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Rusza internetowa aukcja charytatywna na rzecz 7-letniej  
Patrycji i 16-letniego Mateusza  

J uż 1 sierpnia rusza interne-
towa aukcja charytatywna 

na rzecz chorych dzieci z tere-
nu gminy Dobczyce: 7-letniej 

Patrycji i 16-letniego Mate-
usza. Na naszej aukcji mamy 
dwa unikatowe przedmioty! 
Koszulka Borussii Dortmund i 
piłka w barwach tego klubu z 
autografami piłkarzy – mi-
strzów Niemiec z 2012 i 2013 
r., finalistów Ligi Mistrzów z 
2013 r. Na piłce i koszulce 
odnajdziemy autografy trzech 
reprezentantów Polski – Jaku-
ba Błaszyczkowskiego, Rober-
ta Lewandowskiego (który w 
tym sezonie przeszedł do Bay-
ernu Monachium) i Łukasza 
Piszczka. Ale co najciekawsze 
zarówno piłkę jak i koszulkę 
zdobią autografy Mistrzów 
Świata z 2014 r. z mundialu w 
Brazylii: Matsa Hummelsa 
(Borussia Dortmund), Romana 
Weidenfellera (Borussia Dort-
mund), Kevina Grosskreutza 
(Borussia Dortmund), Erika 
Durma (Borussia Dortmund), 
Marca Reusa (Borussia Dort-
mund). 
 Przedmioty te podaro-
wał sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Pracy, Integracji i 
Spraw Socjalnych Landu Nad-
renia Północna - Westfalia – 
Thorsten Klute, były burmistrz 
Versmold – miasta partner-
skiego Dobczyc, podczas ma-
jowego Kongresu Polsko-
Niemieckiego w Dobczycach. 
Jego życzeniem było, żeby 
pieniądze z licytacji powędro-

wały do osób potrzebujących z 
terenu gminy Dobczyce.  
 Siedmioletnia Patrycja 
ze Stadnik od urodzenia cierpi 

na dziecięce porażenie mózgo-
we, padaczkę, afazję, czyli 
zaburzenie mowy oraz dyzar-
trię, czyli zespół zaburzeń od-
d e c h o w o - f o n a c y j n o -
artykulacyjnych, spowodowa-
nych uszkodzeniem ośrodków 
i dróg unerwiających aparat 
mowy. Od urodzenia pozostaje 
w stałym leczeniu i poddawa-
na jest rehabilitacji. Jest po 
opieką specjalistów: logopedy 
i psychologa. Dzięki ogromne-
mu samozaparciu rodziców, 
którzy dbają o to, by Patrycji 
otworzyć świat i nie pozwolić 
zamknąć w kręgu osób niepeł-
nosprawnych, dziewczynka 
uczęszcza do państwowego 
oddziału przedszkolnego w 
Stadnikach w gminie Dobczy-
ce. Od września powinna pójść 
do szkoły podstawowej, ale nie 
jest jeszcze na to gotowa. 
Wciąż mówienie jest jej naj-
większym problemem. Nie-
zbędna jest teraz rehabilitacja 
sensoryczno-ruchowa.  W 
związku z tym dochód z licyta-
cji zostanie przeznaczony na 
rehabilitację dziewczynki, ma-
saże twarzy, wzmacniające 
aparat mowy oraz hipoterapię, 
które ma nieocenione pozy-
tywne działanie na ogólny 
rozwój  psychof izyczny. 
Wszystko po to, by dziew-
czynka zaczęła wyraźnie mó-
wić, pisać,  komunikować się 

ze swoimi rówieśnikami. 
 U 16-letniego Michała 
z Sierakowa  zdiagnozowano 
całościowe zaburzenia rozwo-
jowe - zespół Aspergera. 
Choroba ta objawia się cecha-
mi autyzmu, m.in. zaburza 
umiejętności społeczne, ogra-
nicza elastyczność myślenia. 
Ograniczona jest również 
ogólna sprawność fizyczna, 
wymaga to stałego wsparcia 
specjalistów, najbliższych 
osób z otoczenia. Rodzina nie 
jest w stanie sfinansować 
stałej rehabilitacji chłopca, 
która jest niezbędna w proce-
sie rozwoju chłopca. 
 O tej akcji będziemy 
jeszcze informować na stro-
nie www.dobczyce.pl, w pra-
sie i portalach społecznościo-
wych. 
 Oprócz głównej na-
grody, jaką jest koszulka i 

piłka wśród licytujących rozlo-
sowanych zostanie 50 atrak-
cyjnych nagród, m.in.: 
• 10 podwójnych biletów 
wstępu na zamek królewski w 
Dobczycach (20), 
• 2 podwójne bilety wstępu 
do Regionalnego Centrum w 
Dobczycach na kabaret lub 
inne wybrane przedstawienie 
kulturalne (4), 
• 10 podwójnych biletów na 
III Dobczyckie Zaduszki Mu-
zyczne (20) 
• 2 podwójne zaproszenia 
na wybraną Kawiarenkę Mu-
zyczną w Regionalnym Cen-
trum w Dobczycach (4) 
 Dodatkowo ze swojej 
strony przedsiębiorcom za-
pewniamy zamieszczenie re-
klamy firmy na stronie 
www.dobczyce.pl przez okres 
jednego roku. 
 Licytacja odbywa się 
pod patronatem Dobczyckiego 
Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Urzędu Gminy i 
Miasta Dobczyce. Sponsorami 
nagród są: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w 
Dobczycach, PTTK Oddział 
Dobczyce, Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce. 
 Serdecznie zapraszamy 
do udziału w licytacji. 

(UGiM Dobczyce) 



P o raz drugi w gminie 
Dobczyce odbędzie się 

Festiwal Sztuk – Oblicza 
Madonny, podczas którego 
zaprezentowane zostaną wi-
zerunki Matki Boskiej w 
różnorodnych formach sztuki 
takich jak: malarstwo, ikona, film i muzyka w 
różnych interpretacjach artystycznych. Wiele 
wystaw i pokazów przybliży postać jednej z 
najbardziej znanych kobiet w historii, religii i 
sztuce oraz ukaże wachlarz przemian, jakie 
zaszły na przestrzeni dziejów w sposobach i 
formach prezentacji Jej wizerunku.  
 Obok dzieł pędzla znakomitych mi-
strzów na festiwalu zaprezentowane zostaną 
prace artystów współczesnych mierzących się 
z tematem Matki Boskiej w sztuce (Ireny Po-
dolak, Zofii i Andrzeja Tylków, dr Zofii Bator, 
Małgorzaty Hołówki). Festiwal przedstawi 
także najbardziej znane na świecie, wytypowa-
ne przez papieża Franciszka, sanktuaria maryj-
ne, jako przykłady architektury sakralnej. Nie 
zabraknie także filmów fabularnych i doku-
mentalnych. Po raz pierwszy zaprezentowane 
zostanie znakomite słuchowisko radiowe Te-
atru Polskiego Radia pt. „Żale Matki Boskiej 
Bolesnej” z udziałem Stanisławy Celińskiej. 
 Zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców gminy Dobczyce, jak również 
gości i turystów. Na Festiwal do Dobczyc za-
praszamy w sobotę i w niedzielę, 9 i 10 sierp-
nia. Spotkania odbywać się będą w Regional-
nym Centrum Oświatowo-Sportowym przy ul. 
Szkolnej 43, w Kawiarni Złoty Kłos a także w 
Rynku, na placu przy strażnicy. 
 Organizatorem Festiwalu jest Fundacja 
CULTURA Kultury.  
 
Program: 
9 sierpnia (sobota) 
12-18 - kiermasz rękodzieła i wyrobów arty-
stycznych (Rynek, plac obok strażnicy) 
16.00 - rozpoczęcie Festiwalu - Wernisaż wy-
staw „Oblicza Madonny”, „Sanktuaria Maryj-
ne”, Potęga Ulotność”- foyer RCOS  
16.30 - słuchowisko „Żale Matki Boskiej Bole-
snej” mała sala RCOS 
17.00 - wernisaż wystawy Zofii Bator 
„Bogurodzica. Atłasowe ikony” foyer RCOS  
17.30 - wykład multimedialny „Matka Boża w 
świętych wizerunkach Wschodu i Zachodu”, 
mała sala RCOS  
19.00 – film Matka 24 h, mała sala RCOS 
 
10 sierpnia (niedziela) 
10-18 - kiermasz rękodzieła i wyrobów arty-
stycznych (Rynek, plac obok strażnicy) 
12:30 – warsztaty ikonograficzne dla dzieci 
„Matka Boża w świątecznej sukience” 
12:30 - wystawy „Oblicza Madonny”, 
„Sanktuaria Maryjne”, „Potęga Ulotność”, 
„Bogurodzica. Atłasowe ikony”, foyer RCOS 
15 - film „Nawiedzenie”, mała sala RCOS 
17 - wystawy „Matczyne modlitwy” Irena 
Podolak, „Madonny” Zofia, Andrzej Tylkowie, 
Kawiarnia Złoty Kłos Rynek Dobczyce 
18:30 – koncert, sala widowiskowa, RCOS 
19:15 - uroczyste zakończenie Festiwalu 
19:30 – film „Trzeci cud”, sala widowiskowa 
RCOS 
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Biegowy debiut ulicami Dobczyc 

S uper WAM wyszło, kurtyny robiły swoje, 
wodopoje też, doping mistrzostwo świata 

pięknie aż same nogi za rok poniosą do Dob-
czyc, by znów wbiec na zaporę. Dzięki DKB 
za kawał przecudnej roboty” albo „Bieg Dob-

czycki został zapisany w moim kalendarzu, 
jako kolejny, w którym pobiegnę za rok. 
Świetna organizacja, pomieszczenia dla bie-
gaczy komfortowe, dobry posiłek regeneracyj-
ny, koleżeńska atmosfera” lub też „żar lał się 
z nieba, ponad 40C, budynek RCOS robił 
ogromne wrażenie, luksusowe szatnie, prysz-
nice.  (…). Trasa bardzo szybka, do tego w 
pięknej scenerii, zwłaszcza bieg po zaporze 
zrobił ogromne wrażenie, krajobraz Jeziora 
Dobczyckiego oraz zamku” – to tylko niektóre 
z kilkudziesięciu komentarzy uczestników i 
kibiców, którzy przybyli na bieg z całej Pol-
ski. 
 Mówiąc wprost i jednym zdaniem – 
słońce było ogromne tego dnia, czyli 19 lipca 
o godz. 16, gdy burmistrz Paweł Machnicki 
wystrzelił na start i 295 zawodników ruszyło, 
by wspinać się najpierw na zaporę, potem na 
Jałowcową Górę, a potem zbiec i 12 ulicami 
naszego miasta dotrzeć po 10 kilometrach do 
mety. Start i meta usytuowane były na bło-
niach przy Regionalnym Centrum Oświato-
wo-Sportowym w Dobczycach. Dobczycki 
RCOS okazał się po raz kolejny niezwykle 
funkcjonalny, co podkreślało wielu biegaczy: 
luksus - mówili uczestnicy inauguracyjnego 
biegu, którzy korzystali z biura - wielu prysz-
niców (co nie jest standardem w biegach), czy 
stołówki RCOS-u.  
 Słońce jest ogromne również dzisiaj. 
Świeci w sercach tych, którzy przyczynili się 
do organizacji I Dobczyckiego Biegu Ulicz-
nego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. To ponad stu wolontariuszy – 
członków i przyjaciół DKB, strażaków, poli-
cjantów, czy partnerów np. ze Stowarzyszenia 
KAT, biblioteki, Femisfery. Szczególne po-
dziękowania dla dopingujących – wśród nich 
dobczyckie mażoretki, czy zespół INTOX, 
wolontariuszki z biblioteki, które przygotowa-
ły plakaty. Nic by się nie udało, gdyby nie 
wsparcie finansowe gminy, która pomogła 

również w kwestiach logistycznych. Wielkie 
brawa dla sponsorów, choć było to bardzo 
wąskie grono, ale liczymy, że za rok więcej 
osób włączy się w to wydarzenie. Podzięko-
wania na ręce dyrektora Andrzeja Topy. Nie 

możemy zapomnieć o wsparciu od Krakow-
skiego Klubu Biegacza „Dystans” i Pawła 
Żyły, który wcielił się również w rolę konfe-
ransjera biegu. 
 Jak to się wszystko zaczęło? Z inicja-
tywy Piotra Korbasa w 2013 r. powstał Dob-
czycki Klub Biegacza.  
- Klub zrzeszył w Stowarzyszenie i powstał 
głównie dlatego, że mieliśmy marzenie, aby 
zorganizować bieg. Dziś jesteśmy dumni, że 
tak wiele pochwał do nas spływa. To powodu-
je, że chcemy działać dalej – mówi prezes 
DKB.W przyszłym roku organizatorzy spo-
dziewają się nawet dwa razy większej ilości 
biegaczy. A trzeba wiedzieć, że dziś przy 
wysypie różnego rodzaju biegów, nie łatwo o 
biegacza. Tym bardziej cieszy fakt zorganizo-
wania imprezy na bardzo wysokim poziomie! 
Wszyscy pytają „Kto wygrał?”, „które miej-
sce zająłeś?”. Żeby zrozumieć bieganie i bie-
gacza trzeba powiedzieć, że najważniejsze to 
osiągnąć cel – dobiec do mety, zdecydować 
się na pierwszy krok, w ogóle na bieganie. 
Wszyscy są zwycięzcami, ale dla porządku a 
także podkreślenia ważnego faktu, informuje-
my że bieg, z czasem 32 min. 53 sek., wygrał 
pochodzący z Czasławia Adam Czerwiński, 
reprezentant Polski, który uświetnił swoją 
obecnością naszą imprezę. wygrał bieg. 
Wśród mieszkańców gminy Dobczyce najle-
piej spisał się Dominik Piwowarczyk (36:45). 
Szczegółowe wyniki z podziałem na liczne 
kategorie znajdziecie Państwo na stronie 
dkb.org.pl. 
 Wiele osób dopytuje już o kolejny 
bieg, chce zacząć treningi. I nie chodzi tylko 
o 20-30 latków. Widok 60-latków, a nawet 
70-latków na trasie biegu pokazuje, że na 
bieganie nigdy nie jest za późno, byle podejść 
o tematu z rozwagą, by prawdziwym stało się 
hasło „sport to zdrowie”. 

Paweł Piwowarczyk,  
rzecznik prasowy biegu 

Festiwal Sztuk - Oblicza  
Madonny po raz drugi 

Fot. Paweł Jamka 



W  SP ZOZ w Myślenicach od ponad 
dwóch miesięcy trwa kompleksowa 

modernizacja Oddziału Dziecięcego, której 
celem jest dostosowanie pomieszczeń Od-
działu do wymogów obowiązujących przepi-
sów prawa - Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia.  
- Modernizacja oddziału dziecięcego w cało-
ści finansowana jest z budżetu powiatu. Koszt 
tej inwestycji wynosi 1 mln 734 tys. zł. Jest to 
kolejny oddział modernizowany w ostatnim 
czasie. Uważam, że środki przeznaczone przez 
nasz samorząd dla szpitala są duże a efekty 
widać. Ogromną radością jest to, że dzieci w 
trudnych dla nich momentach, będą mieć 
lepsze i ładniejsze warunki - powiedział wice-
starosta Tomasz Suś. 
 Aktualnie zakończono prace remonto-
we obejmujące I etap modernizacji Oddziału 
Dziecięcego. W ramach generalnego remontu 
pomieszczeń wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna, 
wymieniono instalację elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, c.o., gazów medycznych, sys-
tem wentylacji i klimatyzacji. Powstały do-
datkowe węzły sanitarne Prace wykończenio-
we objęły min. wymianę posadzek, oświetle-
nia, prace malarskie.  
 Oddział Dziecięcy został podzielony 
na części: osobne sale przeznaczone dla dzie-
ci młodszych i starszych. Powstała nowa, 
większa sala intensywnego nadzoru.  
 

Opracowanie: WSPiFE  

J eszcze do 31 lipca w sali konferencyjnej 
urzędu gminy w Dobczycach można zapo-

znać się z projektem miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Dob-
czyce obejmującego obszar miasta w jego 
granicach administracyjnych. Ze zmianami w 
planie można zapoznać się w: poniedziałki 
9:30 – 16:30; od wtorku do piątku: 10:00 - 
13:00. 
 Przedstawiciele zespołu projektowego 
pełnić będą dyżur w każdy poniedziałek 
(godz. 12 – 16.30), wtorek, czwartek i piątek 
(godz. 10 – 13).  
 Projekt planu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko zostanie również udo-
stępniony do wglądu (także do 31 lipca) na 
stronie internetowej UGiM Dobczyce w za-
kładce http://dobczyce.pl/planowanie-
przestrzenne.html oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce:http://dobczyce.pl/BIP. 
 Każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu wyłożonym do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, może - zgodnie z 
ustawą -  wnieść uwagi. 
 Uwagi te należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z 
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podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu oraz oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22. 
sierpnia. 
 Uwagi można wnosić na piśmie: 
• w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Ry-

nek 26, 32-410 Dobczyce, 
• drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i 

Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dob-
czyce, 

• w postaci elektronicznej: opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfi-
kowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym na adres: ugim@dobczyce.pl lub 
poprzez Elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). 

 Uwagi będą rozpatrzone przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Dobczyce w terminie 21 
dni od dnia upływu terminu ich składania. 
 Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie 
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dob-
czyce, publikowanego w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dob-
czyce na stronie internetowej http://
dobczyce.pl/BIP. 

Trwa modernizacja oddziału 
dziecięcego w myślenickim  

szpitalu 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Dobczyce – wyłożenie do publicznego wglądu 

C hcesz przeżyć dobre mocje z fajną grupą 
ludzi? Jedź z nami na mecz! 

 Działający przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach Klub Kulturalnego 
Kibica organizuje wakacyjne wyjścia na me-
cze dla dzieci do III klasy gimnazjum włącz-
nie: 
- Wisła Kraków – Lechia Gdańsk: 17 sierpnia 
o godz. 18, zapisy do 9 sierpnia w bibliotece 
- Wisła Kraków – GKS Bełchatów: 30 sierp-

nia (godzina jeszcze nieznana), zapisy do 23 
sierpnia w bibliotece.  
 Koszt wyjazdu to 1 zł (cena biletu) 
plus ok. 14 zł (cena dojazdu pod sam stadion i 
powrotu do Dobczyc). Na każde 15 dzieci 
zabieramy 3 opiekunów – decyduje kolejność 
zgłoszenia. Zapisy w bibliotece – należy 
uiścić opłatę i podać numery PESEL. 
Zapisz się -  nie zwlekaj! Tylko z biblioteką 
możesz wejść na mecz za złotówkę! 



S kupienie przy szachownicach, ale także 
doskonała zabawa w królewskim mieście 

nad Rabą – zakończył się XXII Międzynaro-
dowy Festiwal Szachowy im. Józefa Domini-
ka, który od lat cieszy się niesłabnącym po-
wodzeniem wśród miłośników tej królewskiej 

gry.  
 Tradycyjnie w ramach festiwalu odbył 
się turniej „dwójek” i rodzin im. Edwarda 
Miki P-10’, które od lat rozgrywane są w 
gościnnych murach dobczyckiego zamku.  
 W tym turnieju zwycięzcami okazali 
się Maciej Jajte-Pachota i Jerzy Jajte-Pachota 
(drużyna MJJP), na drugim miejscu turniej 
ukończyli Damian Kudas i Marcin Wątorek 
(drużyna Kąsacze), na trzecim – Waldemar 
Męczyński i Sławomir Męczyński (drużyna 
Konin). 
 Zawodnicy rozgrywali turnieje w 
trzech kategoriach: A, B i C. Dodatkowo – co 
także jest już tradycją, odbył się turniej sza-
chów błyskawicznych o Puchar Wójta Racie-
chowic. W tym roku naszych szachistów go-
ściła Kwapinka. 
 W grupie turniejowej A najlepszym 
zawodnikiem okazał się Radosław Barski (TS 
Wisła Kraków), na drugim miejscu turniej 
ukończył Przemysław Święch (TKKF Drogo-
wiec Kraków), na trzecim – Grzegorz Słabek 

(TS Wisła Kraków). Najlepsze wśród pań w 
tym turnieju były: Marcelina Tracz (MKS 
MOS Wieliczka) i Dorota Kozak (MPZSzach 
Kraków).  
 W grupie B pierwsze miejsce zajął 
Radosław Wilk (TS Wisła Kraków), drugie – 

Jakub Prostak (MKS 
KSOS Kraków), trzecie 
– Mikołaj Dworak 
(MKS MOS Wielicz-
ka). 
 Wśród dziew-
cząt najlepsza była 
Emilia Pieronkiewicz z 
Niezdowa i Beata Ko-
zak z Dobczyc. 
 W grupie C 
pierwsze miejsce zajął 
Mikołaj Krupiński 
(LUKKS Kielce), dru-
gie - Maciej Krupiński, 
trzecie – Elżbieta Duda 
(LKS Dziecanovia 
Dziekanowice). 
 Tuż za panią 
Elżbietą, jako trzeci 
wśród panów, uplaso-

wał się Tadeusz Witkowski (MKS MOS Wie-
liczka), natomiast najlepsze wśród pań – obok 
Elżbiety Dudy, były: Katarzyna Czop i Ga-
briela Izdebska.  
 W turnieju błyskawicznym pierwsze 
miejsce zajął Roman Mucha (MDK Bochnia), 
drugie – Grzegorz Słabek (TS Wisła Kra-
ków), trzecie – Piotr Widła (MDK Bochnia).  
 Najmłodszym uczestnikiem Festiwalu 
był Krzysztof Baran (rocznik 2009), nato-
miast najstarszym - Józef Polewka (rocznik 
1936). 
 Sędziami turnieju byli, obecny od 22. 
lat na turniejach szachowych w Dobczycach, 
Zygmunt Ryll – sędzia klasy międzynarodo-
wej, Andrzej Irlik, również sędzia klasy mię-
dzynarodowej oraz Stanisław Cichorz, sędzia 
klasy FIDE. Dyrektorem Festiwalu był Jerzy 
Cholewa. 
 Organizatorem Festiwalu był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach.  

(k) 

Zakończył się XXII „Dominik” w Dobczycach  
– czyli międzynarodowe spotkania szachowe za nami 
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T rzymaj Formę swojej rodziny i 
wygraj zdrowie! Weź udział w 

wyjątkowym projekcie: outdo-
oor'owej grze sportowej. Od 18 do 
31 sierpnia na terenie gminy Dob-
czyce zorganizowane zostaną 
konkurencje sportowe, w których 
mogą brać udział drużyny złożo-
ne z członków rodzin. Bieg na 
orientację, przeciąganie liny, strzelanie z łuku 
– to tylko niektóre z atrakcyjnych konkuren-
cji. Rodziny, które zgłoszą się do rywalizacji i 
osiągną najlepsze wyniki, zostaną nagrodzone 
w trakcie finałowego Pikniku „Trzymaj For-
mę” w niedzielę 7 września. 
 Piknik będzie okazją do poznania 
ciekawych form ruchu, takich jak np. lacrosse 
i capoeira. W trakcie jego trwania będzie 
można wypożyczyć badmintona, frisbee, etc. 
oraz spędzić popołudnie aktywnie i zdrowo. 
Podczas imprezy ogłoszony zostanie multi-
medialny konkurs na uwiecznienie ostatnich 
chwil lata w czasie Pikniku. Gorąco zachęca-
my do wzięcia udziału w tym niecodziennym 
projekcie! 
więcej informacji na www.facebook.com/
ProjektTrzymajForme 
 Atrakcyjne konkurencje, dobra zaba-
wa, a na finał - piknik i nagrody dla wytrwa-
łych!  
 Zgłoś swoje uczestnictwo telefonicz-
nie :  728 876 927 lub mai lo-
wo: biuro@mgokis.dobczyce.pl 
 Projekt dofinansowano ze środków 
programu Działaj Lokalnie. 

(mgokis) 

Gra sportowa dla całej rodziny 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 

W  niedzielę, 3 sierpnia odbędzie się rejs 
statkiem po Jeziorze Dobczyckim. Oso-

by, które są zainteresowane udziałem w rejsie, 
proszone są o zgłoszenie się do Centrum Szko-
leniowego Jałowcowa Góra przy ul. Jałowco-
wej 30, gdzie można zarezerwować miejsca. 
 Rezerwacji można dokonywać osobi-
ście w recepcji Hotelu lub telefonicznie pod 
numerem: 728 320 202. Zakup biletów będzie 
odbywał się w dniu rejsu w recepcji Hotelu 
Jałowcowa Góra. Ceny biletów – 30 zł/os 
(dzieci do lat trzech – 10 zł/os). Liczba miejsc 
jest ograniczona. Rejs odbędzie się o godz. 14.  

Zapraszamy na rejs po Jeziorze 
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W  ostatnim numerze Tapety (6/2014) 
można było przeczytać artykuł propo-

nujący upiększanie domów kwiatami. Wspo-
mniano tam o pelargoniach, więc podam tro-
chę informacji na temat tych roślin. 
 Pelargonia (Pelargonium) – Na świe-
cie istnieje ok. 250 gatunków tej rośliny. Po-
chodzą w większości z Afryki Południowej, 
ale też z Afryki Wschodniej, Azji, Australii i 
Nowej Zelandii. Do Europy sprowadzono je 
w XVII wieku.  Pelargonie, jako rośliny 
ozdobne cieszą się niezmiennym zaintereso-
waniem od wielu lat. Może dlatego, że są 
roślinami o wszechstronnym zastosowaniu, 
długim okresie kwitnienia i są stosunkowo 
łatwe w uprawie. Chociaż mity, że są roślina-
mi „nie do zdarcia” są nieco przesadzone. 
Ogrodnicy dzielą je na kilka grup: pelargonie 
rabatowe, bluszczolistne (zwisające), wielko-
kwiatowe (zwane angielskimi) i o pachnących 
liściach.  W Polsce głównie mają zasto-
sowanie pelargonie rabatowe (Pelargonium 
hortorum, Pelargonium zonale) i bluszczolist-
ne (Pelargonium peltatum), a używa się ich 

do obsadzania rabat, pojemników na tarasach, 
doniczek, skrzynek balkonowych i wiszących 
doniczek. Okres kwitnienia pelargonii to maj 
– październik, a ściślej do pierwszych jesien-
nych przymrozków. Gleba powinna być ży-
zna, przepuszczalna o lekko kwaśnym odczy-
nie. Najlepiej jednak zakupić ziemię do kwia-
tów kwitnących lub do pelargonii. Jeśli dys-
ponujemy ziemią uniwersalną, warto dodać 
do niej rozdrobnioną korę drzew iglastych, co 
lekko zakwasi podłoże. Sadząc rośliny należy 
dać warstwę grysu lub potłuczonych starych, 
doniczek, co zapewni drenaż podłoża. Pelar-
gonie należy podlewać stosownie do panują-
cych warunków, ale najlepiej raz dziennie, a 
podczas upałów dwa razy na dzień. Drugim 
ważnym zabiegiem jest nawożenie. Najlepiej 
stosować specjalistyczne nawozy do pelargo-
nii, które aplikuje się w formie płynnej i naj-
lepiej połączyć to razem z podlewaniem. Na-
wozy należy stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. Najczęściej nawozi się co 7-10 
dni. 

Jacek Kozubek 

Ogrodnik radzi - Pelargonie 

W  Ośrodku Pomocy Społecznej można 
składać wnioski o wydanie Karty Dużej 

Rodziny. Przy składaniu wniosku należy oka-
zać: w przypadku rodzica oraz małżonka rodzi-
ca – dokument potwierdzający tożsamość; w 
przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. 
roku życia – akt urodzenia lub dokument po-
twierdzający tożsamość; w przypadku dzieci w 
wieku powyżej 18 roku życia – dokument po-
twierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze 
szkoły lub szkoły wyższej o planowanym termi-
nie ukończenia nauki w danej placówce; w 
przypadku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności; w przypadku 
dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka – postanowienie o 
umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka; w przypadku osób, o któ-
rych mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawa-
niu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka. 
 Formularz, konieczny do zgłoszenia 
wniosku, znajduje się do pobrania na stronie 
internetowej www.dobczyce.pl 

(mgops) 

Karta Dużej Rodziny 

Wakacje z angielskim u „Tischnera” 

W  Zespole Szkół w Dobczycach, już po 
raz drugi, zorganizowane zostały wa-

kacyjne warsztaty języka angielskiego dla 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-

nych. Odbywały się w trzecim tygodniu lipca. 
Warsztaty poświęcone były konwersacjom w 
języku angielskim oraz poznaniu elementów 
kultury i historii Stanów Zjednoczonych, a 
poprowadzili je wolontariusze ze Stanów 
Zjednoczonych: Dorothy Slupsky, Orrinna 
Speese i Francis Nowicki. 

- Warsztaty odbywały się w miłej i przyjaznej 
atmosferze, codziennie i systematycznie brało 
w nich udział 17 osób w wieku od 12 do 19 lat 
oraz jedna dorosła osoba. W trakcie zajęć 

ćwiczyliśmy z uczestnikami głównie 
mówienie. Były to przeróżne zadania, 
często w formie zabawy, pracy w pa-
rach i grupach: dialogi, opowiadania, 
wywiady itp.- opowiada jedna z orga-
nizatorek, anglistka Aleksandra Czap-
ka. – Wolontariusze przyjechali na 
własny koszt i włożyli w te warsztaty 
ogrom serca i zapału. 
Współorganizatorka zajęć, anglistka 
Agnieszka Półtorak-Ryś dodaje  
– Słuchacze mieli możliwość uspraw-
nić umiejętność mówienia w języku 
angielskim oraz spędzić tydzień waka-
cji w oryginalny i atrakcyjny sposób. 
W dniu zakończenia warsztatów 
uczestnicy otrzymali certyfikaty ich 

ukończenia a dyplomy z podziękowaniem od 
organizatorów oraz uczestników dla wolonta-
riuszy wręczył wicedyrektor szkoły, Bogusław 
Lichoń, wszyscy mieli również okazję skoszto-
wać pożegnalnego ciasta, udekorowanego na 
wzór amerykańskiej flagi. 

(bd) 

S pecjalną ofertę skierowaną do rodzin wielo-
dzietnych 4+ przygotował samorząd woj.. 

Małopolskiego. Opracowany został projekt 
„Pierwszy dzwonek”, polegający na przyznaniu 
dotacji celowych dla gmin na udzielenie wspar-
cia dla uczniów z tych rodzin w zakresie zwięk-
szania ich szans edukacyjnych. 
 Wsparcie otrzymają uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wycho-
wujących przynajmniej 4. dzieci, w których 
wszyscy członkowie mający status ucznia za-
mieszkują na obszarze woj. małopolskiego. 
Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofi-
nansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych 
oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności 
podręczników wymaganych według programu 
szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgim-
nazjalnej. 
 Wnioski można składać w siedzibie 
MGOPS w Dobczycach, parter UGiM Dobczy-
ce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 
do 15.30. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub pod 
nr. tel: 12/372 17 14, 372 17 11. 

Fot. ze zbiorów szkoły 



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczy-
ce Marcin Pawlak został liderem prestiżowe-
go rankingu Samorządowy Menedżer Regio-
nu 2013. Znalazł się pośród trzech samorzą-
dowców wyróżnionych w Małopolsce - bur-
mistrzów Niepołomic i Myślenic. 

Ranking pn.: Filary Polskiej Gospo-
darki prowadzony był przez „Puls Biznesu”     
i czołową agencję badawczą. Celem plebiscy-
tu jest  uhonorowanie liderów jednostek   
samorządu terytorialnego. Nagradzana jest 
dynamiczność, ale także więzi ze społeczno-
ściami lokalnymi. Procedura wyboru lidera 
wygląda następująco. Agencja badawcza 
zwraca się do gmin w Polsce z prośbą o wska-
zanie samorządów, o których można powie-
dzieć,   że są liderami w regionie. Samorzą-
dowcy spośród gmin w danym województwie 
wybierają jednego – w ich ocenie - lidera      
w regionie. Dokonując wyboru nie mogą 
wskazać własnej gminy.              

W drugim kroku respondenci pro-
szeni są o wskazanie samorządów gminnych   
z ich województwa, które są liderem pod 

względem takich kryteriów jak: - dobre zarzą-
dzanie finansami gminy, - efektywne pozyski-
wanie zewnętrznych funduszy, - inwestowa-
nie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzy-
manie czystości), - efektywne budowanie 

aktywności społecznej, - skuteczne poradze-
nie sobie z wdrożeniem ustawy śmieciowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryte-
ria samorządy gminne w poszczególnych 
województwach wyłaniają spośród siebie 
gminy - liderów w województwie, w podziale 
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miej-
skie.  
Dodatkowo przedstawiciele samorządów 
gminnych dokonują oceny własnych planów 
inwestycyjnych określając charakter potrzeb 
w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania 
związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie 
podlegają takie obszary jak: budowa kanaliza-
cji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, 
dróg, chodników i mostów, budowa i moder-
nizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktu-
ry dziecięcej. Brane są pod uwagę również 
budowa i modernizacja obiektów sportowo – 
rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrze-
by w zakresie budowy lub rozwój systemu 
zagospodarowania odpadów, czy też budow-
nictwa komunalnego. 
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2 miejsce w rankingu Samorządowym Menedżer Regionu 2013 
w województwie małopolskim 

 Nie jest zbiegiem okoliczności,  
że gmina Dobczyce otrzymała w tym roku 
cztery prestiżowe nagrody: Godło Teraz 
Polska, Tytuł Korona Małopolski, 4 miejsce 
w najlepszym samorządzie dziesięciolecia 
Rankingu Rzeczpospolitej oraz nagrodę, 
która szczególnie docenia Pańskie działa-
nia, jako Samorządowego Menedżera  
Regionu 2013. Które decyzje były Pana 
zdaniem kluczowe dla rozwoju gminy? 
 Zgadzam się, że to nie zbieg okolicz-
ności czy też wieloletni przypadek zdecydo-
wały o tegorocznych nagrodach. To praca oraz 
aktywność tak wielu naszych ludzi miały 
wpływ na rozwój samorządu i budowę społe-
czeństwa obywatelskiego w Gminie Dobczy-
ce. Same nagrody są tego potwierdzeniem 
zwłaszcza gdy dotyczą Regionu i Kraju.  

W mojej ocenie wymienię tylko kilka 
„kamieni węgielnych”, które zmieniły oblicze 
Małej Ojczyzny – Gminy Dobczyce: zmiana 
jakości kształcenia w oświacie, infrastruktura 
komunalna, strefa przemysłowa, modernizacja 
dróg wojewódzkich do Krakowa, Myślenic,  
w kierunku Zakopanego, obwodnica Dobczyc 
oraz powstanie Regionalnego Centrum Oświa-
towo-Sportowego. 

Gmina Dobczyce od kilku lat plasuje 

się na wysokich pozycjach rankingu Rzecz-
pospolitej. Patrząc na to jak wiele miast 
pojawia się w pierwszej dziesiątce rankingu 
w danym roku, a w kolejnym znika,  
czy mógłby Pan zdradzić, jaki jest Pański 
sposób na długoletni sukces? 

Odpowiedź na to pytanie będzie nieco 
subiektywna. Myślę, że ważne jest aby oprócz 
wieloletnich planów rozwoju Gminy była 
ciągłość i konsekwencja w ich realizacji.  
Istotne jest by pomysły były akceptowane 
przez lokalną społeczność. 

Aby były efekty pracy konieczna jest 
stabilna kadra, która współtworzy ten sukces   
i czuje się również jego właścicielem. Ważne 
jest istnienie atmosfery twórczego niepokoju 
w zespołach i umiejętność słuchania. To kilka 
przyczynków do sukcesu. 
 Jak Pan postrzega zakres zmian, 
jakie dokonały się w gminie Dobczyce   
w ostatnich 10 latach i  czy mógłby Pan 
wskazać kierunki rozwoju gminy Dobczy-
ce? 
 Jest wiele zmian, które podniosły  
jakość naszego życia np. nowe obiekty sporto-
we i kulturalne. Szerokie otwarcie podwoi 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu dla działalności Gimnazjum, 
Biblioteki, Szkoły Muzycznej i organizacji 
pozarządowych. Rozwój gospodarczy – to 
ważne osiągnięcia. 

Jeśli chodzi o przyszłość, konieczne 
będzie wykorzystanie szansy jakim jest Jezio-
ro Dobczyckie. Po bardzo długich staraniach 
zostały zdobyte pierwsze przyczółki wraz  
z Gminami Siepraw i Myślenice. Planujemy 
też drugą strefę przemysłową oraz zajęcie  
się produkcją energii odnawialnych. Istotnym 
czynnikiem rozwoju może być budownictwo 
mieszkaniowe. 
 Gmina Dobczyce jak dotąd chętnie 
porównuje się z innymi gminami.   
Czy Pana zdaniem Dobczyce mają jeszcze 
szansę na utrzymanie się w czołówce tych 
prestiżowych rankingów w kolejnych  
latach? 

Warto i należy się porównywać  
z innymi, zwłaszcza lepszymi. To napędza 
rozwój i twórcze myślenie. Wiele przed nami 
a ambicji oraz chętnych współpracowników 
nie brakuje. 

Wszystkim chcę podziękować           
za współudział, ale liczę, że możemy i powin-
niśmy iść dalej, aby wspólnie spełniać dalsze 
oczekiwania. 

rozmawiała: Magdalena Gaweł 



Gmina Dobczyce została laurea-
tem ogólnopolskiego konkursu Teraz 
Polska w kategorii gmin miejsko-
wiejskich. Wygrała starcie z 14 gminami 
nominowanymi do Konkursu z całej 
Polski, uzyskując spośród nich najwyż-
szą punktację. 9 czerwca 2014 r. pod-
czas Gali Teraz Polska w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie, statuetkę,          w 
imieniu burmistrza Marcina Pawlaka, z 
rąk Kapituły Konkursu odebrała      Se-
kretarz Gminy i Miasta Dobczyce Mał-
gorzata Góralik - Piętka. 

Uzyskanie Godła „Teraz       
Polska” to prestiż dla gminy. Świadczy 
o gospodarności oraz jest gwarantem 
solidności i wzorowej pracy urzędu.    
Nagroda ta jest doskonałą promocją 
gminy, podkreślającą jej wszechstronną 
atrakcyjność. Pełni ona rolę magnesu 
przyciągającego do wyróżnionej gminy 
mieszkańców oraz inwestorów. Jest 
również świadectwem potwierdzającym 
jej nowoczesność oraz podkreślającym 
jej unikalne walory. 
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Gmina Dobczyce laureatem "Teraz Polska" 

KORONY MAŁOPOLSKI - I miejsce Dobczyc 
W piątek 13 czerwca, w Mało-

polskim Ogrodzie Sztuk w Krakowie, 
odbyła się gala „Korony Małopolski” - 
plebiscytu miast organizowanego przez 
Gazetę Krakowską. Do plebiscy-
tu  zgłosiło się 30 miast. Konkurs odby-
wał się w trzech kategoriach: gminy do 
15 tys. mieszkańców, 15 - 30 tys. miesz-
kańców i powyżej 30 tys. mieszkańców. 

Kryteriami oceny były wyniki 
głosowania SMS-owego i internetowego 
czytelników gazety, oceny kapituły, któ-
ra poddawała analizie ankiety wypełnio-
ne przez poszczególne miasta i zgłoszo-
ne projekty, które zostały zrealizowane 
dzięki środkom z funduszy europejskich. 

Nad oceną ankiet czuwała prof. 
dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, 
Kierownik   Katedry   Metod   i  Technik  

Zarządzania w Sek-
torze Publicznym 
Instytutu Spraw    
Publicznych UJ. 

W składzie 
kapituły znaleźli się: 
Marek Sowa – mar-
szałek województwa 
małopolskiego, prof. 
Grażyna Prawelska-
Skrzypek – Instytut 
Spraw Publicznych UJ, Małgorzata    
Cetera-Bulka –Prezes Polskapresse Od-
dział Prasa Krakowska, Tomasz Lacho-
wicz – redaktor naczelny Polskapresse 
oddział Prasa Krakowska, Kazimierz 
Barczyk – przewodniczący Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Małopolski, 
Leszek Dziura – dyrektor TVP Kraków   

i Marcin Pulit – prezes Radia Kraków. 
„Członkowie Kapituły zwracali uwagę 
na to, że porównując dane z tej i ostat-
niej kadencji, widać, jak bardzo zmienia 
się nasz region. Laureaci podkreślali,     
że sukcesy - i te w plebiscycie i te na    
co dzień – nie byłyby możliwe bez do-
brej współpracy burmistrzów i radnych,  



Lata 2011 i 2012, to 
ogromny sukces dla 
gminy Dobczyce, któ-
ra osiągnęła w rankin-
gu  wysokie 3 miej-
sce. W 2013 roku 
uplasowała się na     
14 miejscu a w 2014 
roku 16. Przy ocenie 
kapituła rankingu   
brała pod uwagę,     
czy samorząd wspiera 
lokalną przedsiębior-
czość, w jaki sposób 
walczy z bezrobociem 
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unijnego wsparcia, ale przede wszyst-
kim – umiejętności zaangażowania       
w budowę małych ojczyzn mieszkań-
ców.”   

„Nie chodzi o to, żeby być    
lepszym od innym, ale żeby być       
lepszym, od tego, kim się było wcze-
śniej - mówił redaktor Tomasz           
Lachowicz - prowadzący galę.” 

W kategorii gminy od 15 – 30 
tyś. mieszkańców, według kapituły oraz 
mieszkańców, najlepiej się rozwinęły    
w ostatnich czterech latach Dobczyce. 
Dzięki tej ocenie zdobyły w swojej ka-
tegorii I miejsce i tytuł "Korony Mało-
polski". W pozostałych kategoriach 
zwycięzcami były: Sucha Beskidzka       
i Brzesko. 

Gmina Dobczyce laureatem rankingu  
dziesięciolecia samorządów Rzeczpospolitej 

Gmina Dobczyce została laurea-
tem jubileuszowego rankingu samorzą-
dów Rzeczpospolitej. Zajęła 4 miejsce  
w zestawieniu najlepszy Samorząd       
X-lecia Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2005-2014 w katego-
rii gmin miejsko-wiejskich i miejskich. 
W prestiżowym rankingu brano pod 
uwagę sześć najlepszych pozycji uzy-
skanych przez dany samorząd  
w rankingach w ostatnim dziesięciole-
ciu. Gmina Dobczyce przez lata         
sukcesywnie pięła się w górę.  
W 2008 i 2009 r. uzyskała 13 pozycję,   
w 2010 r. awansowała już na pozycję 6. 



- Wysoka pozycja w rankingu         
to powód do dumy, ale też satysfakcji, 
że przyjęta i realizowana przez nie    
strategia się sprawdza. Te samorządy, 
które zajmują premiowane punktami 
pozycja mogą się pochwalić sukcesem. 
Te, które wypadają z grona najlepszych 
w i e d z ą ,  w  j a k i m  k i e r u n k u         
powinni iść ich działania, by doprowa-
dziły do poprawy – mówił dla 
„Rzeczpospolitej” Jerzy Buzek,       
przewodniczący kapituły rankingu sa-
morządów.  
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czy jak współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi. Przyglądano się, na    
ile skuteczne są jego inwestycje,      
jakie są osiągnięcia w zakresie eduka-
cji, czy sprawnej obsługi klienta.     
Fakt, że gmina Dobczyce od lat     
utrzymuje się wysoko w rankingu 
świadczy o tym, że jest efektywnie    
zarządzana i konsekwentnie    realizuje 
strategię zrównoważonego    rozwoju.  

Ciekawym spostrzeżeniem jest 
fakt, że na czele 13 gmin - finalistów 
rankingu dziesięciolecia (na 15 wyło-
nionych finalistów w trzech katego-
riach) stoją reprezentanci, którzy        
co najmniej trzecią kadencję sprawują 
funkcję prezydenta, burmistrza,         
czy wójta, wśród nich również         
Marcin Pawlak – burmistrz Gminy         
i Miasta Dobczyce. Okazuje się,           
że wieloletnie przywództwo (5 kadencji 
burmistrza z czteroletnią przerwą  
na pracę w Zarządzie Województwa 
Małopolskiego) daje dobre rezultaty       
i pozwala na konsekwentną realizację 
przyjętej strategii. Dzięki dalekiej      
perspektywie,  prowadząc racjonalną 
politykę,  można wiele osiągnąć,      
czego przykładem są liczne inwestycje.  

Materiał przygotowany przez  
Biuro Promocji Gminy Dobczyce 



Ostatecznie spotkanie po 60 minutach - grano 
2x30 min zakończyło się remisem 1:1. Pro-
wadzenie objęli piłkarze z Dobczyc. Zamie-
szanie podbramkowe wykorzystał Michał 

Kawalec i z 5-7m pokonał 
Krystiana Blaka. Goście z 
Myślenic do remisu dopro-
wadzili osiem minut później. 
Grzegorz Wyroba ograł 
defensora Raby i celnie 
przymierzył do siatki inter-
weniującego Michała Ruma-
na. 
Raba Dobczyce - Dalin 
Myślenice 1:1 (1:1) 
Michał Kawalec 14 - Grze-
gorz Wyroba 22 
Sędziowali: Filip Magiera i 
Marek Szlachetka (KS My-
ślenice) 

Materiał: KS Raba 
 
RABA: Michał Ruman - 
Piotr Grudzień, Mateusz 

Żuławiński, Piotr Godula, Rafał Trychta - 
Ireneusz Widła, Dawid Wyroba, Piotr Żuk, 
Zbigniew Bojko, Michał Kawalec - Tomasz 
Michura oraz Maciej Ślęczka, Julian Pudlik, 
Grzegorz Kania, Paweł Płoskonka, Tomasz 
Błaszak 
DALIN: Krystian Blak - Paweł Tomeczko, 
Sławomir Mistarz, Wojciech Płachta, Robert 
Nowak, Jerzy Moskal, Paweł Cygan, Roman 
Bierówka, Dariusz Cienkosz, Grzegorz Wyro-
ba, Piotr Brytan - kierownik drużyny Krzysz-
tof Kmiecik 

S potkanie tego typu było rozgrywane po 
raz pierwszy w historii. Naprzeciw siebie 

stanęli gracze, którzy kiedyś z powodzeniem 
występowali w pierwszych zespołach obu 

klubów. I tak np. w koszulce Raby kibice 
znów zobaczyli m.in byłego trenera Juniorów 
oraz Seniorów dobczyckiego klubu -
 Zbigniewa Bojkę. Istniała również szansa na 
występ Zenona Budzyna - lecz ten otwarcie 
stwierdził, że... na bieganie za piłką jest za 
gorąco. 
 W trykocie Dalinu pojawili się zaś 
m.in. Paweł Tomeczko - mistrz Polski Junio-
rów w barwach Wisły Kraków, zagrał rów-
nież inny ekswiślak, Jerzy Moskal oraz Piotr 
Brytan - obecnie zawodnik Raby, w przeszło-
ści gracz myślenickiego klubu. 

Dalin Myślenice – Raba Dobczyce. Towarzyski mecz Oldbojów 
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Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na wynajem na czas nieokreślony lokalu 
użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach 
w budynku przy ul. Rynek 22A, na nierucho-
mości oznaczonej jako działka Nr 1010/6, dla 
której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiej-
scowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczy-
cach prowadzi księgę wieczystą  Nr KR 2Y/-
00015570/2; o pow. 40,95 m2; pod działal-
ność handlową lub usługową; wyposażony w 
instalacje: elektryczną wodno-kanalizacyjną 
i centralnego ogrzewania.  
Otwarcie przetargu odbędzie 19.08.2014 r. 
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Ry-
nek 26 w sali konferencyjnej - parter, o go-
dzinie 11 00. 
Cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT 
za miesiąc najmu. 
W cenę wliczone są koszty centralnego 
ogrzewania. 
Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płace-
nia podatku od nieruchomości zgodnie z usta-
wą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz. 
84 z późn. zm.). 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 
15-tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktu-
alizacji czynszu określonego umową w okre-
sach rocznych. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 
wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na 
konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. 
Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 
0000 0752 0015 do dnia 18.08.2014 r.  
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwoła-
niu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia odwoła-
nia, zamknięcia unieważnienia lub zakończe-
nia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, 
która przetarg wygrała, wpłacone wadium 
zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium 
przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od 
zawarcia umowy najmu. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg bę-
dzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik przetargu zaoferuje co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polo-
nek –Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 
12/372 17 61, pok. 201. 
Lokal można oglądać od dnia 29 lipca 2014 
roku w dniach od poniedziałku do piątku w 
godz. od 10 do 13. 

W  piątek, 15 sierpnia na placu przy ul. 
Podgórskiej odbędzie się próba spor-

towa II edycji Eko Rajdu. 
 Będzie to jeden z etapów dwudniowej 
imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie 
Master of Eco Driving, promującej bez-
pieczną i ekonomiczną jazdę samochodem. 
 Uczestnicy Eko Rajdu pokonują trasę z 
Wieliczki do Krynicy, poruszając się zgodnie 
z przepisami bezpieczeństwa jednocześnie 
starając się zużyć najmniejszą ilość paliwa. 
Wygrywa ten, który zużyje go najmniej. Do-

datkową atrakcją są próby sportowe. Mają 
one na celu urealnienie wyników spalania 
oraz wprowadzenie emocji sportowych. Próby 
sportowe odbywają się na wyłączonych pla-
cach lub parkingach. Nad bezpieczeństwem 
ich przebiegu czuwa Automobilklub Krakow-
ski. 
 Na plac przy ul. Podgórskiej zapraszamy 
kibiców, a osoby które zechcą wziąć udział w 
Eco Rajdzie, odsyłamy po więcej informacji 
na stronę: ekorajd.pl 

(pas) 

Eko Rajd w Dobczycach 

Fot. ze zbiorów KS Raba 
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Agnieszka Zaucha 
Deszcz 
Miliony srebrnych kropelek 
nagle zatańczyło 
Hajduka 
żeby czarne wiewiórki 
w Dolinie Białego 
wzięły prysznic 
żeby trawy 
popatrzyły w Niebo 
żeby ludzie zapytali 
„co to?” 
Protestowały  
tylko barany 
mnie  
nie wypadało… 
 
Kazimierz Budyn (ur. W 1965r) – od 
2001r. pracuje na emigracji w Austrii. 
Zadebiutował tomikiem wierszy „Twoje 
ślady” wydanym w 2013r. jego wiersze 
publikowały gazety: Tapeta, Gazeta My-
ślenicka, Nasza Gazeta. Mieszka w Stadni-
kach. Promocja jego drugiego tomiku po-
etyckiego „Niebo na Ziemi” będzie miała 
miejsce podczas sierpniowych wydarzeń 
kulturalnych – „Oblicza Madonny”. 
 
XXX 
Bolało! 
Długo! 
posklejałem życie 
rozbitą porcelanę 
misterne wzory 
kreska po kresce 

K Ą C I K  P O E T Y C K I P odczas porządkowania szuflad w starej 
komodzie przy ul. Długosza 6 noszącej 

przed II wojną światową nazwę ul. Krótkiej, 
natrafiliśmy na różne dokumenty z dawnych 
lat dotyczące działalności dziadka mojej mał-
żonki, znanego rymarza Jana Lichonia. Wśród 
tych dokumentów jest sporo weksli wystawia-
nych dostawcy skór, czyli właścicielowi gar-
barni w Dobczycach, pani Celinie Waldman. 
Weksle wystawiane były zazwyczaj na 50 
złotych i nosiły datę wykupu. W latach 1938 i 
1939 był to sprawny system współdziałania 
przedsiębiorcy z dobczyckimi rzemieślnikami, 
znanymi ze swojego kunsztu szewcami i ry-
marzami. Wystawca weksla otrzymywał do 
produkcji wygarbowane skóry. Po wykonaniu 
i sprzedaży gotowego produktu, czyli butów 
lub uprzęży dla koni, właściciel garbarni od-
zyskiwał należność za swój produkt, a rze-
mieślnicy mogli prosperować bez większych 
opłat na rzecz banku. Obecnie nie pozostał 
żaden ślad po garbarni Celiny Waldman, gdyż 
resztki zabudowań zostały zalane wodą Zale-
wu Dobczyckiego. Pozostały jednak weksle z 
odciśniętą pieczęcią i autentycznym podpisem 
Celiny Waldman. Przypuszczam, że to jedyne 
ślady dawnych Dobczyc, w których funkcjo-
nowali przedsiębiorcy i rzemieślnicy doskona-
le z sobą współpracując. 
 Pomysł dla tytułu tego tekstu zapożyczy-
łem z serii książek prof. dr. hab. Stanisława 
Sławomira Niciei „Kresowa Atlantyda”, w 
których rektor Uniwersytetu Opolskiego opi-
suje historie kresów południowo-wschodnich 
Rzeczpospolitej, prezentując sylwetki ludzi 
tworzących niegdyś społeczność niezwykle 
barwną i wnoszącą do kultury i gospodarki 
przedwojennej Polski ogromny wkład.  
 W rzeczywistości historia Dobczyc nie-
wiele się różni od losów miast kresowych. 
Tutaj także hordy hitlerowskich zbrodniarzy 
wymordowały pokaźną część ludność – we-
dług dokumentacji Instytutu Leo Becka z No-
wego Jorku wymordowano 382. obywateli 
Dobczyc pochodzenia żydowskiego. Pewnego 
dnia nakazano opuścić ludziom domy i ślad po 
nich zaginął w Bełżcu i innych miejscach 
zagłady. Ale kilka osób uratowało się przed 
zagładą, pomimo że wszyscy ludzie wiedzieli 
kim oni są i na co są narażeni. Wszyscy wie-
dzieli także, co grozi ludziom ukrywającym 
Żydów, a mimo to okupację przeżyła Pani 
Mincerowa z dziećmi, Celina i Olga Waldman 
i jeszcze kilka osób. Te fakty budzą podziw i 
uznanie dla tamtych Dobczyc. 

Krzysztof Borkowski 

Dobczycka Atlantyda 

Z przepisów Teściowej 
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, wydrążyć środ-
ki, posypać przyprawami i odłożyć na pół 
godziny. Cebulę obrać, drobno pokroić, 
usmażyć, dodać pokrojone w półplasterki 
parówki, następnie dodać chrzan, doprawić i 
napełnić tym farszem pomidory.  
Z wydrążonych pomidorów masę połączyć ze 
śmietaną, przyprawami. Zalać tym sosem 
pomidory i posypać startym serem. Całość 
zapiec w piekarniku. 
Smacznego i pogodnego  
letniego wypoczynku  
życzy Teściowa 
Porada: zjadajmy każdego dnia duży pomidor 
i wypijajmy szklankę soku pomidorowego. 
To zapewni nam dawkę potasu potrzebną do 
prawidłowego funkcjonowania pracy serca. 

Humor polityczny 
Breżniew, dowiedziawszy się o wyborze Karo-
la Wojtyły na papieża, burknął: 
-A to chytry naród te Polaki, ledwie któremuś 
pozwolić wyjechać za granicę, zaraz znajdzie 
sobie dobrą posadę! 
 
Dlaczego przed przyjazdem papieża zabrakło 
w sklepach białego materiału i koronki? 
Bo cały zapas wykupiła Służba Bezpieczeń-
stwa na komże dla swych funkcjonariuszy. 
 
Przed wizytą papieża spotyka się na ulicy 
dwóch księży i jeden pyta drugiego: 
- Proszę mi powiedzieć, skąd ja księdza znam? 
- Jak to skąd - dziwi się drugi - przecież obaj 
pracujemy w IV Wydziale MSW. 
 
Z tematów maturalnych 
Plan sześcioletni wzmacnia siły Polski i 
wzmacnia jej niezależność, a wraz z tym 
wzmacnia wkład Polski do ogólnoludzkiego 
dzieła pokoju. (1951) 
 
 Jak rozumiem myśl Bolesława Bieruta: 
„Najważniejszym czynnikiem siły i potęgi 
naszego państwa ludowego jest zwartość na-
szego narodu, zwartość Frontu Narodowego, 
gorący patriotyzm mas i jak najaktywniejszy 
ich udział w rządzeniu państwem.” (1953) 
 
Juliusz Słowacki jako wyraziciel uczuć patrio-
tycznych, idei postępu, krytyk ugodowości 
wstecznictwa. (1959) 

„…Ale to już było i nie wróci  
więcej…” Absurdy PRL –u (28) 



W akacje w pełni, a w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu każdy znaj-

dzie coś dla siebie. Od poniedziałku do piątku 

– zarówno w Regionalnym Centrum Oświato-
wo-Sportowym, jak i na Orliku, mieszkańcy 
gminy oraz turyści odwiedzający nasze mia-
sto, mogli korzystać z programu przygotowa-

nego z myślą o dorosłych i o dzieciach. 
 W RCOS-ie odbywały się zajęcia z 
fitnessu i zumby dla kobiet, aerobik dla mło-

dzieży, warsztaty plastyczne dla 
dzieci, zajęcia z bibułkarstwa, cera-
miki, plecionki z włóczki, quilingu, 
malowania na szkle, decoupageu.  
 W hali sportowej odbywały 
się zajęcia sportowe, a dla dzieci 
codziennie czynny był Kącik Malu-
cha.  
 Oprócz zajęć otwartych, w 
ośrodku kultury odbywały się zaję-
cia zamknięte w ramach sekcji dzia-
łających przy MGOKiS: wokalne, 
łucznicze i taneczne.  
 W sierpniu – tradycyjnie już, 
w Dobczycach odbędą się Mistrzo-
stwa Małopolski Dzieci i Młodzi-
ków w łucznictwie.  

 Program wakacyjnych propozycji 
ośrodka kultury można śledzić na stronie: 
www.mgokis.dobczyce.pl 

(k) 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 
może pochwalić się kilkoma sukcesami. 
 
WIZYTA STUDYJNA 

R ada Programowa programu grantowego 
„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, 

zobacz, działaj” zapoznała się z wnioskami 
bibliotek o dotację na zorganizowanie wizyty 
studyjnej i wybrała dobczycką bibliotekę, by 
ta zorganizowała wizytę studyjną dla bibliote-
karzy z całej Polski, którzy będą chcieli pod-
patrzeć najlepsze praktyki stosowane w na-
szej bibliotece. To wielkie wyróżnienie. 
Wśród laureatów znalazły się przecież o wiele 
większe biblioteki m. in. z Gdańska, Oświęci-
mia, czy też Chrzanowa.  
 Wizyta zorganizowana będzie w paź-
dzierniku i na jej zorganizowanie biblioteka 
wygrała w konkursie grant wartości 5000 zł. 
 
MOBILNY REGAŁ 

W krótce na dobczyckich placach zabaw 
pojawi się mobilny regał. To efekt 

projektu, który został złożony przez zespół 
pracowników biblioteki i dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem KAT Dobczyce będzie 
realizowany w Dobczycach.  
 W ramach projektu „Działaj lokalnie” 
grupa otrzymała na realizację zadania 4400 
zł. Mamy nadzieję, że mobilny regał z pomy-
słami zachwyci szczególnie najmłodszych 
mieszkańców i zachęci do czytania i warto-
ściowego spędzania czasu. 
 
SENIORZY W AKCJI 

W  ramach ogólnopolskiego konkursu 
„Seniorzy w akcji”, do której wspól-

nie zgłosili się dyrektor biblioteki Paweł Pi-
wowarczyk i dr inż. Ryszard Dulski bibliote-
ka otrzyma na realizację projektu „Od radia 
do ipoda” – warsztaty dla seniorów i młodzie-
ży od 6 do 12 000 złotych.  
 W ramach projektu uczestnicy będą 
projektowali własne odbiorniki radiowe, które 
potem staną się ich własnością. 

Paweł Piwowarczyk 
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Ogólnopolskie sukcesy  
biblioteki 

Wakacje z ośrodkiem kultury 

Fot. Anka Stożek 

Grand Prix Dobczyc w szachach 
W ramach współfinansowanego przez UMiG 
Dobczyce projektu integrującego seniorów z 
dziećmi i młodzieżą, Stowarzyszenie Integracji 
Rodziny „Więź” zakończyło I etap cyklu tur-
niejów Grand Prix Dobczyc w szachach. Pod 
koniec czerwca 2014 r. w RCOS prezes Sto-
warzyszenia Bożena Piwowarska wręczyła 
puchary, nagrody i dyplomy uczestnikom roz-
grywek. W dziesięciu turniejach od września 
2013 r. do czerwca 2014 r., w rywalizacji przy 
szachownicach wzięło udział 66 osób. Wszy-
scy grali razem, ale klasyfikacja była zróżnico-
wana.  
 W klasyfikacji Open zwyciężył Piotr 
Mika. Drugi był Józef Żuławiński, a trzeci 
Rafał Duda. W grupie kobiet zwyciężyła Elż-
bieta Duda. Drugie miejsce zajęła Dorota Ko-
zak, a trzecie Izabela Mika. 
 W grupie ponadgimnazjalnej Adrian 
Duda nie miał rywali. Wśród gimnazjalistów 
zwyciężył Tomasz Szybowski z 18. pkt. Tyle 
samo punktów zdobył Bartosz Romanek. Trze-
ci był Jan Szybowski. Wśród uczniów szkół 
podstawowych pierwsze miejsce zajął Tomasz 
Nawalany. Kolejne miejsca: Michał Maniecki i 
Maciej Stachnik. Wśród ich rówieśniczek zwy-

ciężyła Izabela Mika, drugie miejsce - Beata 
Kozak, trzecie - Maria Baran. 
 Wśród przedszkolaków był wyrówna-
ny poziom, a Kuba Mistarz i Tomasz Bajer 
zdobyli po 15 pkt. Trzecie miejsce w tej grupie 
zajął Krzysztof Baran.  
 Bożena Piwowarska podziękowała 
sędziom Józefowi Żakowi i Jerzemu Cholewie, 
współorganizatorowi Piotrowi Goduli prezeso-
wi  UKS „Elektron” Dobczyce, sponsorom.  
 Rozegrany został także turniej w grze 
błyskawicznej. Grający mieli tylko 5 minut na 
partię, a jeden zgłoszony przez partnera błąd 
powodował przegraną. Kolejne zwycięstwo 
odniósł Piotr Mika. Kolejne miejsca uzyskali: 
Rafał Duda, Adam Mazurkiewicz, Tomasz 
Nawalany, Dorota Kozak. Wśród kobiet kolej-
ne miejsca zajęły: Julia Hajduk, Elżbieta Duda, 
Izabela Mika.  
 SIR „WIĘŹ” zaprasza wszystkich pa-
sjonatów królewskiej gry na II etap cyklu tur-
niejów szachowych od września. Bliższe infor-
macje pod nr. tel. 502 397 376 lub na stronie 
internetowej wiez.dobczyce.pl oraz na facebo-
oku www.facebook.com/SIRWIEZ. 

Jerzy Cholewa 



S łoneczna pogoda sprzyjała tegorocznym 
dniom miasta. Organizatorzy przewidzie-

li w tym roku wiele atrakcji – zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. Gwiazdą pierwsze-
go dnia święta miasta był popularny twórca 
nurtu disco polo – Andre. W sobotę na scenie 
zobaczyć można było takie zespoły jak: For-
mat C, Ostatni w Raju oraz Łzy. 
 Nie zabrakło również występów ze-
społów działających przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu, m.in. Orkiestry 
Dętej i zespołu tańca nowoczesnego INTOX. 
W sobotę odbywała się zbiórka na rzecz Fun-
dacji Bene Factum. Ale także w sobotę zapo-
wiedziana została internetowa akcja charyta-
tywna, która rozpocznie się 1 sierpnia. Będzie 
to aukcja na rzecz chorych dzieci z gminy 
Dobczyce. Licytowana będzie oryginalna 
koszulka i piłka klubowa z autografami dru-
żyny piłkarskiej z Nadrenii Westfalii – Borus-
si Dortmund. 
- Borussia Dortmund to klub, który w Polsce 
jest też dobrze znany, ponieważ grają w nim 
Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski. Mats 
Hummels, który jest reprezentantem Niemiec i 
grał ostatnio w meczu finałowym mistrzostw 
świata z Argentyną. Wszyscy oni podpisali się 

na tej koszulce i na piłce – mówił do zebra-
nych w sobotni wieczór Thorsten Klute, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Integra-
cji i Spraw Socjalnych Landu Nadrenia Pół-
nocna – West-
falia. – Wierzę, 
że ta licytacja 
przyniesie duży 
zysk. 
 Z ape-
lem o włącze-
nie się w licy-
tację zwrócił 
się również 
Paweł Mach-
nicki – zastęp-
ca burmistrza 
Gminy i Mia-
sta Dobczyce. 
- Widzę tu 
s p o n s o r ó w , 
przedsiębior-
ców, ludzi o 
wielkich ser-
cach, osoby, które na pewno zechcą włączyć 
się w akcję i zebrać pieniądze dla dwójki cho-
rych dzieci z naszej gminy - mówił. 

 Dni Dobczyc otwo-
rzyli oficjalnie prezes Izby 
Gospodarczej Dorzecza 
Raby Maria Brożek oraz 
wiceburmist rz  Pawe ł 
Machnicki. Zanim to jed-
nak nastąpiło, kilka słów do 
zebranych skierował rów-
nież wojewoda małopolski 
Jerzy Miller. 
- Zawsze przyjeżdżam do 
państwa na dyskusję o roz-
woju gminy. Są to decyzje 
zaskakujące, odważne, 
wyprzedzające pozostałe 
gminy województwa mało-
polskiego – mówił Jerzy 
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Miller. - Gratuluję samorządowi, który nie 
zna strachu, nie zna obawy, że coś nie zosta-
nie zrealizowane. 
 Małopolski Piknik Europejski, który 

trwał przez dwa dni, zapewnił dzieciom wiele 
atrakcji. Oprócz mega puzzli, malowania 
twarzy, licznych konkursów i kącika malucha, 
czekała na nie wielka niespodzianka – lot 
balonem. Wesołe miasteczko bawiło do póź-
nych godzin nocnych również i dorosłych.  
 Gwiazdą niedzielnego wieczoru był 
zespół Chłopcy z Placu Broni, który przypo-
mniał zebranym swoje dobre stare kawałki, 
takie jak Wolność, Och Ela, czy Balladę o 
dobrym człowieku. Zwieńczeniem tegorocz-
nych Dni Dobczyc był tradycyjnie barwny 
pokaz ogni sztucznych.  
 Po raz kolejny równolegle z Dniami 
Dobczyc, odbywał się Międzynarodowy Fe-
stiwal Szachowy im. Józefa Dominika. Nową 
imprezą towarzyszącą był  I Bieg Dobczycki, 
w którym wystartowało około 300 zawodni-
ków z całego kraju - w tym 49  

(MaG) 

T egoroczne Dożynki Gminy Dobczyce 
odbędą się 23 sierpnia (sobota) w Dzie-

kanowicach. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy, a także osoby, które jeszcze 
będą spędzać ostatnie dni wakacyjnego urlo-
pu, do wspólnego świętowania dziękczynnego 
za plony tegorocznego lata. 
 Uroczystości dożynkowe rozpocznie, 
o godz. 14, Msza św. dziękczynna w Sanktu-
arium w Dziekanowicach. Ok. godz. 15 or-
szak dożynkowy przemaszeruje na plac przy 
strażnicy OSP. Orszak poprowadzi Orkiestra 
Dęta OSP z Dobczyc. 
 W części artystycznej dożynkowego 
święta tradycyjnie zaprezentowane zostaną 
wieńce dożynkowe, wystąpią dzieci ze szkoły 
podstawowej z Dziekanowic. 

Zapraszamy na Dożynki  
Gminne do Dziekanowic 

Dni Dobczyc skąpane w słońcu 



Poinstruuj dzieci o grożących im niebezpie-
czeństwach i nigdy nie pozostawiaj ich nad 
wodą bez opieki dorosłych (dzieci do lat 7 
powinny przebywać na kąpielisku lub miejscu 
przeznaczonym do kąpieli wyłącznie pod nad-
zorem dorosłych). Dzieci samodzielnie nie 
potrafią ocenić zagrożenia 
 Na basenie, kąpielisku lub miejscu 
przeznaczonym do kąpieli: kąpiel dozwolona 
jest w godzinach otwarcia kąpieliska, gdy wy-
wieszona jest biała flaga. Gdy flaga jest czer-
wona lub jest jej brak – kąpiel jest zabroniona. 
Należy zapoznać się z regulaminem i topogra-
fią kąpieliska. Nie wolno korzystać ze sprzętu 
pływającego w strefie przeznaczonej do kąpie-
li. Na basenie i kąpieliskach należy bezwzględ-
nie słuchać poleceń ratowników i przestrzegać 
obowiązującego regulaminu. Grupy zorganizo-
wane, przed wejściem na kąpielisko powinny 
zgłosić się do dyżurującego ratownika i stoso-
wać się do jego poleceń. Nie należy zaśmiecać 
kąpieliska, a zwłaszcza nie wnosić na jego 
teren opakowań szklanych. Podczas pływania 
nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego 
miejsca na kąpielisku, nie biegaj po pomostach 
i nad basenami, nie wpychaj i nie wrzucaj in-
nych osób do wody. Nie skacz „na główkę” i „z 
rozbiegu” do basenów i z pomostów, gdy nie 
ma do tego wyznaczonych miejsc i zgody ra-
townika. -  nie wrzucać do wody szkła i ostrych 
przedmiotów oraz śmieci  
 Nad morzem: dowiedz się od ratowni-
ków o istniejących lokalnych niebezpieczeń-
stwach (np. jeżowce lub meduzy, prądy zwrot-
ne, podwodne przeszkody), ukształtowaniu dna 
(rów, rewa); nie kąp się przy ostrogach i falo-
chronach, gdyż mogą tam być prądy zwrotne, 
gwałtowne, spadki dna, śliskie dno, wodorosty, 
ostre małże; nie wchodzić do morza przy dużej 
fali.  
 Oznakowanie kąpielisk: Zamianie ule-
gło rozmieszczenie boi (pławów) na kąpieli-
skach. Obecnie tam, gdzie płytko – boja czer-
wona, a tam gdzie głęboko – boja żółta. Zmia-
ny spowodowane są dostosowaniem oznakowa-
nia do znaków używanych w żegludze. Strefy 
dla osób nieumiejących pływać oznacza się 
bojami koloru czerwonego. Są one o głęboko-
ści nie większej niż 120 cm. Poza bojami powi-
nien znajdować się również pas bezpieczeństwa 
o szerokości 5 metrów i głębokości nieprzekra-
czającej 130 cm. Strefa dla umiejących pływać 
oznaczona jest bojami koloru żółtego. Boje te 
nie mogą znajdować się w odległości większej 
niż 50 m od brzegu. Głębokość wody w tej 

Z a nami półmetek wakacji. Większość roda-
ków, którzy chcieli spędzić mile urlopowe 

chwile, wybierało na wypoczynek plaże, kąpie-
liska, baseny itp. Najważniejsze jednak, aby nie 
zapominać o BEZPIECZEŃSTWIE NAD 
WODĄ, bo jednak wciąż – mimo wielu apeli i 
ostrzeżeń – liczba utonięć jest duża. Nastąpiły 
zmiany w oznakowaniu kąpielisk! Aby przy-
jemnie, miło i bezpiecznie spędzić czas nad 
wodą należy przestrzegać, między innymi poni-
żej opisanych zasad: 
 Ogólne: nie wchodź do wody po spożyciu 
alkoholu i środków odurzających, nie wchodź 
bezpośrednio po obfitym posiłku i po wysiłku 
fizycznym oraz po długim przebywaniu na 
słońcu. Wchodząc do wody po dłuższym prze-
bywaniu na słońcu należy schłodzić wodą 
twarz, kark i okolicę serca. Bezpośrednie wsko-
czenie lub wejście do wody po długim opalaniu 
się może grozić szokiem termicznym (groźnym 
dla życia obciążeniem serca i układu krążenia), 
lub utratą przytomności a w konsekwencji uto-
nięciem. Nie należy kąpać się w miejscach 
niestrzeżonych, w pobliżu budowli hydrotech-
nicznych, zapór, śluz, jazów, mostów, ujęć 
wody, falochronów, portów, szlaków żeglow-
nych, w zbiornikach przeciwpożarowych, w 
stawach hodowlanych, w żwirowniach i gli-
niankach, w miejscach gdzie są silne prądy i 
wiry. Niebezpieczne dla kąpiących się mogą 
być miejsca, gdzie występują wiry, prądy 
zwrotne, zimne prądy, wodospady, kaskady, 
odwoje (woda krążąca w postaci poziomego 
walca), bystrza,  itp. Nie należy skakać 
(zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody. Czę-
sto takie skoki kończą się urazami kręgosłupa i 
trwałym kalectwem. Nie pływać po zachodzie 
słońca (zapadające ciemności mogą skutecznie 
utrudnić, a nawet uniemożliwić ewentualną 
akcję ratunkową), nie należy przeceniać swoich 
możliwości pływackich i należy je ciągle do-
skonalić. Jeśli zdarzy się pływać dalej od brze-
gu należy pamiętać o zachowaniu sił na drogę 
powrotną lub używać bojki asekuracyjnej SP, 
potocznie zwanej „Pamelką”. Zwracaj uwagę 
na innych kąpiących się. Gdy zauważysz wypa-
dek lub przypadek tonięcia – wezwij pomoc i 
powiadom ratownika. Nie krzycz i nie wzywaj 
pomocy, gdy nie jest ci ona potrzebna. Nie 
niszcz sprzętu ratunkowego i oznakowania 
kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli 
oraz znaków żeglugowych. Nie przebywaj zbyt 
długo w wodzie, stosuj odpowiednio długie 
przerwy. Najlepiej pływać w wodzie o temp. 
pow. 18°C (optymalna temp. to 22 - 25°C). 
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strefie nie może przekraczać 4 m. Wydzielane 
są również brodziki dla dzieci, o głębokości 
wody do 40 cm. Oznacza się je bojami białymi 
i otacza siatką sięgającą od powierzchni lustra 
wody do dna. 
 

flaga czerwona – zakaz kąpieli 
flaga biała – kąpiel dozwolona 
brak flag oznacza brak dyżuru ratownicze-
go 
„kąpiel zabroniona” – okrągły znak z 
sylwetką pływaka na żółtym tle, obwódka 
znaku jest czerwona z ukośnym przekreśle-
niem, lub tablice z napisami „zakaz kąpie-
li” 
„skakanie do wody zabronione” – okrą-
gły znak z sylwetką skaczącego człowieka 
na żółtym tle, obwódka znaku jest czerwo-
na z ukośnym przekreśleniem 

 
Telefony alarmowe:   

- Straż Pożarna - 998 
- Pogotowie Ratunkowe - 999 
- Policja - 997  
- Numer alarmowy z tel. komórkowych -
112 
- Numer alarmowy nad wodą – 601 100 
100 

 
 Wzywając pomocy należy: przedstawić 
się imieniem i nazwiskiem, podać numer tele-
fonu, z którego dzwonimy, adres miejscowości, 
w której się znajdujemy oraz charakterystyczne 
miejsca, podać przybliżony opis miejsca zda-
rzenia, stan i liczbę poszkodowanych. Nie roz-
łączaj się pierwszy! 
Warto również przed wyjazdem sprawdzić 
czystość kąpielisk i miejsc przeznaczonych do 
kąpieli. Informacje takie można znaleźć na 
stronach internetowych: Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego - www.gis.gov.pl, Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Krakowie - www.wsse.krakow.pl, Wojewódz-
kich Inspektorów Sanitarnych – stosownie do 
miejsca pobytu. 
 

Jacek Kozubek – Ratownik WOPR,  
płetwonurek, stermotorzysta 

Robert Kozubek – Ratownik WOPR,  
instruktor nurkowania PADI i HSA,  

instruktor dyscypliny sportu - pływanie, in-
struktor EFR, stermotorzysta  

autorzy są członkami: WOPR i Sekcji Ratownictwa 
Wodnego OSP Dobczyce  

(http//facebook.com/srwospdobczyce,  
http//facebook.com/waterteambork) 

O d 15 do 17 lipca na Jeziorze Dobczyc-
kim członkowie Sekcji Ratownictwa 

Wodnego OSP Dobczyce (Robert Kozubek, 
Jacek Kozubek, Paweł Kiszka) brali udział w 
ćwiczeniach z  JRG PSP z Myślenic i JRG-4 
PSP z Krakowa. Ćwiczenia miały na celu 
zapoznanie strażaków z Myślenic i Krakowa 
z topografią zbiornika, wskazanie miejsc 
niebezpiecznych i miejsc gdzie kąpią się 
ludzi, ale również doskonalenie manewrowa-
nia łodziami.  
 W ćwiczeniach brali też udział zaintere-
sowani strażacy OSP Dobczyce, którzy nie 
są członkami Sekcji Ratownictwa Wodnego. 

 

Jacek Kozubek  
sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyce 

facebook.com/srwospdobczyce Fot. ze zbiorów sekcji 




