Serafina (zm. 1940) i jego żony Anny (zm. 
1929) z kamienną figurą Matki Bożej. Nagrobek został 
ufundowany przez syna zmarłych, pochodzącego z naszej 
parafii księdza Władysława Serafina, proboszcza w Suchej 
Beskidzkiej w latach 1953-1972).

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom  
i kwestującym!

Społeczny Komitet 
Opieki nad Zabytkami Dobczyc
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rozmaitości

P
aździernik to miesiąc szczególny dla 
seniorów – 1. października obchodzony 

jest Międzynarodowy Dzień Seniora, 20 
października – Europejski Dzień Seniora. 
Nic dziwnego, że 27 października w auli 
widowiskowej RCOS odbyła się Akademia 
z Okazji Dnia Seniora.

Różne inicjatywy, podejmowane na rzecz 
seniorów na poziomie lokalnym, pomagają im 
nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać 
drugą młodość. Seniorzy z gminy Dobczyce 
już po raz trzeci uczestniczą w projekcie 
Mikro Akademie Seniora PLUS. Projekt 
realizowany jest dzięki dofinansowaniu  
z rządowego programu wieloletniego na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+”, ale także dobrej 
współpracy samorządu Gminy Dobczyce  
i lokalnych OSP, które nieodpłatnie użyczają 
remizy na zajęcia. 

W ramach tegorocznej edycji projektu 
działa dziewięć Mikro Akademii w sołectwach: 
w Bieńkowicach, Brzączowicach, Brzezowej, 
Nowej Wsi, Rudniku, Sierakowie, Skrzynce, 
Stadnikach i Stojowicach. Seniorzy wzięli 
już udział w warsztatach fotograficznych, 
florystycznych, zdrowego odżywiania oraz 
warsztatach z wdrażania nowych technolo-
gii. Mieli też okazję maszerować z kijkami 
nordic walking oraz wybrać się na wycieczkę 
do Zalipia. A to nie koniec – jeszcze wiele 
przed nimi. 

Akademia z okazji Dnia Seniora
W tym dniu nie zabrakło ciepłych słów 

oraz życzeń skierowanych do seniorów. 
- Dla całego społeczeństwa wasze doświad-
czenie życiowe, to bezcenny skarb. Prze-
kazujcie te wartości młodym pokoleniom 

- mówił burmistrz Tomasz Suś.
Słowa uznania i życzenia seniorom 

złożyli również przedstawiciele Rady Miej-
skiej, urzędu oraz prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach 
Wanda Balcerzak-Żółtowska, która w kilku 
słowach opowiedziała o działalności UTW.

Akademię uświetnił występ artystyczny 
grupy pomarańczowej z PS nr 1 w Dobczycach 

pod opieką Renaty Łukasik i Jadwigi Ochen-
der-Szewczyk. 

Obchody święta seniorów uświetnił 
koncert wychowanków Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Dobczycach wraz z nauczycielami 
oraz chóru Szkolnego „Vox coelestis” pod 
opieką Magdaleny Irzyk. 

Organizatorem Akademii z okazji Dnia 
Seniora było Stowarzyszenie BE-20, które 
realizuje projekt Mikro Akademie Seniora 
PLUS, dofinansowany ze środków rządowe-
go programu wieloletniego na rzecz Osób 
Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

ugim

Ponad pół wieku razem przez życie
A

ula Regionalnego Centrum Oświatowo-
-Sportowego w Dobczycach ponownie 

wypełniła się parami małżeńskimi, które 
obchodziły przynajmniej pół wieku wspólne-
go pożycia. Jubileusz Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego świętowało w listopadzie 31 par. 

Wspólnie przeżyły minimum 50 lat 
(Złote Gody). Takich par małżeńskich było 
23. Ale nie Jubileusz świętowały także pary  
z dłuższym stażem: 4 pary z 60-letnim 
(Diamentowe Gody), 2 pary z 65-letnim 
(Żelazne Gody) oraz 2 pary z najdłuższym 
w gminie Dobczyce, 69-letnim stażem. 

Te wyjątkowe uroczystości rozpoczęła 
msza św. w intencji Jubilatów odprawiona 
przez ks. proboszcza Kazimierza Turakiewicza. 

W RCOS burmistrz Tomasz Suś wraz ze 
starostą Józefem Tomalem, przewodniczącą 
Małgorzatą Jakubowską i wiceprzewod-
niczącym Markiem Kaczorem Rady Miej-
skiej w Dobczycach, odznaczyli Jubilatów 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

oraz wręczyli legitymacje podpisane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Jubilaci Złotych Godów otrzymali z rąk 
księdza proboszcza Kazimierza Turakiewicza 
listy z błogosławieństwem ks. arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego. 

Gratulacje i wyrazy uznania otrzymali 
również Jubilaci świętujący Diamentowe  
i Żelazne Gody, a także pary z najdłuższym 
stażem małżeńskim, które wspólnie idą 

przez życie już 69 lat. 
Spotkanie zwieńczył występ Zespołu 

Pieśni i Tańca Dobczyce pod kierownic-
twem Adriana Kulika, a o oprawę muzyczną 
zadbali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Dobczycach pod opieką pana Ernesta 
Heksela.

 
W tym roku medale i legitymacje  

z okazji Jubileuszu Złotych Godów otrzy-
mali Państwo:
Maria i Władysław Błaszczykowie z Dzie-
kanowic
Helena i Józef Ciętakowie z Nowej Wsi
Krystyna i Jerzy Czajczykowie z Dobczyc
Władysława i Stanisław Czajczykowie  
z Dobczyc
Barbara i Zdzisław Domiter z Dobczyc
Stanisława i Stefan Dudzikowie z Dobczyc
Wiesława i Zdzisław Głąbowie z Dobczyc
Barbara i Mieczysław Jeżowie z Dobczyc
Genowefa i Jan Karczowie z Kornatki
Maria i Jan Kęskowie z Brzączowic
Krystyna i Stefan Kęskowie z Brzączowic
Celina i Ryszard Knapikowie ze Skrzynki
Wiktoria i Ryszard Kowalscy z Brzączowic
Halina i Andrzej Matykiewiczowie z Dobczyc
Edwarda i Zygmunt Miękinowie z Niezdowa
Maria i Władysław Oramusowie ze Stojowic
Maria i Edward Parowie ze Stadnik
Dorota i Franciszek Piwowarczykowie  
z Brzezowej
Wanda i Leszek Płonkowie z Dobczyc
Franciszka i Leszek Soboniowie z Dobczyc
Zofia i Andrzej Stochowie z Brzezowej
Irena i Edward Widłowie z Dobczyc
Maria i Edward Włódyka z Kędzierzynki

ugim
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K
ontynuując cykl o wycieczkach w mniej 
oblegane rejony w górach, zaproponuję 

długodystansowe szlaki górskie w Polsce. 
Jest ich kilka i mają po kilkaset kilometrów 
długości i prowadzą przez kilka pasm górskich. 

Przejście ich zajmuje od kilku do kil-
kunastu dni, ale nie ma się co zrażać, bo 

można podzielić sobie ich przejście na etapy. 
Co prawda przebiegają też przez bardziej 
oblegane miejsca jak np.: Babia Góra, Tur-
bacz, Luboń Wielki, Tarnica, itd., ale krótki 
pobyt w tych miejscach w celu zrobienia 
kilku zdjęć jest do przeżycia. 

Najdłuższym szlakiem w polskich górach 
jest Główny Szlak Beskidzki mierzący pra-
wie 520 kilometrów. Biegnie on z Ustronia  
w Beskidzie Śląskim przez Beskid Żywiec-
ki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski do 
Wołosatego w Bieszczadach. Utworzono go 
już 1929 roku i nosi imię jego projektanta, 
którym był Kazimierz Sosnowski. Jest 
oznakowany kolorem czerwonym.

Drugim co do długości jest szlak z Rze-
szowa do Grybowa. Zwany czasem szlakiem 
granicznym. Ma długość 445 kilometrów. 
Prowadzi przez: Pogórze Dynowskie, Pogórze 
Przemyskie, Góry Sanocko - Turczańskie, 
Bieszczady Zachodnie oraz Beskid Niski. 
Oznakowany jest kolorem niebieskim.

Trzecim długim szlakiem jest Główny 
Szlak Sudecki liczący 440 kilometrów długości 

Długodystansowe szlaki górskie
i łączy Świeradów Zdrój i Prudnik. Biegnie 
przez Góry Izerskie, Karkonosze, Góry 
Kamienne, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry 
Bystrzyckie, Góry Orlickie, Góry Opawskie 
i Masyw Śnieżnika. Jego koncepcja powsta-
ła w 1947 roku. Jest oznakowany kolorem 
czerwonym. 

Trzecim w polskich Karpatach, a piątym  
w polskich górach jest mierzący 184 kilometry 
szlak biegnący z Tarnowa na Wielki Rogacz. 
Oznakowany jest kolorem niebieskim.

Główny Szlak Świętokrzyski ma długość 
105 km i łączy Gołoszyce z Kuźniakami. Nosi 
imię Edmunda Massalskiego. Oznakowany 
jest kolorem czerwonym.

Mały Szlak Beskidzki ma długość 137 
km i zaczyna się w Bielsku Białej Straconce 
a kończy przy schronisku na Luboniu Wiel-
kim. Oznakowany jest kolorem czerwonym.

Szlaków oczywiście jest więcej, ale 
pojemność artykułu pozwoliła na opisanie 
kilku najciekawszych.

Przechodząc te szlaki można zdobyć 
odznakę pamiątkową.

W imieniu Koła Przewodników w Dob-
czycach i własnym zapraszam do wycieczek 
po Małym Szlaku Beskidzkim, które obecnie 
zaczęliśmy organizować. Informacje znaj-
dują się na stronie internetowej i profilu fb 
dobczyckiego PTTK.

Jacek Kozubek 

M
iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
zaprasza dzieci i młodzież i dorosłych 

do udziału w konkursie na ozdobę choinkową.
Cele konkursu to podtrzymywanie i kul-

tywowanie tradycji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni 
oraz pobudzanie aktywności twórczej uczest-
ników, rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
stworzenie możliwości prezentacji własnych 
dokonań twórczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, szkół ponadpodsta-
wowych, uczestników WTZ i ŚDS oraz osób 
dorosłych z Gminy Dobczyce.

Każdy uczestnik może złożyć do konkursu 
maksymalnie 1 pracę.

Tematem konkursu jest samodzielne 
wykonanie przestrzennej ozdoby choinkowej 
(np. bombka, figurka, aniołek, dzwoneczek, 
gwiazdka, etc. – z wyłączeniem łańcuchów),

Technika wykonania – dowolna. Przy-
kładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, 
wełna, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, 
papier, bibuła, farby, słoma, koraliki, bro-
kat, kordonek, etc. Szczegółowe wymiary  
i prezentację prac określa regulamin. 

Prace wraz z przypiętą metryczką nale-
ży dostarczyć na adres: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. 
Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (pokój 143). 
Termin nadsyłania prac: 13 grudnia.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi po 16 grudnia. Prace konkursowe 
przyozdobią choinkę, któa znajdzie się  
w holu Ośrodka Kultury.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Red.

W 
listopadzie Klub Kulturalnego Kibica drugi raz w tym roku miał 
okazję do świętowania. W lutym uczczono 10-lecie istnienia klubu,  

a teraz kilka miesięcy później wypadł 150. wyjazd z Klubem. W naszych 
wyjazdach wzięło udział łącznie 8471 uczestników. 

Nasze wyjazdy to: 136 wyjazdów na mecze Wisła Kraków przy R22, 
1 mecz wyjazdowy do Wrocławia (Śląsk-Wisła), 1 mecz wyjazdowy do 
Niecieczy (Termalica-Wisła), mecz Polska - Grecja U-21, Finał Mistrzostw 
Europy U21 Hiszpania-Niemcy, 3 mecze reprezentacji Polski na Stadionie 
Narodowym, 2 mecze reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim (Polska 

-Portugalia, Polska – Włochy), 1 mecz reprezentacji na stadionie Śląska 
Wrocław (Polska – Walia), 3 mecze reprezentacji Polski w siatkówce  
w Tauron Arenie: Polska-Kanada; Polska-Brazylia; Polska - Argentyna, 
1 trening reprezentacji Holandii przed EURO 2012 na stadionie Wisły.

Od 10 lat budujemy uśmiechnięty stadion! Wszystkie informacje  
o wyjazdach zamieszczamy na fanpagu KKK oraz na stronie internetowej 
biblioteki w dziale klubowym. Zapraszamy na kolejne wyjazdy.

KKK

Konkursu na ozdobę  
choinkową
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P
od koniec jubileuszowego roku, wydana 
zostanie monografia Klubu Sportowego 

"Raba" Dobczyce!
Na zakończenie obchodów stulecia KS 

Raba, wydana zostanie książka opisująca 
dzieje Klubu z Dobczyc. 

Jej autor, redaktor Paweł Panuś 
zakończył już prace nad treścią tejże 
lektury. Do finalizacji dzieła pozostały 
sprawy związane z wydrukowaniem 
monografii.

Książka opisująca dzieje KS Raba 
będzie liczyć ponad 200 stron formatu 
A4 i zawierała będzie rys historyczny 
klubu, a także nieznane fotografie, 
wycinki prasowe, sylwetki zasłużonych 
zawodników, tabele, wyniki, prezentując 
po raz pierwszy kompletną historię 
zasłużonego klubu i dobczyckiej piłki 
nożnej!

Oprócz historycznych materiałów 
w książce znajdą się również fotografie 
wszystkich obecnych drużyn KS Raba. 
Jubileuszowa monografia będzie zatem 
swoistego rodzaju kompendium wiedzy 
o Klubie Sportowym Raba, jakiego do 
tej pory jeszcze nie było.

Mamy nadzieję że po monografię 
sięgnie każdy prawdziwy kibic biało-

-niebieskich. Publikacja to także lekcja 
historii dla najmłodszych sympatyków 
dobczyckiego klubu. Można się z niej 
dowiedzieć m.in w jakich okoliczno-
ściach w 1922 roku powstawał klub. 

Monografia na stulecie Klubu
Poznać nazwiska ludzi, którzy go zakładali.

Książka będzie do nabycia od 17 grud-
nia kiedy to nastąpi jej premiera podczas 
jubileuszowej gali stulecia KS Raba.

KS Raba 

Rozbiegane Dobczyce wystartowały licznie biegach niepodle-
głościowych. 
Najliczniejsza ekipa wybrała się na trasę biegu Skawina - Mogi-

lany na dystansie 8km, czyli pod górę ze Skawiny do Mogilan. 
Wystartowało tam ośmioro naszych reprezentantów. Natomiast 
w Myślenicach reprezentowała nas jedna osoba. 

Od listopada grupa trenuje sprawność ogólną podczas ponie-
działkowych ćwiczeń. 

Bez zmian pozostają czwartkowe treningi – startujemy o 19:30 
z parkingu przy placu zabaw na ul. Szkolnej.

RD

Rozbiegani dla Niepodległej

Wygrana i awans  
Natalii

Z
awodniczka sekcji szachowej TKKF 
Dobczyce, Natalia Górnisiewicz wygra-

ła Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów  
w szachach D17, które odbyły się w Jastrzę-
biej Górze.

Natalia zakończyła turniej na pierwszym 
miejscu z dorobkiem 7punktów i uzyskała 
awans do przyszłorocznych Mistrzostw Polski.

W półfinałach w grupie C15 wzięli również 
udział Tomasz Bajer i Hubert Spytek. Chłopcy 
zajęli miejsca poza podium, ale turniej był 
dla nich cennym doświadczeniem.

Pod koniec listopada w Krakowie odbyła 
się V Liga Małopolska w Szachach. W turnie-
ju Dobczyce reprezentowały dwie drużyny. 
Szachiści TKKF zagrali w lidzie seniorów po 
raz pierwszy i od razu z sukcesem.

Pierwsza drużyna (Oleksandr Sushchov, 
Bartosz Ślęczka, Maksymilian Nowakowski, 
Natalia Górnisiewicz) zajęła II miejsce i tym 
samym zapewniła sobie awans do IV ligi. 
Dodatkowo Oleksandr zdobył III miejsce 
na pierwszej szachownicy.

Druga drużyna: Tomasz Bajer, Hubert 
Spytek, Marcin Mikołajski, Gabriela Gór-
nisiewicz, Zuzanna Górnisiewicz i zajęła 14 
miejsce z 33 startujących drużyn.

W najbliższym sezonie nasze drużyny 
zagrają ligowo: Juniorzy - II Liga (Druży-
nowe Mistrzostwa Polski); Seniorzy - IV 
Liga Małopolska.

TKKF Dobczyce
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Gmina Dobczyce rozpoczyna sprzedaż i dystrybucję węgla 

T
rwa sprzedaż i dystrybucja węgla dla 
mieszkańców Gminy Dobczyce, z któ-

rej mogą skorzystać w ramach rządowego 
programu o preferencyjnym zakupie węgla.

Cena węgla, która obowiązuje  
w Gminie Dobczyce, to 1690 brutto za 
tonę (bez transportu) i jest to obecnie 
najniższa z proponowanych cen w powie-
cie myślenickim.

Gmina ogłosiła zapytanie ofertowe 
na skład i dystrybucję opału, w wyni-
ku czego wyłoniony podmiot z najko-
rzystniejszą ofertą. Będzie to skład 
węglowy KGM WĘGIEL Nikodem 
Klimowski z Lubnia.

Skład ten będzie dostarczał węgiel, 
który został zamówiony przez Gminę 
Dobczyce w Polskiej Grupie Gór-
niczej S.A. – jest to polski węgiel 
z dwóch śląskich kopalń: KWK 
Piast-Ziemowit w Bieruniu (eko-
groszek) i KWK ROW Rydułowy 
(orzech).

Obecnie trwa weryfikacja wniosków 
złożonych przez mieszkańców. Jeśli 
wniosek został prawidłowo wypełnio-
ny i przeszedł pozytywną weryfikację, 
mieszkaniec otrzyma wiadomość 
telefonicznie lub mailowo, z kwotą, 
którą należy wpłacić za wniosko-
waną ilość węgla.

Najczęściej występujące kwoty:

• 0,5 tony – 845 zł,
• 1 tona – 1690 zł,
• 1,5 tony – 2535 zł.
Wpłaty należy dokonać prze-

lewem na numer rachunku ban-
kowego Urzędu Gminy i Miasta  
i Dobczyce. Dane do wpłaty:

odbiorca: Gmina Dobczyce, 
32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26,

nr rachunku: 50 8602 0000 
0000 0000 0752 0002

tytuł przelewu: asortyment  
i ilość, imię i nazwisko oraz adres 
wnioskodawcy

Przykład: Jan Kowalski, 32-410 Dob-
czyce, Nowa Wieś (nr...)

Rodzaj węgla: orzech, ilość: 1,5 tony.
Niezbędne druki (przelew, pełno-

mocnictwo) są do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta w budynku urzędu oraz 
na stronie internetowej: dobczyce.pl 
(zakładka: Węgiel).

Po zaksięgowaniu należności na koncie 
Gminy Dobczyce zostanie wystawiona 
imienna faktura, która zostanie prze-
kazana składowi węglowemu w Lubniu. 

Następnie skład węglowy poin-
formuje telefonicznie mieszkańca  
o możliwości odbioru lub dostawy 
węgla.

Skład węglowy będzie miał możliwość 
dostarczenia węgla do klienta własnym 

transportem. Usługa ta będzie dodatkowo 
płatna i realizowana według kolejno-
ści zamówień oraz dostępności węgla  
w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Aby skrócić czas oczekiwania na 
dostawę węgla, można go również 
odbierać własnym transportem 
po otrzymaniu informacji telefo-
nicznej ze składu węglowego, że 
jest on dostępny. 

Osobisty odbiór węgla na składzie 
(Lubień 1123) odbywa się od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8–16.

Przy odbiorze węgla konieczne 
jest okazanie dowodu osobistego 
w celu weryfikacji osoby odbiera-
jącej węgiel.

W przypadku odbioru węgla  
w imieniu innej osoby konieczne 
jest posiadanie pełnomocnictwa 
czytelnie podpisanego oraz dowodu 
osobistego osoby upoważnionej.

Skład węgla świadczy również usłu-
gi dodatkowe za odpłatnością, między 
innymi: transport węgla – 250 zł/1 tonę; 
300 zł/1,5 tony,

workowanie:
• worki foliowe 10 kg – 290 zł/tonę,
• worki foliowe 25 kg – 240 zł/ tonę,
• bigbag – 150 zł/tonę,
• kruszenie – 170 zł/tonę.

Osoby, które do tej pory nie złożyły 
wniosku, mogą to nadal zrobić:

• w formie papierowej do Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce (Dobczyce, ul. 
Rynek 26) w godzinach:
• poniedziałek 7:30–17,
• wtorek – czwartek 7:30–15:30,
• piątek 7:30–14.

Prosimy o czytelne i dokładne wypeł-
nienie i podpisanie wniosku.

• za pośrednictwem EPUAP — pro-
simy podpisać załącznik z wnioskiem 
podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji można uzy-
skać w godzinach pracy urzędu 
pod numerami telefonów: 
12/372 17 91, 
12/372 17 90, 
12/372 17 64.

Dodatkowe informacje będą sukce-
sywnie zamieszczane na stronie inter-
netowej urzędu.

ugim

O
chotnicza Straż Pożarna w Bieńkowi-
cach realizuje zadanie sfinansowane ze 

środków udostępnionych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, w ramach programu pn. 

„Ogólnopolski program finansowania służb 
ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 
ochotniczych straży pożarnych” oraz środ-
ków pochodzących z dotacji Gminy i Miasta 
Dobczyce.

Zadanie pn. „Zakup nowych ubrań 
specjalnych, rękawic i kominiarek dla OSP 

Bieńkowice (gmina Dobczyce)” objęło zakup 
wyposażenia ochronnego osobistego – pod-
stawowego ubioru bojowego – w nowym, 
obowiązującym od kilku lat piaskowym 
ubarwieniu, dla sześciu strażaków-ratow-
ników. Koszt kwalifikowany zadania to 14 
640 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW 6 726 zł, 
kwota dotacji z Gminy Dobczyce 7 500 zł.

To kolejne zadanie zrealizowane przez 
druhów OSP Bieńkowice przy wsparciu 
środków zewnętrznych. W ostatnich latach 
zakupiono m.in. 12 nowych szafek na ubra-
nia i 4 nowe ubrania specjalne, wykonano 
nową nawierzchnię i płytę najazdową garażu,  
a w latach 2021-2022 druhowie własnymi 

siłami wyremontowali zaplecze bojowe 
garażu, m.in. urządzając w nim łazienkę. 
Ostatni zakup podnosi zdolności bojowe 
druhów – dzięki niemu możliwy będzie 
wyjazd do akcji ratowniczych w obsadzie 
obu samochodów będących na stanie jed-
nostki OSP.

Szczególne podziękowania za udzielone 
wsparcie druhowie OSP Bieńkowice kierują 
do przedstawicieli WFOŚiGW, burmistrza 
Tomasza Susia, Rady Miejskiej  z przewod-
niczącą Małogorzatą Jakubowską oraz rad-
nym okręgu Nowa Wieś-Bieńkowice Janem 
Hartabusem na czele.

ugim

OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi


