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Stare Miasto w tym sezonie wita turystów 
ogromnymi zmianami. Nowy blask zyskał 

dobczycki skansen, w którym w ramach pro-
jektu „Skansenova” przeprowadzono szereg 
działań konserwatorskich, modernizacyjnych 
i zabezpieczających drewniane budowle. 

Obecnie, po podpisaniu przez burmistrza 
Pawła Machnickiego umowy z wykonawcą, 
trwają prace obejmujące konserwację muzealiów 
i urządzenie nowej wystawy. Łączna wartość 
tego projektu to 1 253 101 zł., w tym z budżetu 
gminy 495 553 zł. Pozostałe środki to dotacja 

pozyskana z POIiŚ. 
W tym roku z budżetu gminy zapłacono 

także za, wykonane już, wodociąg i kanalizację 
do zamku i karczmy, dzięki czemu możliwe jest 
funkcjonowanie sanitariatów. Jak informuje 
prezes Oddziału PTTK zarządzającego muzeum, 

Marek Gabzdyl, sanitariaty dostępne dla tury-
stów będą dalej modernizowane i rozbudowane.

Zmienia się również dobczycki zamek. 
Dzięki swoim staraniom dobczycki oddział 
PTTK uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego 
dofinansowanie w wysokości 40 000 zł i prze-

znacza je na uzgodnione  
z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków prace, to 
jest podwyższenie bramy, 
uczytelnienie przedbramia 
oraz wykonanie tarasu 
widokowego.

Jak wielokrotnie pod-
kreślał burmistrz Paweł 
Machnicki, zespół Wzgórza 
Zamkowego i Starego Mia-
sta to perełka i turystyczny 
magnes Dobczyc, a rola 
Muzeum Regionalnego 
PTTK w rozwoju turystyki 
jest kluczowa. Dlatego na 
realizowane obecnie prace 
w Muzeum przeznaczone 
jest w sumie 1 402 975,37 zł. 
Jest to kwota niebagatelna, 
ale dużo większe środki 
zapisane w budżecie gmi-
ny czekają na wyłonienie 
wykonawcy III etapu Zago-
spodarowania Otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego. 
Na terenie Starego Miasta 
inwestycja ta pozwoli m.in. 
na usunięcie szpecącego 
ogrodzenia i urządzenie 
nowej trasy widokowej 
oraz komunikację z koroną 
zapory za pomocą kładki.

ugim
Fot. Joanna Talaga

Wzgórze Staromiejskie zmienia się  
i uatrakcyjnia
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temat z okładki

W dobrej kondycji na początek wakacji
W zdrowym ciele zdrowy duch, 

to hasło, które bardzo często 
przyświeca organizacji wielu imprez 
o charakterze sportowym. Organiza-
torzy tychże zawsze dbają o to, żeby 
takim sportowym emocjom towa-
rzyszyły także atrakcje dodatkowe,  
a przede wszystkim, aby rywalizacja 

nie przesłaniała najważniejszej idei 
sportowych pikników – integracji.
Rowerem przez gminę 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się akcja „Rodzinny rajd rowerowy”, 
która w Dobczycach zorganizowana 
została na początku lipca. To jeden  
z wielu pikników na jednośladzie, które 
odbywają się pod hasłem „Małopolska 
na rowery”.

Rajdy rowerowe, które organizo-
wane są przez Małopolski Związek 
Kolarski, a w Dobczycach współorgani-
zowało Stowarzyszenie Konstruktorzy 
marzeń i Gmina Dobczyce, finansuje 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego (będąc także głównym 
organizatorem). Odbywają się one  
w wielu miejscach naszego województwa. 

Dobczycki rajd cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Na trzech 
wyznaczonych trasach (o różnym 
poziomie trudności – MINI, MIDI 
i MAXI) stawiło się ponad dwustu 

uczestników. Zgłaszali się całymi 
rodzinami, a dla wielu rowerzystów 
trasy były nie tylko konkretnym 
odcinkiem do pokonania, ale także 
okazją do poznania nieznanych dotąd 
zakątków gminy Dobczyce. 

Dodatkowo na wszystkich uczest-
ników pikniku rowerowego czekały 

atrakcyjne konkursy, a na rowerzystów 
– pamiątkowe medale. Wszyscy mogli 
wziąć udział w losowaniu, w którym 
główną nagrodą był rower. 

Projekt „Rodzinne Rajdy 
Rowerowe”, który realizowany 
jest w Małopolsce od pięciu 
lat, propaguje zdrowy styl 
życia, aktywne oraz rodzinne 
spędzanie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Główny 
akcent położony jest na rekre-
acyjną jazdę na rowerze. 

W tym roku Rajdy włączają 
się dodatkowo w obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dlatego 
na trasach wyznaczono także 
miejsca, które związane są  
z historią naszego kraju.

Pierwszy tegoroczny rajd (5 
maja) wyruszył, jak Pierwsza 
Kadrowa, z krakowskiej ul. 
Oleandry. Następne rajdy odwiedziły 

kolejno: Cmentarz w Nowym Targu, 
by przypomnieć Zaginiony Legion Pił-
sudskiego; Szczucin, by złożyć kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą wizytę  
w tym mieście Marszałka oraz Gorlice, 
by odwiedzić największe cmentarze 
Wielkiej Wojny; w Przeciszowie rajd 
przyczynił się do usypania Kopca 

100-lecia Niepodle-
głości w Podolszu,  
w Dobczycach – rejsem 
po jeziorze, przypo-
mniana została Flotylla 
Pińska, a w Alwerni 
uczestnicy wyruszy-
li sprzed Grobu Nie-
znanego Żołnierza  
w Rynku.
M a ł o p o l -
ski Piknik  
Niepodległo-
ści

W Dobczycach, 
obok rowerowego rajdu, 
odbył się także Mało-
polski Piknik Wolności. 
Był jedną z okazji do 
wspominania wyda-
rzeń i bohaterów naszej 

historii. Był także sposobnością do 
tego, aby poprzez zabawę uczyć naj-
młodszych o dziejach najbliższych im 

miejsc i pokazać, w jaki sposób można 
być patriotą na co dzień. 

Dobczycki piknik był 
pierwszym, które samorząd 
wojewódzki organizuje w wie-
lu zakątkach naszego regionu  
w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości.  
W trakcie pikników mieszkańcy 
mogą się dowiedzieć, dlaczego 
zdrowy i aktywny tryb życia 
to także przejaw patriotyzmu, 
jak właściwie pomagać oso-
bom potrzebującym czy też 
dlaczego warto zaangażować się  
w realizację własnych pomysłów  
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Małopolskiego.

W Dobczycach nie zabra-
kło kreatywnych warsztatów, 
zabaw plastycznych, twórczych 

dyskusji czy zmagań drużynowych 
podczas wielkoformatowej gry lotni-
czej „Trójpłatomania”. Zainteresowała 
ona zwłaszcza małych miłośników 
lotnictwa, którzy mogli lepiej poznać 
oraz wykorzystać modele samolotów 
z okresu Wielkiej Wojny i początków 
II Rzeczypospolitej.
Pobiegali o czyste 
powietrze

Obok rywalizacji na rowerze,  
w Dobczycach można było stanąć 
na trasie biegów. Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce i Rozbiegane Dob-
czyce zorganizowały Bieg po czyste 
powietrze, w którym udział wzięli 
najmłodsi mieszkańcy Małopolski. 
Bieg dofinansowany został przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego. Organizatorzy dziękują za 
obecność zarówno uczestnikom, jak i 
mocno kibicującym swoim pociechom 
rodzicom i całym rodzinom. 

W sumie metę biegu przekroczy-
ło 167. dzieci. Z myślą o dzieciach  
w każdym wieku zorganizowano 
trasy biegowe o różnym poziomie 
trudności – 100m, 200m, 300m, 400m 
i 600m. Pomiar czasu mierzony był 
elektronicznie za pomocą chipów na 
numerach startowych, dzięki temu 
wytypowano najlepsze trójki w każ-

dej kategorii biegowej. Łącznie z rąk 
Grzegorza Lipca, członka Zarządu 
Województwa Małopolskiego, burmi-
strza Pawła Machnickiego i wicestarosty 
Tomasza Susia, nagrody odebrało 15 
dziewcząt i 16. chłopców (w jednym 
przypadku miejsca przyznano dwóm 
osobom równorzędnie na trzecim 
miejscu). Uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale i koszulki, a także 
bogate pakiety startowe. Szczegółowe 
wyniki można znaleźć na stronie firmy 
pomiarowej personalbest. 

Podczas biegu kibicom towarzy-
szyły maskotki – eRDuś z Rozbiega-
nych Dobczyc i Miś Tuliś z biblioteki. 
Projekt współfinansowany był przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

(AnKa, PP)
Fot. Paweł Stożek
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Inwestycje w gminie Dobczyce

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej zwiększone zostały dochody 

gminy na rok 2018 o ponad 2 mln zł. 
Zapadły także bardzo istotne decyzje, 
które pozwalają na realizację kolejnych 
inwestycji w Gminie Dobczyce. 

Wśród nowych zadań znalazła się 
m.in. długo wyczekiwana budowa sieci 
wodociągowej Dziekanowice-Rudnik-
-Sieraków, budowa chodnika w strefie 
przemysłowej, dofinansowanie do 
zakupu wozu strażackiego dla OSP 
Kornatka czy samochodu dla Komi-
sariatu Policji w Dobczycach, a przede 
wszystkim dokończenie budowy szkoły 
w Dziekanowicach.

Dochody gminy na rok 2018 zwięk-
szone zostały o 2 511 188 zł. Wynika 
to z podpisania przez burmistrza Pawła 
Machnickiego umowy o dofinanso-
waniu projektu „Zagospodarowanie 
otoczenia zbiornika dobczyckiego Etap 
III”. Łącznie nakłady finansowe na to 
zadanie w latach 2018 – 2020 wyniosą 
7 855 016 zł.

Jak poinformowała radnych skarbnik 
Anna Wach, plan wydatków majątko-
wych gminy zwiększył się od 1 stycznia 
tego roku do dziś o 10 391 443 zł.

Do budżetu i wieloletniej prognozy 
finansowej wprowadzone zostały, na 
wniosek burmistrza, nowe zadania, 
w tym budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej wraz z infrastrukturą  
w miejscowościach Dziekanowice, 
Rudnik, Sieraków. Łączna wartość 
nakładów finansowych przyjętych  
w budżecie na budowę wodociągu to 
5 887 955 zł. Rozpoczęcie inwestycji 
nastąpi w tym roku, po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej.

Kolejne nowe zadania to: 
przebudowa pobocza na chodnik  

w strefie przemysłowej – ul. Jagiellońska  
– Niezdów, na łączną wartość 600 000 
zł. Inwestycja rozpocznie się w tym 
roku, po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej;
- rozbudowa szkoły w Kornatce  
– wykonanie dokumentacji technicz-
nej, na kwotę 75 380 zł. Planowane 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę  
w 2019r.;
- modernizacja oświetlenia parkowego 
wzdłuż ścieżki rowerowej na wałach 
w Dobczycach, na kwotę 30 000 zł. 
– prace wykonane będą równolegle 
z trwającą obecnie budową ścieżki;
- dofinansowanie zakupu samochodu 
oznakowanego typu SUV dla Komi-
sariatu Policji w Dobczycach na kwotę 
42 500 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu 
strażackiego dla OSP Kornatka, na 
łączną kwotę 50 000 zł;
- modernizacja budynku przy ul. 
Kościuszki (biurowiec dawnego ZGK 
przy nowej strażnicy), na łączną kwotę 
200 000 zł. Do budynku przeniesione 
zostaną Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Centrum Usług Wspólnych.

Burmistrz Paweł Machnicki pod-
pisał 20 lipca akt notarialny sprzedaży 
nieruchomości dawnej szkoły rolniczej, 
uzyskując dla gminy dochód 3,6 mln 
zł, co między innymi pozwoliło na 
dokonanie zmian w budżecie, dających 
możliwość dokończenia budowy szkoły 
w Dziekanowicach. Do wydatków na 
ten cel w roku 2019 dodane zostało 3,5 
mln zł., a łączne nakłady przewidziane 
na zakończenie inwestycji wzrosły 
tym samym do 12 670 000 zł. Nieba-
wem zostanie ogłoszony przetarg na 
dokończenie budowy.

(ugim)

Z zapory kładką na zamek

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał 
umowę z Zarządem Wojewódz-

twa Małopolskiego na realizację III 
etapu Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego. 

Efektem realizacji tego projektu 

będzie podniesienie atrakcyjności 
Wzgórza Zamkowego. Zlikwidowane 
zostanie metalowe ogrodzenie rozcią-
gające się wzdłuż jego południowej 
części, „uczytelniony” zostanie prze-
bieg murów miejskich oraz wykonana 
zostanie ścieżka piesza od bramy 
miejskiej do zamku.

Jedną z najważniejszych inwe-
stycji realizowanych w tym etapie 
będzie budowa kładki pozwalająca na 
połączenie wzgórza z koroną zapory. 

Ponadto wśród planowanych prac 
przewidziana jest budowa ścieżki 
wokół kościoła św. Jana Chrzciciela, 
modernizacja ścieżki łączącej wzgó-
rze z ul. Podgórską, a także bardzo 
ważna inwestycja – przebudowa wraz 

z rozbudową parkingu przy ul. 
Podgórskiej i zmodernizowany  
wzdłuż potoku Węgielnica.

Realizacja inwestycji przy-
czyni się do podniesienia jako-
ści produktu turystycznego, 
uwydatni walory i podniesie 
atrakcyjność Wzgórza Starego 
Miasta oraz poprawi jakość 

życia mieszkańców.
Następnym krokiem po podpisaniu 

umowy dotacyjnej jest organizacja 
procedury przetargowej i wyłonienie 
wykonawcy przewidzianych w tym 
etapie prac.

Całkowita wartość III etapu Zago-
spodarowania otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego wynosi: 7 553 711,53 zł.

Wartość dofinansowania: 5 210 
156,32 zł.

(B.P.)

Informacja Burmistrza w sprawie drogi przebiegającej 
przez os. Jagiellońskie w Dobczycach

Szanowni Państwo,
Droga dojazdowa zlokalizowana 

na działkach nr 2755/6 i 2754/7 została 
przejęta przez Gminę Dobczyce od 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza”, 
co zapewniło wszystkim wspólnotom 
(działkom należącym do wspólnot 
mieszkaniowych) dostęp do drogi 
publicznej. Zwracam uwagę, że do 
tej pory niektóre działki należące do 
wspólnot takiego dostępu były formalnie 
pozbawione.

Jako właściciel tej drogi, Gmina 
jest także jej administratorem i odpo-
wiada za jaj urządzenie i utrzymanie. 
W związku z powyższym zlecona 
została do opracowania koncepcja 
modernizacji drogi, zmierzająca do 
uzyskania optymalnych parametrów 
drogowych, np. zapewniających dojazd 
(przejazd) straży pożarnej, pogotowia 
i służb komunalnych. Na trudności  
w tym zakresie oraz wynikające z nich 
zagrożenia wielokrotnie zwracała uwagę 
Państwowa Straż Pożarna.

Kwestia organizacji ruchu  
i zakresu dostępności na tej trasie, 
po jej modernizacji jest do ustalenia  
w drodze konsultacji z mieszkańcami 
osiedla. Jako droga, musi ona pozostać 
dostępna publicznie dla wszystkich 
użytkowników, przy czym planujemy 
zakazać wjazdu wybranym pojazdom, 
np. nie należącym do mieszkańców, 
przekraczającym określony tonaż,  
z ustaleniem wyjątków dla taxi, służb 
ratowniczych i komunalnych, dostaw-
ców towarów, ekip remontowych itp. 
Proponujemy także oznakowanie drogi, 
jako „strefy zamieszkania”, czyli strefy 
gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed 
pojazdami, prędkość jest ograniczona 
do 20 km/h, a parkowanie jest dozwo-
lone w miejscach wyłącznie do tego 
wyznaczonych. Z koncepcji wynika, 
że na działkach należących do gminy 

możliwe będzie umieszczenie jedynie 
14 miejsc parkingowych.

Opracowana na zlecenie Gminy 
koncepcja została przekazana Zarządcy, 

z prośbą o skonsultowanie z miesz-
kańcami oraz sugestią, aby wspólnoty 
zdecydowały o zleceniu opracowania 
dotyczącego urządzenia parkingów 
dla mieszkańców osiedla wzdłuż tej 
drogi lub z dojazdem z tej drogi. Par-
kingi, ewentualnie chodniki, muszą 
być zaprojektowane i wykonane na 
terenie działek należących do wspólnot, 
ponieważ szerokość działek, na których 
zlokalizowana jest droga, nie pozwala 
na ich umieszczenie w tych działkach, 
które należą do gminy. Wydaje się, że 
najlepszym rozwiązaniem jest wspólne, 
jednorazowe i przez jednego projektanta 
przygotowanie koncepcji, a następnie 
dokumentacji technicznej, uwzględnia-
jącej pełen zakres, czyli modernizację 
drogi wraz z parkingami i ewentualnym 
chodnikiem, zlokalizowanych zarówno 
na działkach gminy jak i na działkach 
wspólnot mieszkaniowych.

Kolejnym etapem, po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, powinna być 
wspólna realizacja inwestycji. Wią-
że się to z zapewnieniem zarówno  
w budżecie gminy jak i w budżetach 
wspólnot mieszkaniowych, niezbędnych 
środków finansowych.

Jeżeli Państwo jesteście zaintere-
sowani takim poprowadzeniem sprawy, 
to bardzo proszę o zobowiązanie 
reprezentujących wspólnoty osób do 
podjęcia działań w tym zakresie oraz 
o przedstawienie Gminie Państwa 
sugestii co do konkretnych rozwiązań 
przestrzennych i technicznych.

Osobą do kontaktów w tej sprawie 
jest Pan Krzysztof Baran, tel. 12/372 
17 83.

Paweł Machnicki
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Gmina i Miasto Dobczyce oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Dobczycach zapraszają na 
dożynki gminne, które odbędą się 19 
sierpnia w Dobczycach. 

Święto Plonów rozpocznie o godz. 
13. uroczysta msza św. w kościele pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 
Następnie korowód dożynkowy przej-
dzie ulicami miasta na błonia Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego, 

gdzie nastąpi tradycyjna prezentacja 
wieńców dożynkowych i zabawa 
taneczna.

Szczegółowy plan dożynek już 
wkrótce dostępny będzie na stronie 
www.dobczyce.pl oraz www.mgokis.
dobczyce.pl 

Zachęcamy do zarezerwowania 
sobie tej daty i uczestnictwa w wyda-
rzeniu, na które serdecznie zapraszamy.

(Red.)
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Siedem przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z gminy Dobczyce 

otrzyma oczyszczacze powietrza, 
które Urząd Marszałkowski zamierza 

kupić jeszcze w tym roku. 
W budżecie województwa na 

ten cel zabezpieczona została kwota 
1,8 mln zł, która zapewni zakup ok. 
1200 takich urządzeń dla przedszkoli, 
żłóbków i klubów dziecięcych w całej 
Małopolsce.

Powietrze w Małopolsce pozostawia 
wiele do życzenia, a najbardziej narażone 
na działanie smogu są dzieci i osoby 
starsze. Stąd pomysł, aby wyposażyć 

placówki, gdzie przebywają 
najmłodsi w urządzenia, 
które pozwolą im oddy-
chać czystym powietrzem. 
Dzięki temu dzieci podczas 
kilkugodzinnego pobytu 
w budynkach będą mogły 
oddychać bezpiecznym 
powietrzem, co w efek-
cie może uchronić je od 
problemów zdrowotnych,  
w tym m.in. alergii.

Dodatkowo w całym 
województwie przeprowadzona zosta-
nie zakrojona na szeroką skalę akcja 
społeczna, której celem ma być uświa-
damianie społeczeństwa o problemie, 
jakim jest zanieczyszczenie powietrza.

(Red.)
Fot. Włodzimierz Juszczak

Rodziny na start

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Poradnictwa w Myślenicach 

zaprasza na cykl Rodzinnych Gier 
Terenowych połączonych z piknikami 
rodzinnymi. To doskonała odskocznia 
dla osób zmęczonych codzienną pracą 
oraz tych, którzy lubią spacery w 
otoczeniu przyrody. Trasa gry będzie 
obfitować w liczne atrakcje.

Już 5 sierpnia o godz. 16. w dob-
czyckim zamku odbędzie się otwarcie 
Rodzinnej Gry Terenowej.

Głównym punktem programu będzie 
oficjalne odblokowanie pierwszego 
zadania, na przejście którego będą aż 
dwa tygodnie. 

Dla uczestników pikniku na zamku 
przygotowano także wiele atrakcji, 
m.in.: występ zwycięzcy ogólnopol-
skiego festiwalu „Zaczarowanej Pio-
senki” Daniela Zawodnika, monodram 
Doroty Ruśkowskiej oraz specjalna 
niespodzianka, w której wezmą udział 
wyłącznie zarejestrowani uczestnicy 

„Rodziny Wolności”.
W ten dzień rozdawane będą również 

„pakiety podróżnika”, a organizatorzy 
rozwieją wszelkie wątpliwości na temat 
gry. Dla wszystkich uczestników gry 
w tym dniu wstęp na zamek jest wolny.

Jak zapisać się do gry?
Szczegóły zabawy znajdują się na 

stronie www.rodzina-wolnosci.pl Po 
darmowej rejestracji uczestnicy zyskają 
dostęp do serii czterech wycieczek, które 
zorganizowane są na terenie powiatu 
myślenickiego. Połączone one będą 
z piknikami rodzinnymi, na których 
czeka na wszystkich moc atrakcji. 

Zasady są proste: całą rodzi-
ną, ze smartfonem w ręce ruszamy  
w trasę. W dowolny dzień tygodnia,  
o dowolnej porze. Na przejście każdej 
wycieczki uczestnicy mają aż 2 tygodnie.  
W trakcie zwiedzania wykonać należy 
zawarte w aplikacji zadania, za które 
przyznawane są punkty.

Tę rodzinę, która „złapie” najwię-
cej punktów, organizatorzy wyślą na 
weekendowy relaks. 

OIK
Fot. pixabay.com

Projekt „Kierunek Kariera”

Chcesz nauczyć się języka? Skoń-
czyć kurs prawa jazdy? Zdobyć 

nowe umiejętności? Jeśli tak, to jest 
to propozycja dla ciebie. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kra-
kowie realizuje projekt „Kierunek 
Kariera”. Dzięki niemu uczestnik 
wybranego przez siebie szkolenia 
lub kursu ma opłacone do 87 proc. 
jego kosztów. Sam płaci więc tylko 
niewielką część ceny.
Kto może otrzymać dofi-
nansowanie?

Musisz być dorosły (nie ma górnej 
granicy wieku) i pracować. Musisz też 
być związany z Małopolską – mieszkać 
tu, uczyć się lub pracować. Dodatkowo, 
jeśli masz mniej niż 50 lat, musisz mieć 
wykształcenie maksymalnie średnie 
(maksymalnie liceum lub technikum)
Ile możesz otrzymać dofi-
nansowania?

Dofinansowanie przyznawane jest 
w formie bonów. Jeden bon ma wartość 
15 zł. Można otrzymać maksymalnie 
180 bonów o wartości 2 700 zł

Za każdy bon trzeba zapłacić 13 
proc. jego wartości. Za jeden bon 
wpłaca się 1,95 zł, a za 180 bonów – 351 
zł. Możesz więc dostać maksymalnie  
2 349 zł dofinansowania
Na co możesz otrzymać 
dofinansowanie?

Na szkolenia i kursy: językowe, 
komputerowe, prawo jazdy kategorii 
A, B, C, C+E. Ponadto już jesienią  
w ramach Projektu Kierunek Kariera 
Zawodowa będzie można otrzymać 
dodatkową pulę dofinansowanych 
bonów na szkolenia zawodowe (nie-
zależnie od branży), uprawnienia, 
kursy kwalifikacyjne – można będzie 
otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł, 
a za każdy bon trzeba będzie zapłacić 
15 proc. jego wartości. O szczegóły 
zapytaj doradcę zawodowego.
Co trzeba zrobić – krok 
po kroku

Umów się z doradcą, z którym na 
spotkaniu sporządzicie Bilans Twojej 
Kariery. Należy zgłosić ile bonów chce 
się zakupić i podpisać umowę na zakup. 
Za bony należy 13 proc. ich wartości 
i zapisać się na szkolenie wybrane na 
stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Gdzie można otrzymać 
dodatkowe informacje?

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1 
(punkt informacji na parterze). Telefo-
nicznie pod nr. tel. 12/619 84 55; mailowo 
pod adresem kariera@wup-krakow.pl

Dyżur w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Dobczycach: 21. sierpnia, godz. 
11-15 oraz 11. września, godz. 11-15.

(Red.)

Małopolska kupi oczyszczacze  
powietrza do żłobków i przedszkoli

Nowe trasy rowerowe w przygotowaniu

Trwają prace nad budową ścieżek 
pieszo-rowerowych w ramach  

I etapu Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego. Wygodna 

ścieżka wraz z oświetleniem i ławkami 
powstanie m.in. na wale pomiędzy 
ul. Rzeźniczą, a ul. Mostową oraz w 
stronę ogródków działkowych. Tam 
prace są już bardzo zaawansowane.

Ponadto w ramach I etapu realizo-
wane będzie m.in. utworzenie parku 
miejskiego wraz z infrastrukturą 
turystyczną, budowa infrastruktury 
technicznej na terenie byłego OSiRu, 
placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

To kolejna inwestycja, która wzbo-
gaca ofertę turystyczną i rekreacyjną 
miasta. W przygotowaniu są także prace 
nad przetargami dotyczącymi budowy 

basenu i lodo-
wiska. 

Kosz t y 
p i e r w s z e -
go etapu 
inwestycji:  
5 365 185,08 
zł, w tym dofi-
nansowanie  
w wysokości  
3 957 817,92 zł, 
stanowiące 75 
proc. wydat-
ków kwali-
fikowanych  
w projekcie.

Projekt dofinansowany jest z 
działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne 
i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014- 2020 
(RPO WM).

B.P.
Fot. ze zbiorów ugim
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Big Band Dobczyce z Nagrodą  
Burmistrza w dziedzinie kultury

Big Band Dobczyce – znany nie 
tylko w Małopolsce band, otrzymał 

Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w dziedzinie twórczo-

ści artystycznej, upowszechniania  
i ochrony dóbr kultury. 

Zespół otrzymał nagrodę podczas 
Dni Dobczyc. Rok ten jest wyjątko-
wy dla całego Big Bandu, ponieważ 
muzycy świętują 10-lecie swojego 
istnienia bandu.

Zespół kierowany obecnie przez 
Ernesta Heksela niejednokrotnie 
gościł na dobczyckiej scenie, od lat 
rozbrzmiewa dla nas m.in. podczas 

Tytuł Honorowego Ambasadora dla  
przyjaciela z Versmold

Hans-Jürgen Matthies, odchodzący 
na emeryturę doświadczony 

samorządowiec z Versmold, otrzymał 
tytuł Honorowego Ambasadora Gminy  
i Miasta Dobczyce.

Burmistrz Paweł Machnicki docenił 
działania Hansa-Jürgena Matthiesa,  
z którego wiedzy i kontaktów niejed-
nokrotnie jako Gmina korzystaliśmy. 
Podczas ostatniej, czerwcowej, wizyty 
w Versmold, burmistrz wręczył panu 

Matthiesowi wyróżnienie pn.: „Hono-
rowy Ambasador Gminy i Miasta 
Dobczyce”, tytuł przyznany przez 
Radę Miejską w Dobczycach.

Hans Jürgen Matthies był na 
otwarciu kluczowych inwestycji dla 
Gminy Dobczyce, m.in. obwodnicy 
Dobczyc, a także uczestniczył w wielu 

znaczących dla dobczycan wydarzeniach, 
takich jak Kongres Polsko-Niemiecki 
w Dobczycach.

Wielokrotnie, jako odpowiedzialny 
za straże z ramienia urzędu, brał udział 
w organizacji jubileuszowych wyda-
rzeń jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Versmold, w których 
na zaproszenie urzędu, uczestniczyli 
często strażacy z gminy Dobczyce.

Dzięki jego kontaktom strażacy 
z gminy 
Dobczyce 
mogli pod-
patrywać 
działania 
systemów 
wczesne-
go powia-
damiania  
i przyglądać 
się działa-
niom służb 
r a t o w -
n i c z y c h  
w Versmold.

Hans-Jürgen Matthies był również 
głównym koordynatorem akcji, dzięki 
której pozyskaliśmy samochody stra-
żackie z niemieckich jednostek straży 
pożarnych, które długie lata służyły  
i służą w gminie Dobczyce.

B.P.
Fot. ze zbiorów miasta Versmold

Koncertu Noworocznego czy ważnych 
wydarzeń kulturalnych. Podczas deka-
dy działalności scenicznej projekty 
muzyczne zespołu niejednokrotnie 

reprezentowały gminę na festiwalach 
i konkursach.

Wręczając Nagrodę burmistrz Paweł 
Machnicki złożył gratulacje wszystkim 
członkom Big Bandu, podziękował za 
zaangażowanie i poświęcony czas oraz 
życzył, by kolejne dziesięć lat było 
równie owocne i przyniosło kolejne 
sukcesy.

JoTa
Fot. Magda Gaweł

Druhowie z Dziekanowic święto-
wali swój jubileusz. Jednostka 

założona w 1893 roku przez Józefa 
Dziewońskiego, świętuje w tym roku 
125 lat swojego istnienia.

Oficjalne uroczystości poprzedziła 
msza święta w Sanktuarium Macie-

rzyństwa Najświętszej Marii Panny w 
Dziekanowicach. Strażacy gminnych 
jednostek OSP licznie zgromadzili 
się przed budynkiem strażnicy, by 
wspólnie z druhami z Dziekanowic 
świętować jubileusz. 

Podczas uroczystości wręczone 

zostały odznaczenia dla zasłużonych 
strażaków oraz osób wspierających 
jednostkę. Była to również okazja do 
oficjalnego przekazania nowego samo-
chodu pożarniczego marki Mercedes, 
który został zakupiony z funduszy 
jednostki Gminy. Burmistrz Paweł 

Machnicki wrę-
czył naczelni-
kowi jednostki, 
Lucjanowi Mię-
kinie kluczyki 
do samochodu, 
a także sym-
boliczny klucz, 
który ma przy-
pominać tę uro-
czystą chwilę.

Burmistrz 
podziękował 
druhom za 
bezinteresowną 

służbę pełnioną przez 125 lat na rzecz 
mieszkańców gminy Dobczyce. Mówił, 
że tak piękny jubileusz zobowiązuje 
do dalszego trwania i rozwijania się  
i do kontynuacji tej misji przez młode 
pokolenia.

Tekst i foto: B.P.

Strażacy z Dziekanowic świętowali 
jubileusz 125-lecia jednostki

W parku przy Placu Zgody 
w Dobczycach powstaje 

plac zabaw dla dzieci. To kolejne 
miejsce, w którym rodzice będą 
mogli spędzić czas ze swoimi 
pociechami. Miejsce, w którym 

zlokalizowany jest nowy plac 
zabaw, gwarantuje najmłod-
szym schronienie przed słońcem  
w cieniu drzew.

B.P.
Fot. ugim 
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Pracowite wakacje w „Trójce”

Wakacje to istotny czas dla realizacji 
inwestycji, jaką jest rozbudowa  

i modernizacja przedszkola, stąd 
prace prowadzone są na szeroką skalę 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 

obiektu.
W ramach inwestycji nowy wygląd 

i przestrzeń zyska wysłużone przed-
szkole, ale przede wszystkim powstanie 
pierwszy w naszej gminie żłobek, będą-
cy odpowiedzią na zapotrzebowanie 
mieszkańców na opiekę nad dziećmi 
poniżej 3. roku życia.

Był to od dawna jeden z priorytetów 
samorządu dobczyckiego, który zapisany 
został w Strategii Gminy Dobczyce na 
lata 2016-2022 oraz wynikał z prac nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji, 
w których chętnie brali udział również 
mieszkańcy. 

Gmina pozyskała dofinansowanie 
na realizację tego projektu właśnie 
w ramach działania obejmującego 

rewitalizację miast.
W efekcie realizacji inwestycji 

powstanie siedem oddziałów, w tym 
jeden przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. Pojawią się m.in. sale 

edukacyjne oraz bardzo potrzebna 
sala wielofunkcyjna.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja 
przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału 
żłobka” jest realizowany przez Gminę 
Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 
11. Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 
833,52zł. Przyznane dofinansowanie: 
4 246 037,59 zł.

B.P.
Fot. Włodzimierz Juszczak

Stowarzyszenia, ludzie kultury i 
sportowcy z gminy Dobczyce oraz 

pracujący w naszej gminie, zostali 
uhonorowani nagrodami Starosty 
Powiatu Myślenickiego. To docenienie 
pracy na rzecz lokalnego środowiska, 
a jednocześnie zachęta do dalszego, 
równie aktywnego działania. 

Nagrodzeni w tym roku: w dzie-
dzinie kultury: Stowarzyszenie KAT 
Dobczyce, Kazimierz Budyn (poeata, 
członek Myślenickiej Grupy Literackiej 
Tilia), Zespół Taneczny INTOX przy 
MGOKiS w Dobczycach; w dziedzinie 
sportu: Wiktor Piwowarski (zawod-
nik i trener tenisa stołowego w LZS 

„Jutrzenka”, prezes Ogniska TKKF w 
Dobczycach, założyciel i trener ULKS 

„Zaklik” w Zakliczynie, trener II klasy 
tenisa stołowego, kierownik sekcji 

gimnastycznej AZS AWF Kraków), 
Kamil Pawłowski (szachista, zwycięzca 
wielu turniejów szachowych w kategorii 
dzieci, zwycięzca Międzynarodowego 
Kongresu Edukacyjnego - Szachy i IT), 
Adam Czerwiński (lekkoatleta, biegacz 
średniodystansowy, reprezentant Polski, 
członek kadry Narodowej, wielokrotny 
Mistrz Polski, uczestnik Mistrzostw 
Europy, przyjaciel dobczyckiej gru-
py Rozbiegane Dobczyce, których 
biegom często ambasadoruje), Piotr 
Żuk (trener drużyn młodzieżowych 
Klubu Sportowego „Raba” Dobczyce, 
trener drużyny seniorskiej), Agnieszka 
Pustelnik (trener pływania i ratownictwa 
wodnego dzieci, młodzieży i dorosłych, 
nauczycielka SP nr 1 w Dobczycach).

(Red.)
Fot. Paweł Stożek 

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

Projekt Przyjaciel z Okna Nadziei 
jest odpowiedzią na potrzebę oto-

czenia opieką osób samotnych i ich 
rodzin oraz stworzenie możliwości do 
zaangażowania mieszkańców gminy 
w wolontariat długoterminowy na 
rzecz tych osób. 

Projekt polega na rozwinięciu pro-
fesjonalnego 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 głównym projektu jest 
zaangażowanie 40. mieszkańców gminy 
Dobczyce oraz powiatu nowosądeckie-
go w opiekę nad osobami starszymi, 
samotnymi i chorymi oraz rozwój wolon-
tariatu długoterminowego. Rekrutację 
chętnych osób do udziału w projekcie 
rozpoczniemy w sierpniu. 

Przy realizacji wolontariatu opie-
kuńczego bardzo ważna jest edukacja 
wolontariuszy w wielu dziedzinach, 
dlatego projekt w pierwszym etapie 

przewiduje przeprowadzenie szkolenia. 
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 weźmie 
udział 40 uczestników, w tym osoby  
z 3 lokalnych organizacji pozarządo-
wych. Zdobyta wiedza i doświadczenie 
praktyczne będą mogli wykorzystywać 
nie tylko w ramach działań projekto-
wych, ale również po jego zakończeniu. 
Odbiorcami zadania będzie również 
min. 30 osób starszych i chorych, 
którzy oprócz wsparcia wolontariusza 
będą mieli możliwość skorzystać ze 
specjalistycznych konsultacji (psy-
chologicznych i fizjoterapeutycznych).

Nasi Przyjaciele z Okna Nadziei 
–Wolontariusze, po odbytym szkoleniu, 
będą potrafili diagnozować warunki 
życia osób starszych i dążyć do usuwania 
wszelkiego typu barier, udzielą porad  
i pomocy dotyczącej zaspokojenia 

potrzeb i rozwią-
zywania proble-
mów, zmotywują 
do podjęcia reha-
bilitacji, udziału 
w wydarzeniach 
kulturalnych, 
wypełnią mono-
tonny czas rado-
ścią i troską. 

W i e d z a  
i doświadcze-
nie specjalistów 
prowadzących 
szkolenie oraz umiejętności, odczucia 
wolontariuszy i podopiecznych, zdobyte 
w trakcie trwania projektu, zostaną 
zebrane i opracowane w formie porad-
nika. Publikacja będzie doskonałym 
narzędziem wiedzy i motywacji dla 
przyszłych wolontariuszy i rodzin 
osób chorych pomagających w spra-
wowaniu opieki.

Projekt zakończy się uroczystą  
I Galą Przyjaciela z Okna Nadziei pod-
sumowującą projekt. 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 podsumowującej wynika  
z dążeń organizatorów do uhonorowa-
nia pracy wolontariuszy, zwrócenia 
uwagi społeczeństwa na potrzeby 
osób starszych i samotnych, pokaza-
nia efektów osiągniętych w ramach 
prowadzonych działań, promocji 
wolontariatu i zachęcenia innych do 
podejmowania aktywności na rzecz 
drugiego człowieka.

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich 2018.

Marta Łaszczyk-Lichoń
Fot. pixabay.pl
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Za nami XXIII Dni Dobczyc

Trzydniowe święto miasta za 
nami. Tegoroczne Dni Dobczyc 

wypełniła energiczna muzyka, dobra 
zabawa i wspólny śpiew. Na scenie 
niesamowite koncerty dały lokalne 
zespoły oraz gwiazdy znane w całej 
Polsce. 

Piątkowe granie rozpoczął znany 
dobczyckiej publiczności zespół Two 
Way, który rozgrzał widownię przed 

występem gwiazdy wieczoru – zespołu 
Weekend. Przebój „Ona tańczy dla 
mnie” zna niemal każdy, a pod sceną 
nie tylko śpiewano, ale również tańczo-
no. Nastrój ten podtrzymali następnie 
podczas dyskoteki DJ-e, serwując znane 
i lubiane muzyczne kawałki.

W sobotę na scenie zagrały zespoły 
Devnest, Yellow Pillow, The Perfumes 
oraz Ostatni w Raju, którzy naładowali 
publiczność pozytywną energią. Tuż 
po oficjalnym rozpoczęciu XXIII Dni 
Dobczyc, którego wspólnie dokonali 
burmistrz Paweł Machnicki oraz Robert 
Kawecki, prezes Izby Gospodarczej 
Dorzecza Raby, na scenie zagościła 
Laureatka The Voice Kids 2018, Karo-
lina Szczurowska. Przebojowa 15-latka 
urzekła swoim głosem publiczność  
i wprawiła w osłupienie. W tak małym 
ciele kryje się bowiem taka siła. 

Góralską siłę i energię pokazała 
również gwiazda wieczoru – zespół 
Baciary, który nie tylko bawił, ale 
i rozbawiał tłumnie zgromadzoną 
publiczność. Do późna bawiono się 
również przy muzycznych hitach 
serwowanych przez DT Projekt.

Niedzielne występy poprzedził blok 
pełen atrakcji. W ramach I Dobczyckiego 
Zlotu Pojazdów Zabytkowych można 
było nie tylko zobaczyć motoryzacyjne 
perełki, ale również sprawdzić się  
w konkursie Wiedzy Motoryzacyjnej. 
Podczas trzech dni świętowania imie-
nin naszego miasta przeprowadzany 
był również konkurs Wiedzy o Ziemi 
Dobczyckiej i Stowarzyszeniach. 

Początek muzycznych wrażeń  
w niedzielne popołudnie zaserwował 
zespół Inclusion. Następnie na scenie 
zagościł swingowo-jazzowy Big Band 
Dobczyce, który w tym roku obchodzi 

10-lecie istnienia. W podziękowaniu 
za dekadę działalności artystycznej, 
uświetnianie wydarzeń kulturalnych 
oraz nieprzerwaną promocję miasta 
Big Band otrzymał z rąk burmistrza 
Pawła Machnickiego oraz jego zastępcy 

Haliny Adamskiej-Jędrzejczyk, Nagrodę 
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 
w Dziedzinie Kultury. Dni Dobczyc 
były również okazją do wręczenia 
Nagrody dla Przedsiębiorcy Roku od 
Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. 
Laureatem tegorocznej nagrody została 
firma ART-OGRÓD prowadzona przez 
państwa Cieleckich.

Wieczorem wystąpił znany z cięż-
szego brzmienia zespół 
Synthetic Blast, a zaraz 
po nim sceną zawładnął 
kultowy zespół Myslovitz. 
Z sentymentem wracało 
się do dobrze znanych 
rockowych utworów  
i wspólnie wyśpiewy-
wało teksty piosenek. 
Zwieńczeniem XXIII 
Dni Dobczyc był pokaz 
sztucznych ogni, które 
rozbłysły na niebie nad 
Rabą.

Dniom Dobczyc 
jak zwykle towarzyszy-
ło wiele dodatkowych 
wydarzeń. Od 13 lipca 
w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym 

trwały rozgrywki w ramach Między-
narodowego Festiwalu Szachowego 
im. Józefa Dominika, na kortach do 
walki stanęli tenisiści w ramach IV 
Rodzinnego Turnieju Tenisa Ziemnego, 

chętni zobaczyć mogli otwarty trening 
speed-balla. Wspierano również dzia-
łalność Fundacji Okno Nadziei, która 
od niedawna działa na terenie naszej 
gminy. Poszukiwacze dodatkowych 
wrażeń mogli skorzystać z bogatej oferty 
lunaparku czy zawitać do słodkiego 
świata zabaw w specjalnej ciężarówce 
Wawel Truck.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania XXIII 
Dni Dobczyc – Izbie Gospodarczej 
Dorzecza Raby, firmie Party Serwis, 
sponsorom, patronom medialnym, 
służbom porządkowym oraz obsłudze 
technicznej. To był niezwykle inten-
sywny i pracowity czas. Dziękujemy 
również mieszkańcom i przyjezdnym, 
że zechcieli wspólnie z nami bawić się 
podczas tego weekendu. 

Tekst i foto: JoTa

Dobre wakacje to ciekawie spędzony 
czas. Dlatego instytucje dob-

czyckie stwarzają okazję do zrobienia 
czegoś naprawdę sympatycznego i do 
spotkania się z ludźmi o podobnych 
do naszych, zainteresowaniach sobie.

W tym roku ośrodek kultury przy-
gotował wiele ciekawych warsztatów  
i zajęć dla dzieci. Najmłodsi podró-
żowali przez opowieści do Maroka  
i Indii. Poznali bliżej kulturę tych państw 

poprzez różnorodne doświadczenia. 
Przymierzanie strojów typowych 
dla innych narodów przyniosło wiele 
radości najmłodszym. Była muzyka 
i poznawanie nieznanych wcześniej 
instrumentów. Znalazło się też coś dla 
koneserów dobrych smaków – próbowa-
nie prawdziwej marokańskiej herbaty. 
Przed dziećmi odkryto piękno Sahary, 
a także sprawdzono, czy dywany 
potrafią latać. 

Odwiedzając Indie, mali podróż-
nicy przyjrzeli się bliżej hinduskim 
dzieciom i temu, jak spędzają czas, 
jakimi zabawkami się bawią. Znowu 
nie zabrakło okazji dla smakoszy. Mogli 
poznać ważny element kulinariów indyj-
skich – szafran – najdroższą przyprawę 
świata. Animatorzy przygotowali też 
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Wakacje w Dobczycach
testy odwagi dla małych uczestników.

Przez cały lipiec dzieci miały 
możliwość doskonalenia kunsztu 
plastycznego. Każde ze spotkań miało 
odrębny temat pobudzający wyobraź-
nię, np.: Morskie głębiny, Egzotycz-
na Afryka, czy Słodko jak w ulu. 
Mogły także wziąć udział w zajęciach  

z mozaiki. „Kosteczka po kosteczce”. 
Dzieci świetnie się bawiły w czasie 

zajęć poświęconych mydłu – począw-
szy od robienia baniek mydlanych, na 
wytworzeniu własnej kostki mydełka 
skończywszy.

Dzięki zorganizowanej audycji 
muzycznej z udziałem Karola Dzie-
dzica – znanego z programu The Voice 
of Poland oraz Bitwa na głosy – dzieci 
zapoznały się bliżej z postacią Walta 
Disneya, zbadały wpływ muzyki na 
nastrój i oczywiście śpiewały i tańczyły.

Wakacje trwają też w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczycach. 
Do tej pory udało się zorganizować 
fascynujące spotkanie z Robotami Pho-
ton. Dzieci uczyły się programowania, 
przygotowywały tor przeszkód dla 

robotów, świet-
nie się przy tym 
bawiąc. Poza 
tym, kulturalni 
kibice wzięli 
udział w wyjaz-
dach na mecze.  
W bibliotece 
odbył się rów-
nież turniej 
playstation/
xbox dla naj-
lepszych graczy. 
Zaoferowała 
ona także ze 
swojej waka-
cyjnej półki 
w a r s z t a t y  
z dykcji języka 

polskiego. Dla żądnych teatralnych 
wrażeń przygotowano warsztaty  
z teatrzykiem Kamishibai. Nie zabrakło 
oczywiście czasu na wspólne czytanie 
książek.

O zdrowego ducha w zdrowym 
ciele zadbał Klub Sportowy Raba. Naj-
młodsi dostali sposobność zapoznania 

się z dyscyplinami 
mniej popularny-
mi niż piłka nożna. 
Zwieńczeniem spor-
towych zajęć były 
Minimistrzostwa.

Na koniec 
przypominamy, 
że dla miłośników 
sportu przez całe 
wakacje MGOKiS 
wypożycza halę  
w cenie 1 zł za 
godzinę. To dosko-
nała okazja do 
spędzenia czasu 
z rodziną i przy-
jaciółmi. Dodat-
kowo zachęcamy 
do udziału w pół-
kolonii z gimna-
styki sportowej, 
prowadzonej przez 
nauczyciela w-f, 
Piotra Skórę.
Maria Kuziela

Fot. ze zbiorów MGOKiS i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży 
w sierpniu:
Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu
Artystyczny sierpień:
1 sierpnia: Domowe inspiracje uroz-
maicą wakacje – godz. 10-12
3 sierpnia: Pieskie życie na plastyce 

– godz. 10-12
6 sierpnia: Czas księżniczek. Sukienek 
nie zliczę – godz. 10-12
8 sierpnia: Ninja w akcji – jedna  
z wakacyjnych atrakcji – godz. 10-12
10 sierpnia: Piórka kolorowe – Papugi 
gotowe – godz. 10-12
13 sierpnia: Lasu zwiedzanie na 

wakacji pożegnanie.
 Zajęcia odbywają się  

w godzinach od 10 do 12. Prowadzi 
je Paulina Steliga-Gryglaszewska. Na 
zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy  

– wyłącznie osobiście. Limit miejsc w 
grupach: 20 osób. Informacji udziela 
MGOKiS Dobczyce: tel. 12/271 67 57 
oraz 533 990 660. Zajęcia są bezpłatne. 

Podróżniczy sierpień:
13 sierpnia godz. 12.30-13.30; Smocza 
Indonezja – na zajęcia obowiązuje limit 
miejsc – 25. Koszt zajęć 10 zł (płatne 

do dwóch dni od zgłoszenia)
13.45-14.45; Kraj Wschodzącego Słońca 
– na zajęcia obowiązuje limit miejsc  
– 25. Koszt zajęć 10 zł (płatne do dwóch 
dni od zgłoszenia).

Miejska Biblioteka 
Publiczna
7 sierpnia: Kreatywne tablety – podróż 
po edukacyjnych aplikacjach przy 
użyciu tabletów, godz. 9-10 (dzieci 5-7 
lat) i 10-11 (dzieci 8-10 lat)
10 sierpnia: wyjazd z Klubem Kultu-
ralnego Kibica, mecz Wisła Kraków 

– Wisła Płock; godz. 18-21
13 sierpnia: Zagraj z biblioteką jeszcze 
raz! – wieczór gier planszowych; 18-21 
21 sierpnia: Warsztaty fotograficzne, 
teoretyczne oraz praktyczne podstawy 
fotografii; godz. 18-20.30
22 sierpnia: Półka z legendami: poznanie 
legend Dobczyc i okolic; godz. 8.30-10 
(dzieci 5-9 lat)
24 sierpnia: Miś Tuliś na placu zabaw 

– tulisiowe odwiedziny, gry, zabawy 
na placu zabaw przy ul. Szkolnej; 
godz. 17-18
26 sierpnia: Wyjazd z KKK – mecz 
Wisła Kraków – Górnik Zabrze, godz. 
15.30
27 sierpnia: Bajkowy świat winyli  

– wprowadzenie w świat płyt winynolych 
i gramofonów; godz. 9-10 (dzieci 6-9 lat)

Zapisy na zajęcia osobiście lub 
telefonicznie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach, tel.: 12/271 
10 74.
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Sołtys, Rada Sołecka oraz pań-
stwo Halina i Maciej Hyżowie 

zapraszają na imprezę plenero-
wą w winnicy państwa Hyżych  
w Stadnikach.

Impreza odbędzie się 4 sierpnia 
– początek o godz. 18. W programie 

m.in. zwiedzanie winnicy, inte-
gracja przy wspólnym ognisku, 
degustacja potraw regionalnych, 
zwiedzanie wystawy fotograficznej 
poświęconej Stadnikom. Zabawę 
umili DJ. 

(Red.)

OSP Skrzynka wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich zapra-

szają na festyn, który odbędzie 
się 11 sierpnia przy strażnicy  
w Skrzynce. Początek o godz. 16:00

W programie przewidziano 
wiele atrakcji dla najmłodszych 

uczestników festynu, między 
innymi: dmuchane zjeżdżalnie, 
mini wesołe miasteczko oraz 
różnego rodzaju gry i zabawy,  
a dla starszych zabawa taneczna 
z zespołem AVANTAGO.

(Red.)

Lato w winnicy w Stadnikach Letni festyn w Skrzynce
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różnorodności

W czerwcu zakończył się kolejny 
rok współpracy między biblio-

teką dobczyckiego Zespołu Szkół  
a Przedszkolem nr 3 w Dobczycach. 

Uczennice szkoły przeczytały 
przedszkolakom ostatnią książkę  
o Franklinie, w ramach realizowanego 
autorskiego projektu Krystyny Pudlik 

„Uczymy się pozytywnych zachowań 
od bohaterów literackich”. 

– Już po raz trzeci – przypomina pani 
Krystyna, wychowawczyni grupy Słone-
czek – współpracujemy w ramach akcji 

„Młodzież czyta dzieciom”, spotykając 
się przy lekturze w przedszkolu lub  
w bibliotece Zespołu Szkół. W poprzed-
nich latach uczniowie czytali dzieciom 

„Kubusia Puchatka”, przedszkolaki 
poznały również „Kogutka Ziutka i jego 
przygody”, ostatnio maluchy razem  
z żółwiem Franklinem wkraczały  
w świat uniwersalnych wartości. Celem 
projektu jest m.in. kształtowanie postaw 
kultury bycia, wrażliwości i życzliwości 
wobec innych oraz rozwijanie twórczości 
artystycznej i plastycznej. 

Kinga Kowalczyk z kl. 1LO2, 

Spotkamy się ponownie jesienią!

która przez cały rok szkolny wraz  
z koleżanką Dominiką Małecką aktyw-
nie uczestniczyła w akcji czytelniczej, 
ciepło wspomina integrację z przed-
szkolnymi przyjaciółmi 

- Czym dla mnie były spotkania z przed-
szkolakami? Przede wszystkim powodem 
do dumy, że chociażby w małym stopniu 
mogłam przyczynić się do wszczepiania 
w ich serca wartości, jakie niosą ze 

sobą książki. 
Mam nadzie-
ję, że dalej 
będę mogła 
być częścią 
tych spotkań, 
podczas któ-
rych dzieci 
obdarowują 
nas najpięk-
niejszymi 
podziękowa-
niami,  czyli 
szczerym  
i serdecznym 

uśmiechem.
Koordynatorkami akcji w ZS są 

nauczyciele bibliotekarze Barbara 
Śmietana i Bogumiła Domagalska: 

- Cieszy nas, że młodzież chętnie angażuje 
się w akcję czytania dzieciom, kontakt 
z młodszymi dziećmi rozbudza w nich 
potrzebę opiekuńczości i odpowiedzial-
ności, natomiast dla przedszkolaków 
słuchanie wierszy, bajek i opowiadań 
pobudza wyobraźnię, rozbudza cieka-
wość świata, uczy myślenia, a także 
kształtuje nawyk czytania.

Po wakacjach obie placówki będą 
kontynuować współpracę.

(bd)
Fot. ze zbiorów Szkoły

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR 
– zarządzanie wiekiem Krakowski 

Obszar Metropolitalny” realizowanego 
przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

W ramach projektu, mikro, małe  
i średnie przedsiębiorstwa z subregionu 
Krakowski Obszar Metropolitalny obej-
mujący powiaty: bocheński, krakowski 
(bez m. Kraków), miechowski, myślenicki, 
proszowicki, wielicki, mogą otrzymać 
wsparcie doradcze z zakresu zarządzania 
firmą w ośmiu obszarach oraz wsparcie 
finansowe do 5 tys. zł na doposażenie 
lub wyposażenie stanowiska pracy. 

W projekcie mogą wziąć udział 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
z subregionu tarnowskiego, które posiadają 
siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę 
organizacyjną na terenie tego subregionu 
województwa małopolskiego, a fakt ten 
ma odzwierciedlenie w dokumentach 
rejestrowych firmy.

Organizacja pozarządowa, która 
prowadzi regularną działalność gospo-
darczą i jest wpisana do rejestru przed-
siębiorców, również traktowana jest jako 
przedsiębiorstwo.

Firmy zatrudniające przynajmniej 
jednego pracownika (tj. przynajmniej 
jedną osobę zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę) oraz niewykluczone  
z otrzymania pomocy de minimis otrzy-
mają wsparcie w postaci:

Doradztwa z zakresu zarządzania 
firmą w ośmiu obszarach:
• rekrutacja,
• kształcenie, szkolenia i inne formy 

doskonalenia zawodowego,
• planowanie i rozwój kariery zawo-

dowej,
• elastyczne godziny pracy i formy 

zatrudnienia,
• ochrona i promocja zdrowia, ergo-

nomia miejsca pracy, 
• przekwalifikowanie i zmiana sta-

nowiska pracy,
• zakończenie zatrudnienia i przejście 

na emeryturę,
• motywowanie pracowników;

Bonu wdrożeniowego w wysokości 
do 5 tys. zł na doposażenie lub wypo-
sażenie stanowiska pracy poprawiające 
bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca 
pracy, ułatwiające pracę bądź mające na 
celu jej utrzymanie. 

Doradztwo zostanie przepro-
wadzone przez wykwalifikowanych  
i doświadczonych doradców - HR Biznes 
Partnerów. W doradztwie – ze strony 
przedsiębiorstw - wezmą udział osoby 
z kadry zarządzającej.

Efektem współpracy HR Biznes 
Partnerów i osób z kadry zarządzającej 
firmy będzie opracowanie strategii zarzą-
dzania wiekiem w firmie – dokumentu 
zawierającego rekomendacje dotyczące 
wdrożenia co najmniej 1 elementu 
usprawniającego z 8 diagnozowanych 
obszarów.

Każdy przedsiębiorca, którego 
strategia zarządzania wiekiem będzie 
zawierała rekomendację dotyczącą bonu 
wdrożeniowego, otrzyma jednorazowo do 
5 000 zł na doposażenie stanowiska pracy.

Nabór do projektu odbywa się  
w trybie ciągłym, z cotygodniową 
kwalifikacją uczestników projektu, do 
czasu zrekrutowania 40 podmiotów  
z subregionu.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji zapraszamy na stronę inter-
netową Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A.: www.marr.pl Zachę-
camy także do kontaktu pod numerem 
telefonu: (12) 617 66 49.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt jest współfinansowany 

ze środków Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego w ramach 
8 Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Dzia-
łania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej Poddziałania 
8.6.1. Realizacja programów przekwa-
lifikowania pracowników i wsparcie dla 
pracodawców.

Czym są Marszałkowskie Ośrodki  
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego?

To nowe miejsca na mapie trzeciego 
sektora w regionie. Pięć takich 

ośrodków działa już w najwięk-
szych miastach Małopolski. Projekt 
kierowany jest przede wszystkim 
do organizacji, grup nieformalnych 
oraz środowisk, w których realizuje 
się projekty społeczne. 

MORSO z siedzibą w subregionie 
podhalańskim obejmuje powiaty: myśle-
nicki, nowotarski, suski, tatrzański.

Celem działania ośrodka jest 
wsparcie i kompleksowa edukacja 
osób trzeciego sektora.

W każdym z powiatów cyklicznie 
odbywać się będą spotkania, szkole-
nia oraz konsultacje indywidualne. 
Oferta kierowana jest do: organizacji 
pozarządowych, (młodych oraz tych 
działających dłużej), grup nieformal-
nych oraz wolontariuszy.

Wśród działań prowadzonych 
przez MORSO są m.in.: Lokalne 
Spotkania Informacyjne, które odby-
wać się będą w każdym z powiatów. 
Mają na celu przekazać informację 
na temat ośrodka MORSO i zakresu 

jego działalności; seminaria, szkolenia, 
warsztaty; doradztwo indywidualne 
w zakresie finansowania organizacji; 
pozyskiwania funduszy; pisania i roz-
liczania projektów; sprawozdawczości 
i księgowości dla organizacji pozarzą-
dowych; ochrona danych osobowych 
w organizacjach pozarządowych itp.

Projekt MORSO potrwa 31 grudnia 
2018 r. Informacje o programie znajdą 
Państwo na stronie: arts-fun.pl/morso; 
www.malopolska.pl/aktualnosci/wspol-
praca/badz-aktywny-razem-z-morso.

Zapraszamy do naszego stacjo-
narnego Ośrodka w Myślenicach, ul. 
Słowackiego 3; godziny otwarcia:

poniedziałek godz. 9 – 17; wto-
rek-środa godz. 9 – 15, czwartek godz. 
12 – 18, piątek godz. 9 – 14.

Od 16 lipca trwa nabór projektów 
do konkursu „FIO Małopolska 

Lokalnie Południe”.
W ramach konkursu organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne mogą 
otrzymać małe granty na realizację lokal-
nych inicjatyw lub/i rozwój organizacji. 
Nabór projektów potrwa przez 30 dni.

Jeśli chcesz, opowiedz nam o swoim 
pomyśle, zgłoś pomysł, a my pomożemy 
ci przygotować wniosek. Składanie 
wniosków odbywa się przez generator 
wniosków dostępny na stronie operatora.

W ramach programu będzie można 
składać projekty na działania anga-
żujące lokalną społeczność na rzecz 
dobra wspólnego oraz na rozwój młodej 
organizacji pozarządowej – działania 
związane z przygotowaniem i realiza-
cją zadań strategicznych oraz bieżącą 
działalnością organizacji.

Konkurs adresowany jest do mło-
dych organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych, które mają siedzibę  

i planują realizować działania na terenie 
gmin i powiatów w południowej części 
województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest tworzenie 
partnerstw na rzecz zwiększania zaan-
gażowania obywateli w podejmowanie 
inicjatyw oddolnych. Zatem będziemy 
wspierać ludzi i organizacje, które chcą 
wspólnie działać na rzecz swoich wsi, 
miast, gmin, osiedli i społeczności je 
zamieszkujących.

Konkurs FIO Małopolska Lokalnie 
Południe prowadzony jest równolegle w 
4 subregionach, a powstał z inicjatywy 
czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Sztuki, Przygody i Przy-
jemności ARTS, Babiogórskiego Sto-
warzyszenia Zielona Linia, Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacji 
Horyzont360.

Szczegóły na stronie: arts-fun.pl 
oraz malopolskalokalnie.pl/poludnie/
Źródło: Fundacja Sztuki Przygody 

i Przyjemności ARTS
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Ze starego albumu Park sensoryczny 
pozytywnie oceniony

Wniosek Gminy Dobczyce  
o dofinansowanie projektu „Stwo-

rzenie parku sensorycznego na terenie 
Charstka wraz z ogrodem doświadczeń 
etap I” znalazł się wśród 20 pozytywnie 
ocenionych pod względem formalnym 
projektów. 

Już na tym etapie oceny odpadła 
ponad 1/3 wniosków. Dobczycki pro-

jekt czeka jeszcze ocena finansowa  
i merytoryczna. Obecnie łączna kwota 
wnioskowanego dofinansowania pozy-
tywnie ocenionych projektów to 125 508 
448 zł, natomiast w ramach konkursu 
przeznaczono na ich dofinansowanie 
71 136 005 zł.

Projekt parku sensorycznego 
wraz z ogrodem doświadczeń powstał  
w oparciu o wygraną propozycję, zgło-
szoną przez mieszkańców podczas 
konsultacji społecznych nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji, a złożenie 
wniosku o jego dofinansowanie jest 
jednym z działań wdrażających Program. 
Projekt wpisuje się również w koncepcję 
przeznaczenia obszaru Charstka dla 
celów turystyczno-rekreacyjnych.

Mamy nadzieję, że zakwa-
lifikuje się on do dofinansowania  
i dołączy do innych zadań rewita-
lizacyjnych, na których realizację 
Gmina pozyskała dofinansowanie, 
w tym m.in.: powstanie świetlicy  
w budynku starej szkoły przy 
ul. Jagiellońskiej oraz budowa  
i modernizacja Przedszkola nr 3  
w Dobczycach.

Wniosek o dofinansowa-
nie projektu złożony został  
w ramach konkursu nr RPMP.11.04.
00-IZ.00-12-115/17 w ramach Działania 
11.4 Rewitalizacja terenów poprzemy-
słowych.

Wartość całkowita projektu:  
2 758 600 zł. Kwota wnioskowa-
nego dofinasowania: 2 068 950 zł. 
Opis koncepcji Parku 8 Zmysłów 
znaleźć można www.dobczyce.pl  
w zakładce Gminny Program Rewi-
talizacji.

B.P.
Ilustracja: z projektu wykonanego przez 
zespół autorski w składzie: dr inż. arch. 
Miłosz Zieliński, mgr inż. arch. krajobrazu 
Jan Kocieniewski, mgr inż. arch. 
krajobrazu Adriana Baryżewska

Ponieważ wakacje to dosko-
nały czas na wycieczki – także 
te zorganizowane, przypomi-
namy artykuł, który ukazał 
się w Tapecie w sierpniu 2014 
roku (Tapeta nr 8(135)/2014), a 
opowiadał o jednej z wycieczek, 
które organizowała Gmin-
na Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska.

Przedstawiam zdjęcie z 1962 roku 
– zrobione w Gdańsku przed fon-

tanną Neptuna. Dokumentuje jedną 
z wielu wycieczek, jakie Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
organizowała dla swoich pracowników. 
Ta wielce zasłużona dla naszej gminy 
instytucja powstała w maju 1945 
roku, a wśród założycieli byli: Jan 
Biliński – bankowiec, Irena Szczęch 
(późniejsza Gładysz) – księgowa  

i Edmund Karp – adwokat. 
W latach 60-tych prezesem GS był 

Antoni Hujdus – człowiek ambitny, 
któremu zależało na przodującym 
miejscu dobczyckiej placówki. Szef 
cieszył się szacunkiem i sympatią, był 
życzliwy dla podwładnych. 

Wycieczki organizowane co roku, 
dotowano z tzw. funduszu socjalnego, 
więc każdy pracownik mógł sobie na 
wycieczkę pozwolić. Niektórzy pamię-
tają zwiedzanie Warszawy, Łańcuta, 
Inowrocławia, a nawet Czechosłowacji 
(w pewnym czasie można było tam 
pojechać bez paszportu – na dowód 
osobisty – prawie jak dziś). Takie 
wycieczki były oczekiwane przez 
spółdzielców; miały walory poznawcze, 
integracyjne, wypoczynkowe.

Przedstawiam kolejno wyciecz-
kowiczów: pierwszy z prawej stoi pan 
Łazęcki, obok niego pan Błaszczyk 

– obydwaj pracownicy młyna w Nie-
zdowie. W słonecznych okularach stoi 
Władysław Smoleń – pełnił funkcję 
referenta skupu trzody chlewnej. Ten 
przystojny, i elegancki mężczyzna 
miał za sobą tragiczną przeszłość 
okupacyjną – był więźniem obozu 
koncentracyjnego Auschwitz. 
[Pamiętam wydarzenie z mojego dzie-
ciństwa (wczesne lata 50-te). Dobczyce 

małe i senne, więc każde wydarzenie 
było ważne; a tu przyjechali goście 
z zagranicy – młodzi Niemcy z NRD 
(komunistycznego, zaprzyjaźnionego 
państwa - w przeciwieństwie do RFN 

– kapitalistów). Spotkanie mieszkańców 
z młodymi gośćmi dobczyckie władze 
zorganizowały w strażnicy. Uczestni-
czyłam w nim. Sala była pełna. Przed-
stawiono gości. Nagle z przeciwnego 
końca sali wyszedł pan Smoleń, podszedł 
do niemieckiej delegacji, podwinął 
rękaw koszuli, wysunął przedramię  
z wytatuowanym numerem więziennym. 
Powiedział głośno: 

- Nigdy więcej wojny, nigdy więcej 
Oświęcimia. Odwrócił się i wyszedł. 
Niemcy bez tłumaczenia zrozumieli 
sytuację, byli bardzo skonfundowani. 
A publiczność powoli wycofała się ze 
spotkania.]

Wracam do fotografii: czwarty  

z prawej – cieszący się powodzeniem 
u kobiet – przystojny kelner – Jan 
Pudłowski. Dalej znany z krzepy 
Władek Król – rzeźnik i masarz 
oraz jego siostra Helena (znamy ją 
jako Elę Weszkową). Za ich plecami 
widać głowę Stanisława Michalika  

– kierownika zaopatrzenia. Był jednym  
z najwyższych mężczyzn w Dobczycach. 
Jego wnukiem jest znakomity szachi-
sta – Marcin Wątorek. Na środku  
w głębi stoi Władysław Dudek, przed 
nim jego żona Katarzyna (fryzura  
z przedziałkiem) i Janina Drozdowi-
czowa (ekspedientki). Obok – chyba 
Bronia Piechowa – też sprzedawczyni. 
W środku wysoka, młoda i piękna 
urzędniczka (planistka) – Stasia Szmi-
dówna – późniejsza Dudkowa i Anna 
Stochowa, księgowa. W głębi – widać 
tylko część głowy – Teresy Kowal-
skiej – też z księgowości. W lewo stoją: 
Janina Pekarowa (w ciemnej sukni), 
Anna Szymoniakowa, Agnieszka 
Ćwierz (z Dziekanowic) i Wiktoria 
Lichoniowa (moja matka) – wszystkie 
sklepowe. W kwiecistej sukni z dekol-
tem – Joanna Kubicka (urodziwa 
dama) z biura sprzedaży opał, obok 
Ireny Gładysz – głównej księgowej. 
W chustce na głowie – Władysława 
Płatek z Brzączowic. 

Na pierwszym planie – w środku 
– siedzi Zbigniew Kolasa – wicepre-
zes GS, człowiek bardzo towarzyski, 
aktywny. 
[Moja rozmówczyni, pani Władysława 
Orzechowska chodziła z nim do jednej 
klasy i do dziś pamięta, że gdy z powo-
du dłuższej choroby miała zaległości  
w matematyce, kolega Zbyszek nauczył 
ją ułamków.] 

W prawo od pana Kolasy klę-
czą kucają – Marysia Knapikowa  

– zastępca księgowej (w okularach 
słonecznych), Maria Antosiak – pra-
cownica rozlewni piwa, Władysław 
Jaśkowiec – z magazynu opałowego  
i Józefa Wrona – sklepowa w Nowej 
Wsi. A od lewej – uśmiechnięty, mło-
dy człowiek – to Czesław Palonek, 
późniejszy współzałożyciel i współ-
właściciel rodzinnej piekarni Złoty 
Kłos. W jasnej sukience kuca Maria 
Polończyk. Ciemnowłosa panienka  

– to córka pani Piekarowej – Elżbieta. 
Towarzystwo na zdjęciu 

– liczne, różnorodne wiekowo, 
pracujące na różnych stanowi-
skach. Ilu sfotografowanych 

– tyle życiorysów, powiązań 
rodzinnych i koleżeńskich. 
Każdy dołożył się do historii 
naszej społeczności. Wielu 
z tych uśmiechniętych ludzi 
już nie żyje. Dobrze jest 
pamiętać, że to ogniwa w 
łańcuchu kolejnych poko-
leń dobczycan. Pamiętajmy  
o nich z szacunkiem.

Fotografię ze zbioru Bro-
nisławy Jeżowej objaśniły 
mi panie: Teresa Kowalska, 
Stanisława Michalska, 
Anna Stoch – długoletnie 

emerytowane pracownice dobczyc-
kiego GS. 

Elżbieta Kautsch 

Pomidory nadziewane
 
8 szt. dużych pomidorów,
tłuszcz,
0,5 szkl. śmietany, 
1 cebula, 
5 szt. parówek cienkich, 
kawałek sera żółtego twardego, 
łyżka tartego chrzanu, sól, pieprz
 
Pomidory umyć, ściąć czubki, wydrą-

żyć środki, posypać przyprawami i odłożyć 
na pół godziny. Cebulę obrać, drobno 
pokroić, usmażyć, dodać pokrojone  
w półplasterki parówki, następnie chrzan. 
Doprawić i napełnić farszem pomidory.  
Z wydrążonych pomidorów masę połą-
czyć ze śmietaną, przyprawami. Zalać 
tym sosem pomidory i posypać startym 
serem. Całość zapiec w piekarniku.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: zjadajmy każdego dnia duży 
pomidor, wypijajmy szklankę soku 
pomidorowego. To zapewni nam daw-
kę potasu potrzebną do prawidłowego 
funkcjonowania pracy serca.

 
 

Z przepisów Teściowej
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z życia gminy

W Dobczycach o losach Flotylli Pińskiej 

Na początku lipca mogliśmy poznać 
losy osób związanych z Flotyllą 

Pińską. Podczas trzydniowego święta 
odbyło się wiele interesujących spotkań, 
konferencji i wydarzeń poświęconych 
pamięci tej polskiej flotylli rzecznej.

O tym, że historia Polaków i Bia-

łorusinów jest wspólną kartą historii 
obydwu narodów, opowiadał w piątek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
Białorusin Ihar Melnikau. Ubrany  
w mundur Flotylli Pińskiej, wyposażony 
w replikę broni browning, używanej 
na początku II wojny światowej, wspo-
minał zapomnianych bohaterów walk 
pogranicza Polski z Białorusią z 1939r.

Ihar Melnikau jest doktorem historii, 
autorem wielu książek o tematyce II 
wojny światowej i Flotylli Pińskiej. 
Jego ostatnia książka „Zapomniany 
korpus” dedykowana jest 100-leciu 
niepodległości Polski i Białorusi  
(w marcu 2018 roku obchodzono 
100-lecie Białoruskiej Republiki 
Ludowej). Książka poświęcona jest 
pierwszemu Korpusowi Polskiemu, 
który tworzył się na terenie Białorusi, 
z którego wywodzili się znamienici 
ludzie m.in. gen Władysław Anders. 
To historia okresu międzywojennego, 
która jest poważną kartą historii samej 
Białorusi. Jak mówił Ihar Melnikau, na 
początku drugiej wojny światowej 70 
tysięcy Białorusinów walczyło w sze-
regach Wojska Polskiego. Podkreślał, 
że II wojna światowa dla Białorusi 
rozpoczęła się 1 września 1939 roku, 
a nie jak podawało się do tej pory 22 
czerwca 1941 roku.

W sobotę foyer Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego 
wypełniły unikatowe kolekcje, do 

których dzień później dołączyli kolek-
cjonerzy w ramach VII Regionalnej 
Giełdy Kolekcjonerów. W ramach 
upamiętnienia historii Flotylli Pińskiej 
odbył się również II Turniej Szachowy 
im. Harcerzy Kresów Wschodnich 
zorganizowany przez TKKF Dobczy-

ce oraz Marynarski Marsz w górach 
zorganizowany przez Małopolskie 
Stowarzyszenie Nordic Walking.

Burmistrz Paweł Machnicki cie-
szył się z udziału tak znamienitych 
gości, kapitanów okrętów, ekspertów 
i historyków.

- Poznajemy część historii nie tylko 
po to żeby budować naszą tożsamość, 
żeby ją wzmacniać, żeby poczuć się 
narodem, ale także po to, by istnieć 
w Unii Europejskiej, uczestniczyć we 
współczesnych dziejach świata – mówił 
burmistrz.

Podzielił się swoją osobistą refleksją 
na temat swojej rodziny, ojca, który 
gdzieś nad Prypecią, w rejonie ochrony 
pogranicza, miał swój wojenny epizod. 
Podkreślił jak bardzo trudne były 
to dzieje i jak wpłynęły one na losy  
i historię rodziny. Poprzez losy kon-
kretnych osób, rodzin odtwarzanie tej 
historii ma sens, by uczcić tych, którzy 
walczyli, którzy zginęli, którzy swoje 
losy związali z tamtymi stronami, 
tamtejszymi jednostkami wojskowymi. 
Burmistrz podziękował za inicjatywę, 
która, jak wyraził nadzieję, będzie się 
rozwijać. Podziękowania te skierował 
przede wszystkim do organizatora 
wydarzenia –Jacka Bassary. Dzięki 
takim inicjatywom historia ta przetrwa 
i pójdzie dalej w świat.

W sobotę podziwiać było można 
również perełki motoryzacyjne, któ-

re zjechały 
się na bło-
nia RCOS. 
70 osób, 
miłośn i-
ków starej 
motoryza-
cji wzię-
ło udział  
w dwuty-
godniowej 
podróży po 
Polsce. Od 
23 czerwca 

przemierzy-
li 3200 km  
z mniejszymi 
i większymi 
przygodami, 
bo stare samo-
chody mają to 
do siebie, że 
psują się bez 
ostrzeżenia. 
D o b c z y c e 
były ostatnim 
przystankiem 
przed Krako-
wem. Trasa 
kończyła się na Zamku Królewskim 
na Wawelu, gdzie grupa złożyła kwiaty 
pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

Zebrani w niedzielę na błoniach 
Regionalnego Centrum Oświatowo-

-Sportowego w Dobczycach mogli 
zobaczyć również inscenizację potyczki 
granicznej z udziałem grup rekon-
strukcyjnych.

Zwieńczeniem Święta Flotylli 
Pińskiej był koncert Teresy Werner.

Flotylla Pińska – temat wydawać by 
się mógł bardzo odległy, mało związany 
z Dobczycami, a jednak pojawili się na 
tym wydarzeniu potomkowie wojsko-
wych służących we Flotylli Pińskiej. 
Bosman Jan Kurek, ojciec Marcina 
Kurka i dziadek Pawła Augustynka-

-Halnego służył na okrętach Flotylli 
Pińskiej. O jego dramatycznych losach 
opowiadali z sentymentem, pokazując 
stare fotografie z okrętów wojennych. 
W 1939 roku, jak relacjonował Paweł 
Augustynek-Halny, kiedy rozpoczęły 
się walki, dowódcy Flotylli Pińskiej 
widząc, że nie są w stanie przełamać 
natarcia Armii Czerwonej i wojsk nie-
mieckich, otrzymali rozkaz zatopienia 
statków i zniszczenia dokumentacji. 
Opowiadał o dramatycznych losach 
aresztowania dziadka, ucieczki z trans-
portu jadącego do rosyjskich łagrów, 
cudownego uniknięcia rozstrzelania 
przez wojska rosyjskie i niemieckie 
podczas przeprawy przez rzekę oraz 
wielu tragicznych latach spędzonych 
w obozach koncentracyjnych, które 
przeżył jedynie dzięki sportowemu 
zacięciu (był w młodości lekkoatletą) 
oraz znajomości języka niemieckiego.

Głównym organizatorem Święta 
Flotylli Pińskiej było Stowarzyszenie 
Konstruktorzy Marzeń. Wydarzenie 
wspierane było przez Gminę Dobczyce 
i licznych partnerów.

B.P.
Fot.  Magda Gaweł, Joanna Talaga, 

Paweł Stożek

Flotylla Pińska 
(w skrócie)

Flotylla Rzeczna Marynarki Wojen-
nej (do 17 października 1931r. Flotylla 
Pińska) wchodziła w skład Marynarki 
Wojennej w okresie międzywojennym. 
Stacjonowała w Pińsku na rzece Pinie. 
Flotylla operowała na tzw. morzu piń-
skim – w dorzeczu Prypeci z głównymi 
rzekami: Prypeć, Pina, Strumień.

Powstała 19 kwietnia 1919 roku, 
kiedy Jan Giedroyć stworzył, z trzech 
motorówek, patrol rozpoznawczy.  
W połowie 1919 roku oddział ten wziął 
udział w starciach z flotą bolszewic-
ką pod Mostami Wolańskimi i pod 
Horodyszczem.

W marcu 1920 roku flotylla wzięła 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W wyniku kontrofensywy bolszewickiej 
część Flotylli Pińskiej została odcięta 
od głównych sił, w związku z czym 
załogi zatopiły okręty 13 czerwca 1920 
roku. Flotyllę rozwiązano 2 sierpnia 
1920 z powodu zajęcia dorzecza Prypeci 
przez Armię Czerwoną i samozatopie-
nia większości jednostek pływających.

11 października 1920 utworzono 
Oddział Detaszowany Flotylli Wiślanej 
na Prypeci, 2 marca 1922 przemiano-
wany na Flotyllę Pińską. Po likwidacji 
1 października 1925 Flotylli Wiślanej 
i przejęciu większości jej jednostek 
przez Flotyllę Pińską stała się ona 
jedyną flotyllą rzeczną w Polsce. Jej 
bazą główną był Pińsk, w którym 
cumowało ponad 100 jednostek bojo-
wych i transportowych. 

W 1939 roku z części sił Floty-
lli utworzono Oddział Wydzielony 
Rzeki Wisły. Wiosną 1939 utworzono  
w ramach Flotylli Oddział Wydzielony 
na Prypeci.

We wrześniu 1939 roku wszystkie 
jednostki Flotylli zatopiono na roz-
kaz generała Franciszka Kleeberga. 
Marynarze zostali przemundurowani 
w polowe mundury wojsk lądowych, 
oficerowie i podchorążowie starszego 
rocznika zatrzymali garnizonowe czapki 
marynarskie, młodsi podchorążowie 
i rezerwiści w większości z własnej 
inicjatywy umieszczali orzełki Mary-
narki Wojennej na czapkach polowych.

Większość stanu osobowego Flotylli 
20 września, po zatopieniu jednostek 
pływających wymaszerowała na rozkaz 
gen. Kleeberga w kierunku Lubieszowa 
i Włodawy, z zamiarem przebijania się 
w kierunku Rumunii. 

Po odejściu, zgodnie z rozkazem 
Kleeberga, nielicznych wątpiących 
w celowość dalszej walki oraz części 
marynarzy narodowości ukraińskiej 
i białoruskiej, nastąpiła reorganizacja 
batalionów morskich, które 28 września 
weszły wraz z innymi marynarzami  
w skład 182 Pułku Piechoty z 60 Dywi-
zji Piechoty jako 3 batalion „morski”. 

(źródło: Wikipedia)
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W tym artykule wrócimy w Pieniny, 
ale tym razem na rowerze. 

Trasa, którą zaproponuję jest dość 
łatwa, prowadzi ścieżkami rowerowo 

– pieszymi, a po części drogą z ruchem 
samochodowym. Nawierzchnia trasy 
jest asfaltowa, z kostki betonowej  
i miejscami szutrowa, a jej długość to 
ok. 27 kilometrów. Początek propono-

wanej trasy zaczyna się w Niedzicy  
i wiedzie po kostce brukowej, pasem 
wydzielonym dla rowerów wzdłuż 
Jeziora Sromowieckiego do granicy 
ze Słowacją. Przekraczając granicę 
jedziemy drogą asfaltową nr 542 
wzdłuż Dunajca do skrzyżowania  
w Spiskiej Starej Wsi i na nim w lewo, 
dalej wzdłuż Dunajca, drogą nr 543 
przez wieś Majere do Czerwonego 
Klasztoru. Ruch na drodze nie jest 
duży, więc nie będzie problemu ze 
spokojnym przejechaniem tego odcinka.  
W Czerwonym Klasztorze są miejsca do 
odpoczynku. Tutaj zjeżdżamy z drogi 
asfaltowej i wjeżdżamy na tzw Drogę 

Pienińską, która prowadzi Przełomem 
Dunajca w kierunku Szczawnicy. Tutaj 
zaczyna się nawierzchnia szutrowa, 
aż do polskiej granicy w Szczawnicy,  
a stamtąd asfaltową ścieżką rowerową 
do Krościenka nad Dunajcem. Jadąc tą 
trasą mamy możliwość odwiedzenia 
ciekawych miejsc np. : zamku i zapory 
w Niedzicy, kompleksu klasztornego 

w Czerwonym Klasztorze, zabytkowej 
zabudowy w Szczawnicy i Krościenku 
n/Dunajcem. Rozpościerają się też  
z niej piękne widoki na Dunajec i Pie-
niny. Dla ambitnych turystów  istnieje 
możliwość przedłużenia trasy drogami 
publicznymi do Niedzicy przez Kro-
śnicę i Sromowce Niżne. Inne ciekawe 
trasy to: wariant tzw. Drogą Pienińską 
ze Szczawnicy do Czerwonego Klasz-
toru i z powrotem do Szcawnicu lub 
z Czerwonego Klasztoru jechać dalej 
do Wielkiego Lipnika i tam skręcić 
na Przełęcz pod Tokarnią do Leśnicy 
i dalej do Szczawnicy.

Tekst i foto: Jacek Kozubek

Rowerem przez Pieniny

Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce 
wyjechał na kolejny międzyna-

rodowy festiwal – tym razem nasi 
tancerze reprezentować będą gminę 
Dobczyce w Rumunii.

Ale jeszcze w czerwcu powody 
do dumy miała para taneczna Maciej 
Szewczyk i Kaja Kolińska, którzy  

- rywalizując w kategorii III (13-15 
lat) w klasie tanecznej B - zwyciężyli  
w XX Ogólnopolskim Turnieju Tańców 
Polskich „O Podlaską Szyszkę”. Turniej 

odbywał się na przełomie czerwca  
i lipca w Siemiatyczach.

Pokonując pary z Warszawy, Mal-
borka, Bielsko-Białej i Mielnika Maciek 
i Kaja wywalczyli awans do Klasy 

Mistrzowskiej A.
Zwyciężyli również w XVI Między-

narodowym Turnieju Tańców Polskich 
pokonując pary z Warszawy, Malborka, 
Bielsko-Białej, Mielnika, Siemiatycz, 
Tołwina oraz Krzemieńca (Ukraina).

W Rumunii ZPiT Dobczyce 

Z Tapetą na szlaku - opowiedz nam 
o swoich wakacjach

Szanowni Państwo! 
Wakacje w pełni, a przed wie-

loma z nas jeszcze urlopowe wyjazdy. 
Każdy planuje je tak, żeby choć przez 
chwilę odpocząć od zaduchu miasta, 
od pracy, obowiązków. Przy okazji 
możemy nacieszyć się oczy pięknymi 
widokami. 

Kącik „Z Tapetą na szlaku” to  
w naszym miesięczniku taka przestrzeń 
dla pasjonatów podróży, tych bliskich 
i tych dalszych. To również miejsce 
dla każdego, kto szuka inspiracji na 
weekendowy wypad, czy pomysłu na 
wakacje. Dlatego zachęcamy państwa 
do współtworzenia tej kolumny. 

Jeżeli chcecie się podzielić z innymi 
swoimi wrażeniami, polecić miejsca, 
w których można naprawdę naładować 
baterie, zachęcić kogoś do wyjazdu  
w wyjątkowe miejsce – piszcie do nas. 

Nadesłane przez naszych Czytelników 
artykuły będziemy drukować w kolej-
nych wydaniach Tapety.

Być może staniecie się Państwo 
inspiracją dla innych do wyjścia z domu 
i podążenia w świat. Piszcie na adres: 
tapeta.redakcja@gmail.com Do tekstu 
proszę załączyć zdjęcie opisywanego 
miejsca (w dobrej jakości), a także 
podać autora zdjęcia.

W tekście – obok informacji  
o samym miejscu – można także zawrzeć 
istotne dla turystów informacje, które 
będą cenne ze względu na planowanie 
wyjazdu.

Zapraszamy do dzielenia się waka-
cyjnymi wspomnieniami i do polecania 
nam miejsc, zarówno w Polsce jak  
i poza granicami, które warto zobaczyć.

(Red.)
Fot. Anka Stożek

Z Tapetą na szlaku

Zespół Pieśni i Tańca - z sukcesami i w trasie

Zamek 99. wież w Mosznej w województwie opolskim,  to jedno z miejsc, które warto 
zobaczyć

będzie reprezentował naszą gminę   
w V Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym w Buzau. 

Obok Zespołu na scenie festiwa-
lowej zaprezentują się grupy z Turcji, 
Bułgarii, Rumunii, Litwy, Stanów 
Zjednoczonych, Słowacji i Izraela.

Wyjazd nie byłby możliwy gdyby 
nie wsparcie przyjaciół i sponsorów, 
którzy pomogli Zespołowi w zorgani-
zowaniu tego tej trasy. Są to: Stowarzy-

szenie Wspierania Kultury „Charstek”  
w Dobczycach, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Stanisław Bisztyga, Piekarni „Dom 
Chleba”. Relację z pobytu w Rumunii 
można śledzić na profilu facebooko-
wym Zespołu: www.facebook.com/
zpitdobczyce/

(Red.)
Fot. ze zbiorów Zespołu
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ze sportu

Dobczycka młodzież przez pół 
roku promowała speed-ball  

w lokalnym środowisku organi-
zując otwarte pokazy i naukę gry.  
W miniony weekend obyło się finało-

we wydarzenie zorganizowane przez 
młodych speed-ballistów. 

Speed-ball to jeden z najszybszych 
sportów na świecie. Narodził się na 
plażach w Egipcie, gdzie początkowo 
traktowany był jako trening koordynacji 
i refleksu dla tenisistów. Do Polski 
speed-ball zawitał 4 lata temu. Dziś 
jest to dynamicznie rozwijająca się 
dyscyplina sportowa, także w regionie 
Gminy Dobczyce.

21 lipca w Dobczycach odbyło się 
Dobczyckie Spotkanie z Speed-ballem. 
Wydarzenie zostało podzielone na 
dwie części. Pokaz i nauka gry dla 
poczatkujących oraz zawody sporto-
we w których wzięło udział około 40 
zawodników. Wydarzenie było finałem 
projektu „Nakręcamy na Speed-ball” 

dofinansowanego z Programu Równać 
Szanse w ramach którego młodzież przez 
pół roku promowała nową dyscyplinę 
organizując pokazy otwarte, sondaże 
społeczne, warsztaty. 

„W tym programie to młodzi są 
inicjatorami, realizatorami i sprawcami 
działań. Oni planują, oni decydują. Samo-
dzielność 
młodzie-
ży, szansa 
na to by 
mogli się 
sprawdzić  
w różnych 
zadaniach 
to idea 
programu- 
podkreśla 
Izabela 
Janczak-

-Bizoń ze 
Stowarzy-
s z e n i a 

Raba w półfinale Minimundialu
KS Raba - grająca jako Maroko 

awansowała do półfinału Małopolskie-
go Minimundialu. Na obiekcie Kmity 
w Zabierzowie rozegrano  23 lipca 
Subregionalny Turniej Małopolski 
Minimundial. Stawką zawodów był 
awans do wojewódzkiego półfinału. 
Chłopcy z Dobczyc - rocznik 2006  
i 2007(podopieczni Dawida Papieża) 
zajęli drugie miejsce w zawodach 
uzyskali przepustkę do dalszych gier, 
a najlepszym bramkarzem wybrano 
Dawida Stasika. Zespół Raby grał 
w składzie: Piotr Bętkowski, Paweł 
Bętkowski, Jakub Szczepański, Semir 
Świetlik, Aleks Grabowski, Igor Kania, 
Karol Zborowski, Maksymilian Wałek, 
Oskar Woźniak, Jakub Hałatek, Kacper 
Jaszczyk, Piotr Stasik. W kolejnym 
numerze napiszemy, jak poszło Rabie 
w dalszym etapie wakacyjnego turnieju.

Reaktywacja trampkarzy  
w Dziecanovii

Po 7 latach bez drużyny trampkarzy, 
LKS Dziecanovia znowu przystąpi 
do zmagań ligowych w tej kategorii. 
Ostatni raz trampkarze reprezentowali 
nasze barwy w sezonie 2011/2012 
i zajęli 5. miejsce w ligowej tabeli. 
Wielu chłopaków z ówczesnej kadry 
kontynuowało swoją przygodę z piłką 
nożną i z powodzeniem reprezentują 
barwy naszego bądź innych klubów.

Pierwsze treningi ruszają już 
na początku sierpnia! Zapraszamy 
wszystkich - zarówno chłopców, jak 
i dziewczynki z roczników 2004  
i 2005 do przyjścia i pokazania swoich 
umiejętności na treningach pod okiem 
nowego trenera. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt pod numerem: 534 
494 744

Elkal Cup i otwarcie Futbol 
Areny

4 sierpnia w Brzączowicach  
(w godz 9-16) odbędzie się kolejna 
edycja ELKAL CUP - jak co roku do 
gry przystąpią zawodnicy z rocznika 
2006/2007. Poprzednie dwie edycje 
zakończyły się zwycięstwem Wisły 
Kraków 2007. W tym roku o Puchar 
powalczą oprócz zawodników Białej 
Gwiazdy - Termalika Brukbet Niecie-
cza, Elita Brzesko, Luks Skrzyszów, 
Wolni Kłaj oraz gospodarze – Futbol 
Brzączowice. W planach oprócz tur-
nieju głównego jest również otwarcie 
Futbol Areny i równoległy turniej na 
tym obiekcie. Futbol Arena powstaje  
z pieniędzy w ramach Funduszu Sołec-
kiego - zadanie II: „Zagospodarowanie 
otoczenia wokół boiska sportowego 

– wykonanie mini boiska dla dzieci”. 
Olbrzymi wkład pracy włożyli w nie 
mieszkańcy Brzączowic, trenerzy, 
rodzice dzieci grających w klubie. 
Warto przyjrzeć się temu ciekawemu 
obiektowi w Brzączowicach.

Stronę redaguje: Paweł Piwowarczyk 
pawelpiwowarczyk13@gmail.com

Sportownia.
„Brałem udział w spotkaniu  

z Burmistrzem Dobczyc, potem kilka-
krotnie załatwiałem formalne sprawy 
w poszczególnych wydziałach. Sporo 
się nauczyłem”- podkreśla Adam 

Urbaniak – uczestnik programu.
„Mam dużą satysfakcję z tego, że 

pozyskałam sponsora i dzięki temu 
każdy uczestnik sobotniego wyda-
rzenia mógł spróbować pysznych 
drożdżówek.” - relacjonuje Joanna 
Suder – uczestniczka programu.

Program Równać Szanse od 
siedemnastu lat wpiera inicjaty-
wy młodzieżowe w całej Polsce. 
Jego głównym założeniem jest  
wyrównanie szans młodych ludzi 
na dobry start w dorosłe życie. 
Chodzi o sytuację, w której młody 
człowiek z małej miejscowości 
potrafi samodzielnie i świadomie 
osiągać wyznaczone przez sie-
bie cele, umie rozpoznać zasoby 

lokalnego środowiska i wykorzystać 
je z pożytkiem dla własnego rozwoju. 

Tekst i foto: Sportownia

Nakręcali na speed-ball

Wyjazdy i Paszport Kibica

Klub Kulturalnego Kibica zaprasza 
na dwa sierpniowe wyjazdy.

Mecz Wisły  Kraków z Wisłą Płock 
(10 sierpnia o godz. 20:30), zapisy 
do 8 sierpnia w bibliotece oraz mecz 
Wisły z Górnikiem Zabrze 26 sierp-
nia w niedzielę o godz. 15:30, zapisy 
do 23 sierpnia w bibliotece. Klub 
rozpoczął nową akcję - dzieci mogą 
zbierać naklejki do Paszportu Klubu 
Kulturalnego Kibica za każdy wyjazd/
wydarzenie z Klubem. Do akcji można 
przystąpić w każdej chwili, odbierając 
na jednym z wyjazdów paszport. Na 
wyjazdy zapraszamy całe rodziny. 
Podczas meczu zasiadamy w sektorze 
szkolnym (E11/12).

KKK

oprowadzili gości po siedzibie klu-
bu, opowiadając o jego działalności  
i sukcesach. W spotkaniu uczestniczyli 
mistrzowie, podopieczni trenera Jakuba 
Piecha, w których stronę płynęły słowa 

uznania i gratu-
lacje. Zawodnicy 
Raby już zapo-
wiedzieli start 
w przyszłorocz-
nym Turnieju  
i obronę tytuły 
mistrzów.

P r z y p o -
mnijmy: chłopcy 
z KS Raba Dob-
czyce (rocznik 
2007 i 2008) 
uczestniczyli  
w Międzynaro-
dowym Turnieju 

piłkarskim w niemieckim Versmold.  
W tym roku w zawodach U-11 Cham-
pions Cup byli najlepsi. Oprócz dru-
żyny z Polski w zawodach wystąpiły 
ekipy z Holandii, Niemiec, Słowacji, 
Hiszpanii i Serbii.

Tekst i foto: JoTa 

Miła wizyta w Rabie

W połowie lipca podopiecznych 
Klubu Sportowego Raba Dob-

czyce odwiedził organizator Turnieju 
U11 Champions Cup w Versmold, 
Udo Kirchhoff. 

Pragnął on podczas swojego pobytu 
w Polsce spotkać się z drużyną, która 
dwa miesiące wcześniej triumfowała 
w Turnieju i sięgnęła po najwyższe 
trofeum.

Burmistrz Paweł Machnicki 
oraz prezes Klubu, Tomasz Krasek 
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