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Narodowe Czytanie w… Karczmie u Zagłoby 

Z apraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Dob-

czyce do udziału w Narodowym 
Czytaniu Trylogii Henryka Sien-
kiewicza. To ogólnopolska akcja, 
którą patronatem objął Prezydent 
RP Bronisław Komorowski – jej 
inicjator. Czytanie narodowe 
odbywa się po raz trzeci. Dob-
czyce biorą w nim udział pierw-
szy raz – mamy nadzieję, że bar-
dzo licznie. 
 W sobotę, 6 września, 
zaczynamy w godz. 16 – w Re-
gionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym, którego foyer na 
dwie godz. zamieni się w Karcz-
mę u Zagłoby. Partner przedsię-
wzięcia, Rucola Caffe, przygoto-
wało menu inspirując się powie-
ściami Sienkiewicza. Jakie będą 
to jadła i napoje – na tę niespo-

dziankę zapraszamy serdecznie. 
W programie także: będziemy 
czytać fragmenty Trylogii, wy-
śpiewamy i zagramy motywy 
muzyczne z adaptacji wg Jerzego 
Hoffmana, nie zabraknie quizów 
z wiedzy o Trylogii – do których 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców. Pokażemy Sienkiewicza 
na wesoło – wszak dzieła ku 
pokrzepieniu serc nie są nudne. 
 W tajemniczym kąciku 
przysiądzie Horpyna, która za-
oferuje zioła na wszelkie moce i 
niemoce. Biblioteka przygotowa-
ła dla nas zbiór wszystkich eg-
zemplarzy Trylogii, jakie znajdu-
ją się w jej zbiorach. O konse-
kwencjach potopu szwedzkiego 
dla Dobczyc i dobczyckiego 
zamku opowie w czasie spotka-
nia przewodnik Muzeum Regio-

nalnego z Dobczyc. 
Opowieści towa-
rzyszyć będzie 
prezentacja.  
 Spotkanie z 
trzytomową opo-
wieścią Henryka 
Sienkiewicza o 
losach walecznych 
przyjaciół na tle 
trudnych dziejów 
X V I I - w i e c z n e j 

Rzeczpospolitej, zakończymy 
projekcją filmu „Ogniem i mie-
czem” o godz. 18 – we foyer 
Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego.  
 Do wspólnego czytania 
zaprosiliśmy przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 
szkół, instytucji oświatowych. 
Do udziału w quizach zaprasza-
my wszystkich mieszkańców - 
pytania nie są trudne, a dla od-
ważnych przewidziane są nagro-
dy. Serdecznie zapraszamy , 
którzy w sobotnie popołudnie, 6 
września, chcą przeżyć niezwy-
kłą przygodę. 
 Organizatorem imprezy 
jest Stowarzyszenie KAT Dob-
czyce. 

(k) 

Trzymaj Formę – zapraszamy na piknik 

T rzymaj Formę swojej rodzi-
ny i wygraj zdrowie. To 

główne hasło imprezy, na którą 
zapraszamy 7 września.  
 Zanim jednak mieszkań-
cy bawić się będą w finale wiel-
kiej imprezy, przygotowania do 
niej trwały tak naprawdę od 18 
do 31 sierpnia. Na terenie gminy 
Dobczyce organizowane były 
konkurencje sportowe, w których 
brały udział drużyny złożone z 
członków rodzin.  
 Bieg na orientację, prze-
ciąganie liny, strzelanie z łuku – 
to tylko niektóre z atrakcyjnych 
konkurencji. Rodziny, które 
zgłosiły się do rywalizacji i osią-
gnęły najlepsze wyniki, zostaną 
nagrodzone w trakcie finałowego 
Pikniku „Trzymaj Formę” wła-
śnie 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 bad-

mintona, frisbee, etc. 
oraz spędzić popołu-
dnie aktywnie i 
zdrowo. Podczas 
imprezy ogłoszony 
zostanie multime-
dialny konkurs na 
uwiecznienie ostat-
nich chwil lata w czasie Pikniku. 
Gorąco zachęcamy do wzięcia 
udziału w tym niecodziennym 
projekcie! Więcej informacji 
na  fan page’u 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ProjektTrzymajForme 
 Atrakcyjne konkurencje, 
dobra zabawa, a na finał - piknik 
i nagrody dla wytrwałych!  
 Piknik organizowany jest 
z programu Działaj Lokalnie. 
 Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą zdrowo i aktywnie 
spędzić niedzielne popołudnie, 
na dobczyckie Błonia, w niedzie-
lę 7 września – do zobaczenia. 

 
(mgokis) 

Paweł Brożek i Lucas  
Guedes odwiedzili 

Dobczyce 

N a zaproszenie Szkółki Pił-
karskiej KS Raba w Dob-

czycach gościli Paweł Bro-
żek i Lucas Guedes. Przyjechali 
do nas z Myślenic, gdzie obecnie 
trenują piłkarze Białej Gwiazdy. 
Dla młodych kibiców tej kra-
kowskiej było to niezwykłe prze-
życie. 
 Zawodnicy Wisły opo-
wiedzieli młodym piłkarzom o 
sobie, o początkach kariery, o 
swojej pasji, jaką jest piłka. Póź-
niej – odpowiadali na pytania. 
Nie zabrakło niespodzianek: do 
wielu – być może przyszłych 
wielkich nazwisk polskiej piłki – 
trafiły wiślackie pamiątki. 
 Na koniec: były pamiąt-
kowe zdjęcia, autografy i kilka w 
pośpiechu zadanych indywidual-
nych pytań.  
 Piłkarze zaprosili także 
swoich kibiców na mecz na kra-
kowski stadion przy Reymonta.  

Oprac. (k) 



W  tym roku, 18 września przypadają 
obchody 70-tej rocznicy walk party-

zanckich. Organizatorem obchodów są gmi-
ny: Wiśniowa i Dobczyce. Niestety tradycyj-
na Sztafeta Szlakiem Walk Partyzanckich AK 
i BCh, została odwołana z uwagi na to, że w 
wyniku ostatnich gwałtownych opadów, zo-
stała zamknięta droga wojewódzka nr 964 w 
miejscowości Czasław. 
 Uroczystości rozpoczną się o godz. 8 
Mszą św. na cmentarzu parafialnym w Wi-
śniowej przed mogiłą ofiar pacyfikacji. Na-
stępnie odbędzie się apel poległych z udzia-
łem Kompanii Honorowej WP. W dalszej 
kolejności planowana jest uroczysta akademia 
w Zespole Placówek Oświatowych w Wiśnio-
wej. 
 Po zakończeniu akademii delegacje 
udadzą się w kierunku Dobczyc, zatrzymają 
się przy pomniku przy moście glichowskim, 
gdzie zostaną złożone wiązanki, a następnie 
przejadą do Dobczyc. 
 W Rynku w Dobczycach planowany 
jest ciąg dalszy obchodów w asyście Kompa-
ni Honorowej. 

UG Wiśniowa 
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Krzyworzeka wylała – po raz kolejny mieszkańcy gminy Dobczyce  
ucierpieli podczas nocnej ulewy 

P o raz trzeci gmina Dobczyce, szczególnie 
miejscowość Stadniki, ucierpiała na sku-

tek nocnej ulewy, która przeszła w środę 5 
sierpnia. Na skutek opadów Krzyworzeka, 

płynąca przez Stadniki, wystąpiła z brzegów i 
zmieniła swój bieg.  
 Takiego kataklizmu w tym rejonie 
najstarsi mieszkańcy Stadnik jeszcze nie pa-
miętają, choć ten teren był już dwukrotnie 
zalewany. Z wodą popłynęły ogródki, altany– 
ale przede wszystkim wdarła się do domów, 

zalewając ludziom sprzęt, meble, samochody 
w garażach a także te na podwórkach. Jeszcze 
w środę, 5 sierpnia, konieczna była ewakuacja 
jednej z rodzin. Wtedy jeszcze woda dykto-

wała warunki. Na drodze powiatowej Dob-
czyce – Stadniki, zniszczony został most – 
niedawno remontowany (powodem były 
zniszczenia powodziowe z 2010 roku). Woda 
uszkodziła wiele przepustów i lokalnych dróg 
dojazdowych do pól i domów. 
 Po tych ogromnych zniszczeniach 

Obchody 70-tej rocznicy walk  
partyzanckich 

prace porządkowe trwają do dziś. Ludzie 
sprzątają domy, podwórka. Pomoc dla Stad-
nik zaofiarowali także mieszkańcy gminy, 
organizując zbiórkę w RCOS. Ale Krzywo-

rzeka jest rzeką nieprzewidywalną. Każdy 
większy deszcz, każda burza sprawiają, że 
ludzie ze strachem patrzą w niebo. Domy 
trzeba wysuszyć, podwórka uprzątnąć – póki 
jeszcze jest pogoda. 

(k) 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. Paweł Stożek Zdjęcia: UGiM Dobczyce 

„Poza Stereotypem – Senior Roku 2013” – plebiscyt  
po raz ósmy 

P lebiscyt „Poza Stereotypem – Senior 
Roku  2013”  og łoszony  zos ta ł 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Krakowie po raz ósmy. Patronat Hono-
rowy nad plebiscytem objął marszałek Ma-
rek Sowa. 
 W plebiscycie poszukiwani są aktyw-
ni seniorzy z terenu województwa małopol-
skiego, przede wszystkim osoby nieszablo-
nowe, które pomimo wieku i zakończenia 
aktywności zawodowej wciąż działają, roz-
wijają swoje pasje, spełniają marzenia. 
 Osoby, które mogą być zgłaszane do 
udziału w Plebiscycie powinny: być liderami 
społeczności lokalnej, aktywnie działać w 
organizacji pozarządowej, klubie seniora, 
uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nie-
formalnej itp., bezinteresownie angażować 
się w pomoc innym, udowodnić, że można 
działać z pasją. Ponadto kandydat musi być 
mieszkańcem województwa małopolskiego i 
być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć 
ukończone 60 lat. 
 Kandydatów mogą zgłaszać przede 
wszystkim: organizacje pozarządowe, pod-

mioty kościelne, jednostki pomocy społecz-
nej, instytucje kultury, administracja publicz-
na, dopuszcza się zgłaszanie kandydatur 
przez grupy nieformalne oraz osoby fizycz-
ne.  
 Zgłoszenia należy przesłać na adres: 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie, ul. Piastowska 32, 30- 070 Kra-
ków. Dokumenty (Regulamin, Karta zgło-
szenia, Rekomendacja i Oświadczenie insty-
tucji zgłaszającej) znajdują się na stronie 
www.rops.krakow.pl 
 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
12 września (liczy się data stempla poczto-
wego). Do 8 października nastąpi rozstrzy-
gnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników 
 Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod nr. tel. 12/422 06 36 wew.21. lub e-
mail: rmolenda@rops.krakow.pl  
 Zachęcamy do zgłaszania kandyda-
tów z gminy Dobczyce, w której nie brakuje 
aktywnych i twórczych Seniorów.  

 
Oprac. k 



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działa-
jąc zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t.Dz.U.2014.518. z póź.zm.) informuje, że 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Dobczycach, Rynek 26, wy-
wieszono informację o przeznaczeniu do 
sprzedaży udziału 40/48 części stanowiącego 
własność Gminy Dobczyce, w niezabudowa-
nej nieruchomości położonej w Dobczycach, 
oznaczonej działką nr 7335 o powierzchni 
0.1251 ha. 
Informacja zamieszczona jest również na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce - www.dobczyce.pl i BIP-e. 

W ielka woda, która przeszła z począt-
kiem sierpnia przez gminy powiatu 

myślenickiego, pozostawiła po sobie ogromne 

zniszczenia. Dzisiaj straty szacują zarówno 
osoby prywatne, jak i samorządy.  
 Krzyworzeka, która ze spokojnego, 
niewielkiego potoku, zmieniła się w szalejącą, 
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złowrogą rzekę, zalała przedszkole w Czasła-
wiu, a w Stadnikach poczyniła ogromne 
zniszczenia w kilkunastu gospodarstwach. 

Dla nich Stowarzyszenie 
Malta zorganizowało zbiór-
kę zabawek i odzieży.  
 Po jednodniowej 
niedzielnej akcji, 17 sierp-
nia, udało się zebrać prawie 
180 pluszaków i innych za-
bawek dla przedszkola z 
Czasławia oraz odzież i po-
trzebne artykuły dla miesz-
kańców Stadnik. Zbiórka 
prowadzona jeszcze do 23 
sierpnia – w Regionalnym 
C e n t r u m O św i a t o wo -
Sportowym. 
 Dary zostaną prze-
transportowane w terminie 
wskazanym przez zaintere-

sowanych. Stowarzyszenie dziękuje wszyst-
kim darczyńcom, wolontariuszom i pracowni-
kom MGOKiS. 

 

Stow. Malta 

Prawie 180 pluszaków oraz innych zabawek dla  
przedszkolaków z Czasławia 

C entrum Kultury i Sportu oraz SP Nr 2 w 
Miechowie zapraszają na IV Małopolski 

Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół woj. 
małopolskiego i świętokrzyskiego, który od-
będzie się 27. i 28. listopada w Domu Kultury 
w Miechowie. 
 To impreza oświatowa o zasięgu po-
nadregionalnym objęta honorowym patrona-
tem Małopolskiego i Świętokrzyskiego Kura-
torów Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego oraz Burmi-
strza Gminy i Miasta Miechowa. Partnerem 
przedsięwzięcia jest Województwo Małopol-
skie. Patronat językowy nad konkursem obję-
ła Szkoła Językowa „Hajek”. 
 Konkurs jest adresowany do uczniów 

kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą 
otwartą i ma charakter przeglądu w następują-
cych kategoriach: soliści (27. listopada) i 
zespoły (28. listopada). 
 Każda szkoła może zgłosić tylko jed-
ną reprezentację we wskazanej wyżej katego-
rii. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 
maks. 50 wykonawców (decyduje kolejność 
zgłoszeń). Termin zgłoszeń upływa z dniem 
31. października. Regulamin (prosimy o 
uważne zapoznanie się z nim), karty zgłoszeń, 
program, harmonogram oraz wyniki konkursu 
dostępne będą na stronach internetowych SP 
Nr 2 www.sp2miechow.szkolnastrona.pl, 
CKiS www.ckis.miechow.eu oraz Szkoły 
Językowej „Hajek” www.hajek.edu.pl 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce prze-
znacza do wynajmu w trybie bezprzetargo-
wym na czas nieokreślony lokal użytkowy o 
powierzchni 83,02 m2 znajdujący się w bu-
dynku stanowiącym mienie komunalne zlo-
kalizowanym w Budynku Szkoły Podstawo-
wej w Kornatce, Kornatka 105 na nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 167/3, dla 
której Sąd Rejonowy w Myślenicach Za-
miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr 
KR2Y/00007687/6 z przeznaczeniem do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej z prowadzeniem stołówki z której 
będą korzystać dzieci uczęszczające do 
Szkoły Podstawowej w Kornatce. 
Lokal wyposażony jest w instalację: wody 
zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, 
elektryczną i centralnego ogrzewania. 
Stawka miesięczna za najem lokalu wynosi 
130 zł netto + 23%VAT. W cenę wliczone 
są koszty centralnego ogrzewania. Czynsz 
najmu będzie płatny miesięcznie do 15-ego 
dnia każdego miesiąca z góry. Aktualizacja 
czynszu następować będzie w okresach 
rocznych wg stopnia inflacji przewidywane-
go na dany rok i ogłoszonego w komunika-
tach Prezesa Urzędu Statystycznego. 
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P rojekt gimnastyki sportowej, w którym 
uczestniczy 36. dzieci, prowadzi Urząd 

Gminy i Miasta Dobczyce. Dzieci ćwiczą w 
trzech grupach wiekowych od 6 do 8 lat, od 9 
do 11, od 12 do 15 lat.  
 Projekt rozpoczął się 29 lipca od obo-
zu kondycyjnego, który prowadzony był 

przez dwóch wykwalifikowanych instrukto-
rów gimnastyki sportowej: Piotra Skórę i 
Jacka Czerniaka. Obydwaj trenerzy ukończyli 
stacjonarnie Akademię Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie i posiadają dyplomy trenera 
II klasy w gimnastyce sportowej. Należą rów-
nież do kadry Polskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Krakowie. Prowadzili 
zajęcia podczas pięciodniowego obozu kon-
dycyjnego przez 5 godzin dziennie. Zajęcia 
były bardzo urozmaicone. Odbywały się na 
hali sportowej RCOS, siłowni plenerowej i 
placu zabaw, a także na basenie w Wieliczce. 
Obóz był dla uczestników zajęć sprawdzia-
nem kondycji fizycznej, samozaparcia, samo-
dyscypliny sportowej oraz hartu ducha. 
Wszyscy wytrwali dzielnie, choć poprzeczka 

postawiona była wysoko.  
 Obóz dał dzieciom wiele satysfakcji. 
Nieraz pokonywały ból mięśni. Trudy rekom-
pensowały jednak miła, wakacyjna atmosfera 
stworzona przez trenerów, serdeczność i kole-
żeńskość, które panowały na zajęciach. 
 Gimnastyka sportowa, szczególnie w 

wieku wczesnoszkolnym, jest bar-
dzo potrzebna i ważna dla prawi-
dłowego rozwoju dzieci. Jest 
wręcz zalecana przez lekarzy i 
rehabilitantów. Zapobiega powsta-
waniu wad postawy, wzmacnia 
kręgosłup, a także pozwala na 
kontrolę nad swoim ciałem. Syste-
matyczna gimnastyka zwiększa 
elastyczność ciała a tym samym 
sprawność i wytrzymałość fizycz-
ną. 
- Cieszę się, że moje dziecko 
uczestniczy w tym projekcie – mó-
wi tata Gabrysi. - Te zajęcia są 
doskonałą alternatywą dla spędza-
nia czasu przy komputerze, czy 

telewizorze. Najważniejsze, że moja córka jest 
zadowolona i z niecierpliwością czeka na 
kolejne zajęcia.   
 Projekt gimnastyki sportowej, realizo-
wany jest przez Urząd Gminy i Miasta Dob-
czyce w ramach projektu Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”, operacja pt. „Organizacja zajęć z 
gimnastyki sportowej, obozu kondycyjnego 
dla dzieci i młodzieży obszaru LGD Tury-
styczna Podkowa i pokazu gimnastycznego 
oraz zakup urządzeń gimnastycznych” współ-
finansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” – mały projekt. 

(MaG) 

P lanowane w lipcu zawodu o Puchar Bur-
mistrza, ze względu na wysoki stan wody 

w Rabie, musiały zostać przeniesione. Udało 
się je przeprowadzić na początku sierpnia – i 
tak wędkarze 3 sierpnia spotkali się na kolej-
nym Fly Fishing Challenge, w którym wystar-
towało 21 zawodników.  
 Złowiono 18 ryb – a najdłuższą, mie-
rzącego 58,8 cm pstrąga, złowił Piotr Buda. 

Wśród złowionych ryb był jeszcze pstrąg 
liczący 51 cm długości. 
 Zwycięzcami zawodów zostali: Mar-
cin Obruśnik (koło Zwierzyniec), który złowił 
17 ryb; Łukasz Ostafin (koło Myślenice) 12 
ryb; Piotr Buda (koło Garnizonowe), 10 ryb. 
 Puchar dla zwycięzcy wręczył wice-
burmistrz Paweł Machnicki. 

Oprac. (k) 

Nowe zasady prowadzenia  
zbiórek publicznych 

O d 18 lipca obowiązuje nowa zasada pro-
wadzenia zbiórek publicznych. Została 

opracowana przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarzą-
dowymi. Zwiększa ona dostępność informacji 
o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, 
kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza 
też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania 
zbiórek. 
Najważniejsze zmiany: 
- od 18 lipca 2014r. nie będzie już urzędowych 
zgód na zbiórki publiczne 
- zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek 
gotówki i darów w tzw. przestrzeni publicznej) 
będzie można dokonywać pocztą lub elektro-
nicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. 
dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłosze-
nia elektronicznie należy posiadać podpis elek-
troniczny lub bezpłatny „profil zaufany”, czyli 
podpis elektroniczny przeznaczony do kontak-
tu obywateli z administracją, który można 
założyć na portalu ePUAP.gov.pl. 
- zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - 
można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. 
bez dodatkowych formalności. 
- w przypadku organizowanych w przestrzeni 
publicznej zbiórek w gotówce i darów wystar-
czy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na 
ogólnopolskim portalu zbiórki.gov.pl, który 
właśnie powstaje i gdzie będą także publiko-
wane sprawozdania. 
- od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata 
skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obo-
wiązek publikacji sprawozdań w prasie. 
decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w 
życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały 
– te zbiórki będą rozliczane na dotychczaso-
wych zasadach. 
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku 
Ustaw: dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498 
Więcej informacji o: 
- nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/
zbiorki 
- zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych 
przez MAC:mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-
decyz je - mac-na -pods tawie -us tawy-o-
zbiorkach-publicznych-z-1933-r. 
- tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elek-
troniczny (profil zaufany) do kontaktów z ad-
m i n i s t r a c j ą :  w w w . c p i . g o v . p l /
profil_zaufany,164.html 

Fot. Magda Gaweł 
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D obczycka ekipa Orlików KS Raba (32. 
zawodników) jeszcze w czerwcu (19-22 

czerwca) wzięła udział w międzynarodowym 
turnieju piłkarskim U11 Champions Cup, w 
mieście partnerskim w Versmold w Niem-

czech. 
 Po długiej i wyczerpującej podróży 
dobczycka ekipa przyjechała na miejsce w 
czwartkowe popołudnie. Po krótkim odpo-
czynku piłkarze udali się na krótki trening. Po 
nim były m.in. różnego rodzaju gry i zabawy 
w świetlicy tamtejszego klubu SC Peckeloh. 
Nie obyło się również (z racji, że był to czer-
wiec) bez oglądania meczu Mistrzostw Świata 
Anglia - Urugwaj. 
 Następnego dnia dobczycka drużyna 
udała się do Versmold, gdzie miały się odby-
wać główne atrakcje wyjazdu. Po krótkim 
zwiedzaniu miasta i wizycie m.in. na 
„Dobczyce Platz” zawodnicy udali się na 
Kurt Nagel Parkstadion, gdzie wystartować 
miał piłkarski turniej dla zawodników U-11. 
 W zawodach uczestniczyło 20 zespo-
łów z: Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Serbii i 
Polski.  
 Dobczycki klub reprezentowały dwie 
ekipy. W pierwszy dzień było trochę niepo-
wodzeń i wyniki nie były najlepsze. Diame-
tralna poprawa nastąpiła w sobotę i wtedy już 
rezultaty były pozytywne a gra bardziej efek-
towna.  
 Na zakończenie wyjazdu, w niedziel-
ne przedpołudnie, rozgrywano już mecze 
decydujące o poszczególnych lokatach. Po 
sobotnich pojedynkach Raba I stoczyła bój o 
miejsce 17., w którym ograła niemiecki BV 
Werther 4:0.  W „małym finale” zagrała nato-

miast Raba II, lecz tam przeciwnik okazał się 
już zbyt silny (holenderski LSV Lonneker) i 
wysoko pokonał naszych chłopców. 
 Po zakończeniu sportowych zmagań 
wręczono nagrody i puchary. Okazałe tro-

feum z rąk organizatorów ode-
brał kapitan Raby II, Damian 
Gubała. Niemniej dla każdego z 
młodych adeptów futbolu go-
spodarze imprezy wręczyli 
mini-puchar za udział w turnie-
ju. Warto tutaj podkreślić wspa-
niałą organizację turnieju . 
Skład drużyn:  
RABA I: Kacper Kęsek - Alan 
Boczoń, Mateusz Dominik, 
Konrad Dudek, Eryk Dziewoń-
ski, Filip Filuciak, Szymon 
Kaletka, Bartosz Kica, Bartło-
miej Laszczak, Paweł Laszczak, 
Kamil Ładyga, Krystian Łady-
ga, Karol Mistarz, Radosław 

Mistarz, Kacper Róg, Kornel Woźniak  - tre-
ner Piotr Żuk. 
RABA II: Konrad Kachel, Dominik Kulma - 
Hubert Błaszczyk, Jakub Cygan, Dawid Du-
rek, Gabriel Dziewoński, Szymon Gawor, 
Filip Gorączko, Damian Gubała, Filip Kania, 
Bartłomiej Masełko, Adam Soboń, Krzysztof 
Stoch, Filip Lichoń, Kacper Woźniak, Kacper 
Żuk - trener Tomasz Lichoń. 

Informacja: Tomasz Krasek KS Raba 
 
Ogłaszamy nabór na wyjazd do miasta part-
nerskiego Versmold, na obchody jubileuszu 
20-lecia partnerstwa miast Dobczyce – Ver-
smold, które odbędą się 2-5 października br. 
Opłata za przejazd to ok. 200 zł plus koszty 
ubezpieczenia. W programie zaproponowa-
nym przez naszych przyjaciół znalazło się 
wiele atrakcji, w tym m.in. oficjalne obchody 
jubileuszu, wieczór polski, podczas którego 
serwowane będą polskie dania i zagra dob-
czycki zespół Happy Band, wyjazd do Osna-
brueck, zwiedzanie nowych inwestycji poczy-
nionych w ostatnich latach w Versmold. 
Szczegóły znajdą Państwo na stronie interne-
towej www.dobczyce.pl 
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy 
mgawel@dobczyce.pl do 8 września. Liczba 
miejsc ograniczona. Organizatorem wyjazdu 
są Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast i Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. 

(MaG) 

Piłkarska reprezentacja Dobczyc w Versmold  

D zięki hojności 
mieszkańców 

Dobczyc ponad 1700 
złotych powędruje 
do chorych dzieci z 
gminy Dobczyce: 7-
letniej Patrycji i 16-
letniego Mateusza. 
To niezwykła i rzad-
ka rzecz jedną transakcją sprawić podwójną 
radość sobie i innym. Zwłaszcza tym, którzy 
tej pomocy najbardziej potrzebują. Wsparcie 
finansowe, uzyskane dzięki aukcji, da siłę nie 
tylko samym dzieciom w walce z chorobą, ale 
również i ich rodzicom, którzy wraz z nimi 
każdego dnia zmagają się z chorobą. 
 Licytacja koszulki i piłki z autografa-
mi piłkarzy Borussi Dortmund podarowanych 
przez Thorstena Klute, byłego burmistrza 
Versmold, a obecnie Sekretarza Stanu Mini-
sterstwa Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych 
Landu Nadrenii Północnej - Westfalii zakoń-
czyła się w czwartek 14 sierpnia.  
 Do licytacji unikatowych przedmio-
tów przystąpiło siedem osób. Najmocniejsi 
okazali się mieszkańcy gminy Dobczyce i to 
do nich powędrują cenne przedmioty. Ser-
decznie dziękujemy także wszystkim biorą-
cym udział w aukcji.  
 Każdy licytujący, który zgłosi się do 
Biura Promocji UGiM Dobczyce, zgodnie z 
obietnicą otrzyma dodatkowe nagrody, które 
zostaną rozlosowane w najbliższym czasie. 
Wśród nich znajdą się: bilety wstępu na za-
mek królewski w Dobczycach, bilety na kaba-
ret lub inne wybrane przedstawienie kultural-
ne w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym w Dobczycach, bilety na III Dob-
czyckie Zaduszki Muzyczne oraz zaproszenia 
na wybraną Kawiarenkę Muzyczną w RCOS 
w Dobczycach. Dodatkowo przedsiębiorcy 
zamieścimy reklamę firmy na stronie 
www.dobczyce.pl przez okres jednego roku. 
 Licytacja odbyła się pod patronatem 
Dobczyckiego Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzę-
du Gminy i Miasta Dobczyce. Dziękujemy 
sponsorom nagród: Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach, 
PTTK Oddział Dobczyce oraz Stowarzysze-
niu KAT Dobczyce.  

(MaG) 

Ponad 1700 zł uzyskanych  
z aukcji charytatywnej  

Fot. ze zbiorów KS Raba 



złożone zostały dwa duże projekty – jeden 
dwuletni – niestety bez dofinansowania. W 
realizacji jest projekt dofinansowywany z 
dotacji UMiG na kwotę 7200 zł. Zabezpie-
cza on m.in. wypłaty dla nauczycieli od 1 
maja tego roku.  
 Odbył się I Gminny Piknik Organi-
zacji Pozarządowych 25 maja, gdzie pre-
zentowaliśmy także nasze stowarzyszenie 
ze stoiskiem, tablicami z informacją o nas, 
wystawką grupy plastycznej, pytaniami do 
uczestników z historii i współczesności 
Dobczyc. Przygotowane zostały anonimowe 
ankiety, które posłużą rozeznaniu potrzeb i 
oczekiwań przyszłych słuchaczy. 
 Wybrano Radę Słuchaczy w skła-
dzie: Krystyna Drożdż, Stanisława Błaszak, 
Stanisław Krzelowski; która zapewne już 
we wrześniu rozpocznie działalność, aby 
przygotować propozycję harmonogramu na 
II rok pracy UTW. 
 Wszyscy obecni na uroczystości 
otrzymali dyplomy z grafiką strony interne-
towej, jako pamiątkę całorocznych trudów a 
może miłych wspomnień. Są to osoby ak-
tywne, dzięki którym nasz uniwersytet dzia-
ła. Prawidłową jego działalność zawdzię-
czamy także współpracy i pomocy szeregu 
instytucji. 
 Dziękujemy pracownicom i dyrekto-
rowi Miejskiej Biblioteki Publicznej za 
okazywaną pomoc oraz wspólną organiza-
cję spotkań w ramach Klubu Miłośników 
Literatury. 
 Składamy podziękowania dyrekcji 
Gimnazjum za to, że nasze zajęcia dydak-
tyczne mogły odbywać się bez przeszkód w 
salach języków obcych i pracowniach kom-
puterowych. 
 Wyrażamy także wdzięczność admi-
nistracji i dyrektorowi ośrodka kultury, 
dzięki którym mogliśmy korzystać z sali 
konferencyjnej na wykłady i innych po-
mieszczeń w razie potrzeby. 
 Wszystko to, nie byłoby możliwe 
bez wielkiej sympatii i osobistego poparcia 
dla naszych działań burmistrza Marcina 
Pawlaka i pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy. Doceniamy ich szczególną wrażli-
wość i otwarcie na nasze potrzeby. 

 
Informacje: Stanisława Błaut 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
na zakończenie roku spotkali się jeszcze w 
czerwcu przy skromnym poczęstunku. Była 
to okazja do podsumowań. Prezes stowarzy-
szenia, Stanisława Błaut podkreśliła, że 
udało się doprowadzić do końca wszystkie 
rozpoczęte zajęcia: lektoraty językowe, 
informatykę, plastykę z elementami historii 
sztuki. Zajęcia ruchowe: gimnastykę i kurs 
tańca prowadzone przy wsparciu MGOKiS 
zostały przesunięte na październik. Podzię-
kowania skierowała do nauczycieli, którzy 
poświęcili czas, stworzyli dobrą, twórczą 
atmosferę i za zrozumienie. Pracy tej podję-
li się: Beata Strumidło-Wszołek, Monika 
Banaś, Magdalena Piwowarczyk, Małgorza-
ta Chanek, Łukasz Chanek, Rafał Cygan, 
Anna Chanek, Jan Golc. 
 Podziękowania otrzymały również 
osoby, które społecznie przygotowały i 
przeprowadziły wykłady: poseł Elżbieta 
Achinger, Joanna Grzelka- Kopeć, Jolanta 
Skrzydlewska, Stanisław Funek (który przy-
jechał z zespołem „Kliszczacy z Tokarni), 
dr Paweł Paśko, Jacek Mikołajczyk, dr Ani-
ta Błaut-Szlósarczyk.  
 Wykłady były prowadzone systema-
tycznie co dwa tygodnie, cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i liczną obecnością 
słuchaczy. Największą frekwencję miał 
wykład  siostry Haliny Mol z cyklu „Religie 
świata”. W nawiązaniu do wykładu pt. Ju-
daizm skorzystaliśmy z jej zaproszenia na 
krakowski Kazimierz. Temat prześladowa-
nia narodów polskiego i żydowskiego poja-
wił się także podczas wycieczki do muzeum 
„Fabryka Schindlera” na wystawę „Kraków 
podczas okupacji”.  
 Mniejszym zainteresowaniem cie-
szyły się organizowane przez poseł Achin-
ger I Małopolskie „Senioralia”. Tymczasem 
wszyscy zaproszeni do dyskusji panelo-
wych w sobotę 14 czerwca goście podejmo-
wali tematy interesujące wszystkich senio-
rów. Były głosy, aby się jednoczyć, organi-
zować, upominać o swoje prawa i wybierać 
własnych przedstawicieli do różnych decy-
zyjnych gremiów. Marginalizowanie sporej 
grupy obywateli powoduje, że stają się oni 
jedynie „kartką wyborczą” - stwierdził je-
den z uczestników dyskusji. 
Prezes Stanisława Błaut poinformowała, że 

J ubileusz już się zbliża wielkimi krokami 
nie siedź w domu przyjacielu, lecz po-

świętuj z nami. 
Będzie miło i wesoło, my o to zadbamy, 
jak Ci się coś nie spodoba, to Cię przeprasza-
my. 
To fundacja Działaj Lokalnie nam dziś środki 
dała, 
aby się tu zabawiła nasza gminaz cała. 
Choć liczymy już dość dużo naszych stałych 
członków, 
to nadal przyjmujemy, aby być w porządku. 
Chcecie do nas przybyć, szczerze zaprasza-
my, 
mile Was przyjmiemy – słowa dotrzymamy. 
Przystąp z nami do zabawy i nie marnuj cza-
su, 
w przyszłym roku się udamy na grzyby do 
lasu.  
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Stowarzyszenie Emerytów  
i Rencistów – Jubileusz 5-lecia 

K lub Sportowy Futbol Brzą-
czowice organizuje, w ra-

mach projektu „Piłka nożna łączy 
pokolenia”, cykl pikników rodzin-
nych. Pikniki finansowane są z 
Programu Działaj Lokalnie, które-
go realizatorem w powiecie my-
ślenickim jest Fundacja Sztuki, 
Przygody i Przyjemności ARTS z 
Myślenic. 
 Spotkania w ramach projektu odby-
wać się będą w sali gimnastycznej w szkole 
odstawowej w Brzączowicach. Do wspólnej 
zabawy Futbol Brzączowice zaprasza rodzi-
ców z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat. 
 Pierwsze piknikowe spotkanie odbę-
dzie się 7 września o godz. 16. pod hasłem: 
Love football, Akademia piłkarska. W paź-
dzierniku (5 października) o godz. 16 w sali 
gimnastycznej mieszkańcy będą „Kibicować 
razem” a miesiąc później – 9 listopada, podą-
żą „Śladami największych piłkarzy”. Projekt 
zakończy spotkanie pod hasłem: Album 
„Sportowe Rodziny”, które odbędzie się 23 
listopada. 
 Zapraszamy do udziału w piłkarskiej 
zabawie z Klubem Sportowym Futbol Brzą-
czowice. 

(k) 

Piłka nożna łączy pokolenia 



Wszyscy uczestnicy festiwalu rywalizowali w 
konkurencji „Smoczych Łodzi” na Jeziorze 
Krzywym w Olsztynie. 
Wydarzeniem, które odbiło się szerokim 

echem wśród mieszkańców Olsztyna i uczest-
ników festiwalu, był pojedynek taneczny na 
ulicach starego miasta między naszym Zespo-
łem a chłopakami z olsztyńskiej ekipy Space 
Jam.  
 Delegacje wszystkich zespołów wzię-
ły udział w uroczystym spotkaniu z prezyden-
tem Olsztyna - Piotrem Grzymowiczem. 
 Nie zabrakło również niespodzianki 
dla organizatorów festiwalu. Podczas ostat-
nich koncertów w Olsztynie i Ostródzie, 
wszystkie polskie zespoły wykonały wspólną 

P r a co wi t e  wa k a c j e  Z e s p o łu Pi eśn i  i  T ańc a  D o b cz y c e  

G rupa Reprezentacyjna Zespołu Pieśni i 
Tańca „Dobczyce” od 21 do 27 lipca 

uczestniczyła w XIX Międzynarodowych 
Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia 2014-

2014” oraz w VIII Międzynarodowym Lecie 
z Folklorem „Ostróda 2014”. 
 W tegorocznej edycji festiwalu 
uczestniczyły zespoły z Chile, Niemiec, Ser-
bii, Irlandii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Sta-
nów Zjednoczonych, a także z Polski: Zespół 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”, Zespół Folklory-
styczny „Marynia”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Grajewianie” oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Warmia” (gospodarz oraz jubilat, obchodzą-
cy 60-lecie istnienia). 
 Festiwal rozpoczął się paradą ulicami 
Olsztyna. Na czele barwnego koro-
wodu stanął nasz Zespół, prowadzony 
przez Jasia Rolińskiego. Przygrywał 
nam na akordeonie dyrektor MGO-
KiS - Andrzej Topa. Korowód prze-
szedł sprzed Wysokiej Bramy do w 
Amfiteatru im. Czesława Niemena. 
 Podczas codziennych koncer-
tów prezentowaliśmy krakowiaka, 
mazura, kujawiaka z oberkiem oraz 
suity: rzeszowską i lubelską. 
Nie zabrakło popisów wokalnych 
dobczyckiego zespołu. Widzowie 
usłyszeli w naszym wykonaniu m.in.: 
„Matulu moja”, „Hej od Krakowa 
jadę”, „Krakowiaczek”, „Na krakow-
skim Rynku”, czy „Zalicał mi się”. 
 Festiwal - to nie tylko koncer-
ty, to również integracja i wspólna 
zabawa z innymi zespołami. Na długo 
w naszej pamięci zapadnie impreza 
integracyjna na ranczu „U Kojrysa”. 
 Wspólne wyprawy nad jezio-
ro, dyskoteki, zwiedzanie Starówki i 
pyszne lody, były także miłą atrakcją. 
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choreografię, której autorem był Mariusz 
Żwierko, kierownik ZPiT „Grajewianie”. 
Wiązanką tańców zachwyciliśmy festiwalową 
publiczność. Ten pomysł zrodził się sponta-
nicznie, a próby odbywały się w wolnym 
czasie zespołów, w całkowitej tajemnicy  
Serbia 7-10 sierpnia 
 W Serbii gościliśmy w Serbii, w mie-
ście Vrdnik na międzynarodowym festiwalu 
„Evropa plese u Vrdniku”. Oprócz nas, zapre-
zentowały się tam również zespoły z Bośni-
Hercegowiny, Grecji, gospodarze z Vrdnika, 
oraz tancerze-akrobaci z naszego niemieckie-
go miasta partnerskiego, Versmold.  
 Organizatorzy zadbali o nas z trady-
cyjną bałkańską otwartością - trzy festiwalo-
we dni wypełnione były po brzegi atrakcjami 
i możliwością kulturalnej wymiany między 
krajami.  
 Zwiedzaliśmy okoliczne miejscowości 
- w tym przepiękny Novi Sad, gdzie zapro-
szono nas do lokalnego parlamentu. Spacero-
waliśmy również po Starym Mieście, zwie-
dziliśmy muzeum przyrodnicze i doskonałą 
cukiernię.  
 Codziennie organizowane były mię-
dzynarodowe warsztaty dla uczestników, 
mające na celu zapoznanie się z językiem, 
kulturą, muzyką i tańcem pozostałych krajów.  
Świetną zabawą okazał się także trening kre-
atywności - malowanie koszulek i kubków.  
Na tych zajęciach powstawały prawdziwe 
dzieła sztuki.  
 W pobliskiej Rivicy uczestniczyliśmy 
w lokalnym święcie arbuza, na którym wystą-
piliśmy z krótkim programem. 
 Codziennie też zespoły mogły się 
integrować podczas zabaw tanecznych. Ko-
rzystaliśmy także z atrakcji uzdrowiska, jakim 
jest Vrdnik - ciepłych basenów termalnych 
oraz pięknej, słonecznej pogody i bałkańskie-
go słońca. 
 Najważniejszym punktem festiwalo-
wego programu był koncert, który rozpoczął 
się uroczystym pochodem wszystkich repre-
zentacji. 
 Nasz zespół zaprezentował się w su-
itach: lubelskiej i rzeszowskiej, krakowiaku, 
mazurze, oberku. Wykonaliśmy kilka utwo-
rów wokalnych.  
 Nasz występ został entuzjastycznie 
przyjęty, publiczność bawiła się do północy. 
Na koniec uczestnicy i chętni widzowie mogli 
zatańczyć wspólnie tradycyjny serbski taniec 
– „kolo”. 
 Ciężko było nam się po tylu emocjach 
pożegnać z organizatorami, gośćmi, pozosta-
łymi uczestnikami… a zwłaszcza z naszą 
opiekunką i tłumaczką- Jeleną Jović, polonist-
ką z Belgradu, która pokochała nasz zespół 
tak, jak pokochała dawno temu Polskę i pol-
ską kulturę. 

 
ZPiT Dobczyce Fot. ze zbiorów Zespołu 



P oezji Kazimierza Budyna nie można po-
święcić jednej rozmowy. To poezja, przy 

której można snuć refleksje, której można 
poświęcić rozmowy, analizując sens. I cho-
ciaż – przysiadając z naukową dociekliwością 
– można dyskutować o stylu niektórych wier-
szy– to nie o styl przecież tutaj chodzi. A o 
wrażliwość, o duszę. 
 Wiersze pana Kazimierza mają coś 
bardzo szczególnego, czego brakuje mi w 
poezji wielu twórców, z jakimi zdarzyło mi 
się spotkać w mojej pracy reporterskiej – 

mają prawdę.  
 Podczas spotkania w Złotym Kłosie, 

którego organizato-
rem było Stowarzy-
szenie Inicjatyw 
Społecznych Ispina 
Kazimierz Budyn, 
czytał wiersze ze 
swojego drugiego 
tomu, ale także z 
tomiku wydanego w 
ubiegłym roku. 
Wspomagały go w 
tym: jego córka 
Magda i bratanice 
Natalia, Iza i Wero-
nika. Podzielone 
tematycznie, okra-
szone muzyką, za-
g r a n ą  p r z e z 
Agnieszkę Mar-
czewską, sprawił że 
w tej kawiarni, w 

której gdzieś z obowiązku kawiarnianego 
słychać było buczące maszyny, w oczach 
zebranych pojawiły się łzy wzruszenia. Tego 
wzruszenia nie zabrakło i poecie. 
 Kazimierz Budyn to naturszczyk. Nie 
doskonalił warsztatu przez lata, nie uczył się 
jak pisać, nie czytał ksiąg mądrych, z których 
nauczyłby się poetyki i doskonałości formy. 
Dlatego nie zniszczyło to najcenniejszych w 
tych wierszach: wiary, czucia, naturalnego 

wzruszenia. 
 Większość wierszy z tomików pana 
Budyna polecam Państwa uwadze. 

(k) 
 

Z tomu „Niebo na ziemi” 
Nigdy nie miałem 
Nie mam i nigdy nie miałem 
pojęcia o życiu 
przecież żyję po raz pierwszy 
upadam, podnoszę się 
popłaczę w ukryciu. 
 
Nie mam i nigdy nie miałem 
przepisu na udane życie 
przecież żyję po raz pierwszy 
gdy mi się coś uda 
to śmieję się w zachwycie 
 
Nie mam i nigdy nie miałem  
pojęcia o miłości 
przecież naprawdę kocha się raz 
kocham całym sercem  
kocham całym sercem 
pełnym wiary, ufności. 
 
Nie mam i nigdy nie miałem 
przepisu na miłość udaną 
przecież naprawdę kocha się raz 
pielęgnuję ją jak kwiaty 
podlewam i pieszczę co rano 
 
Marzec 2014 
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Kazimierza Budyna dotykanie świata 

Zaręba-Kotarba, która dziękowała osobom, 
które pomagały przy organizacji Festiwalu, 
lub też czuwały nad nim w charakterze tzw. 
„dobrych duchów”. 
- Dziękuję państwu za udział, za pomoc w 
realizacji tego drugiego Festiwalu, mam na-
dzieję że nie ostatniego i spotkamy się tutaj za 
rok – mówiła pani Agnieszka. – Postaram się 
zadbać o jeszcze bardziej interesujący pro-
gram, aby pokazać Państwu oblicza Maryi 
jeszcze bardziej interesujące, ciekawe, żeby-
ście się mogli wzruszać, cieszyć, płakać, 
śmiać. 
 Podziękowania za pomoc w Festiwalu 
otrzymali: burmistrz Marcin Pawlak, wicebur-
mistrz Paweł Machnicki, proboszcz Kazi-
mierz Turakiewicz, dział promocji urzędu 
gminy, Stowarzyszanie Inicjatyw Społecz-
nych Ispina, dyrektor MGOKiS Andrzej To-
pa, pracownicy ośrodka kultury, Ewa Kapel-
skiej-Słysz, współpracownicy. 
 Organizatorem Festiwalu jest Funda-
cja CULTURA Kultury a partnerują jej: Gmi-
na i Miasto Dobczyce, Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych Ispina, Towarzystwo Miło-
śników Sztuki Sakralnej, Teatr Polskiego 
Radia, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 
Piekarnia „Złoty Kłos”, Studio ONZE, Zuchy 
i Harcerze ze Szczepu „Orle Gniazdo”.  
 Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

(k) 

F e s t i w a l  z  M a d o n n a m i  w  D o b c z y c a c h  p o  r a z  d r u g i  

P o raz drugi w Dobczycach gościły Ma-
donny. W różnych formach sztuki, w 

począwszy od malarstwa, przez film i muzy-
kę. Obok dzieł pędzla znakomitych mistrzów 
na festiwalu zaprezentowane zostały prace 
artystów współczesnych: Ireny Podolak, Zofii 

i Andrzeja Tylków, dr Zofii Bator, Małgorza-
ty Hołówki.  
 Podobnie, jak w ubiegłym roku, nie 
zabrakło filmów. Jeden z nich – świetny do-
kument „Matka 24h”, który opowiada o pere-

grynacji Jasnogórskiego obrazu, tak naprawdę 
zagląda w ludzką codzienność, w której przy-
chodzi nam często podejmować ciężkie, de-
terminujące naszą przyszłość decyzje. 
Dla dzieci zorganizowane zostały warsztaty 
plastyczne, a w Rynku przez dwa dni odby-

wał się kier-
masz ręko-
dzieł i wyro-
bów artystycz-
nych, który 
cieszył się 
zainteresowa-
niem miesz-
kańców i tury-
stów. 
 F e s t i -
wal zakończył 
koncert, w 
którym wystą-
piła Joanna 
Stoch z Sie-
prawia – lau-
reatka tego-
rocznego po-
w i a t o w e g o 
p r z e g l ą d u 
Pieśni Maryj-
nych i Religij-

nych oraz znany i ceniony Chór Angeli z 
Sieprawia, który do wspólnego śpiewania 
zaprosił uczniów gimnazjów z tejże miejsco-
wości 
 Inicjatorką Festiwalu jest Agnieszka 

Chór Angeli 

Kazimierz Budyn 
Fot. Anka Stożek 



M i e j s k o - G m i n n y 
Ośrodek Kultury i 

Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców obszaru LGD Tury-
styczna Podkowa oraz turystów na koncert, 
będący zwieńczeniem projektu: "Rozśpiewane 
Dobczyce. Organizacja zajęć wokalnych dla 
dzieci i młodzieży, koncertu dla  ludności 
lokalnej oraz zakup sprzętu muzycznego", 
realizowanego przez ośrodek kultury w ra-
mach działania 413: “Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów”. 
Podczas wrześniowego koncertu wystąpią 
uczestnicy zajęć wokalnych. Gościnnie zapre-
zentuje się Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce.  
 Dokładna data i godzina imprezy zo-
staną podane na stronie internetowej MGO-
KiS (www.mgokis.dobczyce.pl) oraz na pla-
katach.  
 W ramach projektu, współfinansowa-
nego ze Środków Unii Europejskiej objętych 
PROW na lata 2007-2013,  od kwietnia pro-
wadzone są w Ośrodku Kultury bezpłatne 
zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, z 
udziałem ponad 80 osób. Dzięki projektowi 
udało się także zakupić niezbędny do prowa-
dzenia zajeć sprzęt muzyczny: mikrofony 
(wokalowe, chóralne), zestaw mikrofonów 
bezprzewodowych, statywy oraz radioodtwa-
rzacz. 

(mgokis) 
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Koncert „Rozśpiewane  
Dobczyce” 

Pokolenia tańczą i ćwiczą w MGOKiS 

Z mierza ku końcowi projekt: "Tańczą i 
ćwiczą pokolenia. Organizacja zajęć 

tanecznych i ruchowych dla dzieci, mam i 
babć oraz zakup akcesoriów sportowych.", 

realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, w ramach 
działania 413: “Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów” 
 W ramach projektu, współfinansowa-
nego ze Środków Unii Europejskiej objętych 
PROW na lata 2007-2013,  od kwietnia pro-
wadzone są w Ośrodku Kultury bezpłatne 

zajęcia ruchowe i tanecz-
ne dla uczestników w 
wieku od 3 do 50+ lat.  
 W ofercie znalazły się zajęcia dla 

dzieci z elementa-
mi gier i animacji 
ruchowej (3-6 
lat), zajęcia rewa-
lidacyjne (korekta 
wad postawy – 4-
8lat), zajęcia ta-
neczne hip hop 
dla dzieci i mło-
dzieży, zajęcia 
taneczne cheerle-
aders dla dzieci i 
młodzieży, zajęcia 
taneczne jazz/
modern dla dzieci 
i młodzieży, zaję-
cia fitness/aerobik 
dla kobiet, zumba 
dla kobiet, zajęcia 
ruchowe dla pań 
w wieku 50+, w 
których uczestni-

czy cotygodniowo łącznie nawet ponad 250 
osób. 
 Dzięki projektowi udało się także 
zakupić niezbędne do prowadzenia zajęć ak-
cesoria sportowe, takie jak m.in. piłki fitness, 
ekspandery, maty do ćwiczeń, skakanki, hula-
hop, chusty animacyjne i inne. 

(k.m.) 

M alownicze widoki, zamki, wzniesienia, 
konkursy z nagrodami i przejazd przez 

najpiękniejsze miejscowości – to tylko część 
atrakcji, które już niedługo czekają małopol-
skich motocyklistów. 27 września, spod krakow-
skiego salonu RingRoad Yamaha wyjadą setki 
motocykli, by wspólnie przemierzyć tajemniczą 
trasę przez Małopolskę.  
 W I edycji rajdu turystycznego wzięło 
udział ponad 150 maszyn z całej Polski i rozda-
no 200 nagród. W tym roku na entuzjastów mo-
toryzacji czeka jeszcze więcej niespodzianek. 
Rajd rozpocznie się między 7. a 9. rano, 27 
września, przed salonem RingRoad Yamaha na 
ul. Wielickiej 44b. Motocykliści otrzymają map-
niki z wyznaczoną trasą oraz zaznaczonymi 
lokalizacjami, w których czekają na nich pie-
czątki i nagrody. 
 Po dotarciu na metę – Zaporę w Niedzi-
cy, uczestnicy wezmą udział w loterii nagród 
sponsorowanych przez miejscowości, przez 
które przejeżdżali, zaprzyjaźnione firmy oraz 
salon RingRoad. 
 Celem rajdu jest promocja Małopolski z 
innej perspektywy. Miasta i miasteczka, skanse-
ny i zamki widziane z mniej uczęszczanych 
dróg, pokażą uczestnikom piękno regionu, które 
można dostrzec dopiero poza granicami wielkich 
miast.  
 Rajd nie jest wyścigiem, każdy uczest-
nik dobierze tempo jazdy do własnych preferen-
cji. Priorytetem organizatorów jest dobra i bez-
pieczna zabawa. 
 Więcej szczegółów na temat rajdu znaj-
dziecie na oficjalnym fanpage’u RingRoad 
Yamaha na stronie: on.fb.me/XCeXMi 

Oprac. (k) 

Dobczyce na trasie rajdu Poznaj 
Małopolskę na 2oo! 

Z pól zebrane – wieńce ośpiewane. Dożynki w gminie Dobczyce 

P rzedostatnia niedziela sierpnia w gminie 
Dobczyce upłynęła pod znakiem podzię-

kowań za dobre plony, za zbiory, które mimo 
kaprysów pogody, udało się zebrać na czas i 

nie należą do ubogich. Rolnicy, ale także 
przedstawiciele miasta, przygotowali wieńce, 
bochny chleba i przyśpiewki. 
 Tradycyjnie dożynkowe podziękowa-
nia rozpoczęła msza święta dziękczynna, 
która odprawiona została w Sanktuarium w 
Dziekanowicach. W tym roku właśnie to so-
łectwo było gospodarzem dożynek.  

 Na scenie zaprezentowała się także 
orkiestra dęta z Dobczyc, po koncercie której 
swoje prezentacje rozpoczęły poszczególne 
sołectwa z wieńcami. Nie zabrakło w nich 

odniesień do 
życia społeczne-
go, kulturowego, 
do codziennego 
trudu i zmagań, 
jakie towarzyszą 
pracy rolnika.  
 P o g o d a 
wprawdzie nie 
sprzyjała gmin-
nym dożynkom 
– jakby chciała 
rozgonić uczest-
ników. Ale na 
przekór aurze 
m i e s z k a ń c y 
Dziekanowic i 
uczestnicy doży-
nek bawili się 
podczas kolej-
nych występów 
grup z wieńca-

mi.  
 Organizatorami dożynek byli: Rada 
Sołecka, OSP z Dziekanowic, Stowarzyszeni 
Przyjaciół Szkoły z Dziekanowic, KGW z 
Dziekanowic, Akcja Katolicka, LKS Dzieca-
novia oraz MGOKiS Dobczyce. 

(k) 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 

Fot. Paweł Stożek 



Wynikiem kompostowania jest tzw. ziemia 
kompostowa, powstała z materiałów różnorod-
nych pod względem pochodzenia i frakcji, 
zwana „czarnym złotem ogrodników”. W lite-
raturze fachowej i programach telewizyjnych 
poświęconych ogrodnictwu można też spotkać 
nazwy: ziemia darniowa, ziemia liściowa, zie-
mia wrzosowa, czy przekompostowana kora. 
Są to nawozy specjalistyczne i powstają one z 
jednego rodzaju substancji organicznej. W tym 
przypadku kompostowane są: darń, liście, igli-
wie, kora drzew iglastych.  
 
Miejsce 
 Wybierając miejsce pod pryzmę lub kom-
postownik należy zwrócić uwagę, aby było ono 
nieco wzniesione, tak aby woda nie zalewała 
złożonego materiału. Powinno też być w miej-
scu ocienionym, aby słońce i wiatr nie przesu-
szały kompostu np. pod koroną drzewa. Dobrze 
jest umieścić kompostownik w narożniku dział-
ki, ale nieco oddalonym od ogrodzenia, aby nie 
przeszkadzał sąsiadom i np. obsadzić go żywo-
płotem lub otoczyć trejażem, na którym będzie 
wspinało się jakieś pnącze zasłaniając go przed 
wzrokiem. Kompostownik nie powinien stać na 
betonie, czy innym nieprzepuszczalnym podło-
żu. Utrudnia to wtedy odpływ nadmiaru wody i 
dostęp do kompostu np. dżdżownic, które przy-
spieszają rozkład szczątków organicznych. 

 
inż. Jacek Kozubek 

Z bliżająca się jesień to okres wzmożonych 
prac porządkowych w przydomowych 

ogrodach, na działkach, w warzywnikach i 
sadach. Problemem staje się usunięcie opa-
dłych liści, ściętych gałęzi, skoszonej trawy, 
itp. Radą na to jest prosty i tani sposób recy-
klingu, jakim jest kompostowanie powstałych 
odpadów organicznych. Szacuje się, że kompo-
stując odpady organiczne, na wysypiska śmieci 
trafia o ok.50 procent mniej ogólnej ilości od-
padów. Warto zatem stosować tę metodę, która 
jest prosta, tania i nie wymagająca specjali-
stycznej wiedzy w sytuacji, gdy utylizacja od-
padów jest coraz droższa i przysparza coraz 
więcej problemów.  
 Słowo kompost wywodzi się z łacińskie-
go słowa compositum, co w wolnym tłumacze-
niu oznacza „zebrane i złożone razem”. Kom-
postowanie zatem to zebranie odpadów orga-
nicznych i ułożenie ich w pryzmę lub umiesz-
czenie w specjalnych konstrukcjach lub pojem-
nikach zwanych kompostownikami. Na skalę 
przemysłową, głównie w dużych miastach, 
działają kompostownie, gdzie utylizowane są 
odpady organiczne powstałe np. podczas pielę-
gnacji terenów zieleni. Kompostowanie to w 
skrócie rozkład materii organicznej przez mi-
kroorganizmy, gdzie ulega ona mineralizacji w 
warunkach tlenowych i humifikacji. Powstaje z 
niej pełnowartościowy nawóz organiczny za-
wierający próchnicę, makro i mikroelementy 
niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu. 

K o m p o s t o w a n i e ,  c z .  I  
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M i e j s k o - G m i n n y 
Ośrodek Kultury i 

Sportu w Dobczycach 
zachęca dzieci, młodzież i 
dorosłych do zapoznania 
się z ofertą zajęć na rok 
szkolny 2014/2015.  
 Zapisy do grup przyjmują oraz informa-
cji udzielają pracownicy MGOKiS od ponie-
działku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 
(RCOS, ul. Szkolna 43, pokój 143, tel. 12 27 
16 757). Wszystkich, którzy uczęszczali na 
zajęcia MGOKiS w ubiegłym roku również 
obowiązują zapisy. Przy zapisie należy podać 
imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz telefon 
kontaktowy.  
 Zajęcia, jakie proponowane są przez 
ośrodek kultury w roku szkolnym 2014/-
20145: 
• kółko plastyczne (dzieci od 4 lat) 
• mażoretki (dzieci od 7 lat) 
• balet (dzieci od 3 do 6 lat) 
• balet/jazz (dzieci od 9 do 13 lat) 
• Zespół Tańca Nowoczesnego INTOX 

(dzieci i młodzież: od 5 do 16+ lat) 
• Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” (dzieci 

od 6 lat, młodzież, dorośli) 
• gimnastyka  korekcyjna (dzieci od 5 lat) 
• gimnastyka artystyczna (dzieci od 5 do 9 

lat) 
• gimnastyka rekreacyjna (dzieci od 7 lat, 

młodzież) 
• animacja zabaw dziecięcych (dzieci od 4 

do 6 lat) 
• sekcja łucznicza (dzieci od 7 lat, młodzież, 

dorośli) 
• tenis stołowy (dzieci od 7 lat, młodzież) 
• orkiestra dęta, kapela (dzieci, młodzież, 

dorośli) 
• zajęcia wokalne (dzieci od 6 lat, młodzież) 
• fitness (dla kobiet)   
• zumba (dla kobiet) 
 Zapisy prowadzone będą do 24 września 
(lub do wyczerpania limitu miejsc w gru-
pach). Rozpoczną się w październiku. Grupy 
zostaną otwarte, jeśli zbierze się wystarczają-
ca liczba chętnych. 
 Informacje o terminach rozpoczęcia 
zajęć pojawią się na stronie internetowej 
MGOKiS:  
www.mgokis.dobczyce.pl oraz na Facebo-
oku. 

(mgokis) 

P o raz piąty, 20 lipca przedstawiciele Sto-
warzyszenia Bene Factum gościli w Dob-

czycach na corocznych obchodach Dni Dob-
czyc, gdzie przeprowadzili zbiórkę publiczną 
oraz licytacje, z których dochód przeznaczony 
został na realizację celów statutowych Stowa-
rzyszenia. Zebrano kwotę 2781,91 zł. W cało-
ści wpłacono ją na konto Stowarzyszenia. 
 Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, 
organizatorom i władzom gminy za zaprosze-
nie. Szczególnie dziękujemy burmistrzowi 
Dobczyc, przedstawicielom Izby Gospodarczej 
Dorzecza Raby - na czele z prezesem, Marią 
Brożek. 
Należy przyznać, iż kolejny pobyt w Dobczy-
cach na długo zapadnie w naszej pamięci. Je-
steśmy niezwykle mile zaskoczeni ponownym 
i serdecznym przyjęciem nas w tym mieście. 
Dlatego raz jeszcze wszystkim serdecznie 
dziękujemy. 

Prezes Stowarzyszenia Tomasz Ramz 

W  lipcu w Ochojnie i w Mogilanach 
przeprowadzona została zbiórka na 

rzecz Ewy Stoch z Dobczyc. 
 Patronat i zgodę na przeprowadzenie 
zbiórki wydał starosta krakowski, Józef Krzy-
worzeka. Zbiórka odbywała się do skarbony 
stacjonarnej na terenie Kwiaciarni Klimaty w 
Mogilanach w dniach 5-7 lipca oraz (także do 
skarbony) podczas koncertu Grzegorza Tur-
naua w Galerii Sztuki w Ochojnie, z którego 
całkowity dochód przeznaczony został na 
rzecz podopiecznej. Zebrana kwota 3265 zł 
została wpłacona na konto Fundacji Avalon, 
której podopieczną jest Ewa Stoch. 
 Na koncercie dopisała liczna grupa przy-
jaciół Ewy i jej męża Wawrzka oraz osoby 
wrażliwe na potrzeby innych. Ze strony Dob-
czyc przedstawicielką Komitetu była Stanisła-
wa Dąbrowska. 

Wiesława Batko 

Kolejna wizyta w Dobczycach  

Ośrodek kultury w Dobczycach 
zaprasza do zespołów, sekcji i kół 

zainteresowań 

Zbiórka na rzecz pani Ewy 
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Maria Jasek 
Wrzesień 
 
Wrzesień znów ten wrzesień 
Przez pola i ogrody się niesie, 
Nadchodzi ze stadem wron, 
Pracą pługa i bron. 
Idzie pustymi już polami 
Sadem, nabrzmiałymi jabłkami, 
Sunie zapachem dymiących ognisk, 
Pieczonych ziemniaków, pustych kartoflisk. 
Nadchodzi wrzesień, pora krótszych dni. 
Dłuższych nocy, w których niewiele się śni… 

K Ą C I K  P O E T Y C K I S zanowni Państwo – w marcu ogłosiliśmy 
konkurs na nieoficjalną nazwę dla Regio-

nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. 
Naszą intencją było, aby zamiast projektowej 
nazwy budynku, w społecznej świadomości 
zagościła „jednowyrazowa”, chwytliwa, a 
przede wszystkim oddająca charakter tego 
miejsca nazwa dla nowoczesnego budynku, 
jakim jest centrum kultury, nauki i sportu.  
Nie tworzyliśmy szczegółowego regulaminu 
przyjmując, że jest to bardziej zabawa słowem, 
niż konkurs.  
 Tymczasem, po nielicznych zgłoszeniach, 
z których tylko jedno możemy przyjąć jako 
oddające charakter konkursowy, wiemy już, że 
aby konkurs ten kontynuować musimy przygo-
tować regulamin. Zgłoszenia, które zostały 
nadesłane, zamieniają, bowiem skrót na kolejny 
skrót. Nie o to nam chodzi – w zaproszeniu do 
udziału w konkursie wyraźnie zaznaczyliśmy, 
że: nieoficjalna nazwa dla Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego to określenie, 
które ma mieć charakter tzw. „nazwy zwyczajo-
wej”, ponieważ skróty instytucji (np. RCOS, 
MGOKiS) brzmią formalnie i mało zrozumiale. 
 Regulamin konkursu podamy w kolejnym 
numerze Tapety a także na stronie urzędu, 
ośrodka kultury i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej.  
 Organizatorem konkursu jest Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych Ispina przy współ-
pracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dob-
czycach.  
 Serdecznie zachęcamy do udziału w zaba-
wie. 

(Red.) 

Nazwa dla RCOS – konkurs 

Z przepisów Teściowej 
Sztuka mięsa z chrzanem 

 
ok. 60 dkg wołowiny be kości (mostek, 
pręga, szponder) 
jarzyna kapustą włoską (jak do rosołu) 
cebula, 2 żółtka, 
0,5 szkl śmietany 
10 dkg twardego żółtego sera 
chrzan tarty 
sól, pieprz 
sok z cytryny, tłuszcz 

 
Mięso umyć, włożyć do wrzącej, osolonej 
wody, przykryć, ugotować na małym ogniu. 
Pokroić w szerokie plastry i ułożyć w naczy-
niu żaroodpornym (wysmarowanym tłusz-
czem). Śmietanę wymieszać z chrzanem i 
żółtkami – polać mięso. 
Ser zetrzeć, posypać całość i zapiec. Podawać 
z ziemniakami i surówką. 

Smacznego życzy Teściowa 
Porada: gdy gotujesz kalafiory, brokuły, bruk-
selkę, szparagi, i kapustę, dolej 2-3 łyżki mle-
ka. To zmniejszy straty witamin. 

W roku 1976 toczy się narada Komitetu Cen-
tralnego. Trzeba podnieść ceny na rynku. 
Tylko czego? Edward Gierek podsuwa: 
- Alfabetycznie: na „a”.  
-Alkohol! - krzyknął Grudzień. 
 -Na… „b”. 
- Baranina! - rzuca Pyka.  
-Na… „c”. 
- Cytryny! - podsuwa Żabiński.  
-Na… „e”. 
- Eternit! - równocześnie mówią Kłonica i 
Glazur. 
-Na… „f”. 
- Fszystko! - rzecze Babiuch. 
 
W PRL najważniejsze dla sukcesu jest pocho-
dzenie. Jak się nie pochodzi, to się nie zała-
twi! 
 
Co to jest - rośnie, rośnie, a nie widać? Odpo-
wiedź: Stopa życiowa obywateli Polski Ludo-
wej. 

„…Ale to już było i nie wróci  
więcej…” Absurdy PRL –u (29) 

Pryska na salonach 

P rzez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach działał wolon-

tariat. W naszych progach gościli młodsi i 
starsi mieszkańcy naszej gminy – osoby, które 
chętnie przychodziły do nas, aby swój wolny 
czas poświęcić na pomoc przy porządkowaniu 
księgozbioru a także w zwykłych 
„bibliotecznych” czynnościach.  
 Dla wielu naszych wakacyjnych wolonta-
riuszy była do wspaniała przygoda a dla nas 
także przyjemność, że mogliśmy z nimi 
współpracować. W kolejnym numerze Tapety 
napiszemy więcej o wakacyjnych pomocni-
kach biblioteki. 

(MBP) 



P rzedstawiam zdjęcie z 1962 roku – zro-
bione w Gdańsku przed fontanną Neptu-

na. Dokumentuje jedną z wielu wycieczek, 
jakie Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska organizowała dla swoich pracowni-
ków. Ta wielce zasłużona dla naszej gminy 

instytucja wkrótce będzie obchodzić 70 lat 
działalności. Powstała bowiem w maju 1945 
roku, a wśród założycieli byli: Jan Biliński – 
bankowiec, Irena Szczęch (późniejsza Gła-
dysz) – księgowa i Edmund Karp – adwo-
kat.  
 W latach 60-tych prezesem GS był 
Antoni Hujdus – człowiek ambitny, któremu 
zależało na przodującym miejscu dobczyckiej 
placówki. Szef cieszył się szacunkiem i sym-
patią, był życzliwy dla podwładnych.  
 Wycieczki organizowane co roku, 
dotowano z tzw. funduszu socjalnego, więc 
każdy pracownik mógł sobie na wycieczkę 
pozwolić. Niektórzy pamiętają 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, wypoczyn-
kowe. 
 Przedstawiam kolejno wycieczkowi-
czów: pierwszy z prawej stoi pan Łazęcki, 
obok niego pan Błaszczyk – obydwaj pra-
cownicy młyna w Niezdowie. 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 Au-

schwitz.  
 [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, zaprzyjaź-

nionego państwa - w przeciwieństwie do RFN 
– kapitalistów). Spotkanie mieszkańców z 
młodymi gośćmi dobczyckie władze zorgani-
zowały w strażnicy. Uczestniczyłam w nim. 
Sala była pełna. Przedstawiono gości. Nagle z 
przeciwnego końca sali wyszedł pan Smoleń, 
podszedł do niemieckiej delegacji, podwinął 
rękaw koszuli, wysunął przedramię z wytatu-
owanym numerem więziennym. Powiedział 
głośno:  
- Nigdy więcej wojny, nigdy więcej Oświęci-
mia. Odwrócił się i wyszedł. Niemcy bez tłu-
maczenia zrozumieli sytuację, byli bardzo 
skonfundowani. A publiczność powoli wycofa-
ła się ze spotkania.] 
 Wracam do fotografii: czwarty z pra-
wej – cieszący się powodzeniem u kobiet – 
przystojny kelner – Jan Pudłowski. Dalej 
znany z krzepy Władek Król – rzeźnik i ma-
sarz oraz jego siostra Helena (znamy ją jako 
Elę Weszkową). Za ich plecami widać głowę 
Stanisława Michalika – kierownika zaopa-
trzenia. Był jednym z najwyższych mężczyzn 
w Dobczycach. Jego wnukiem jest znakomity 
szachista – Marcin Wątorek. Na środku w 
głębi stoi Władysław Dudek, przed nim jego 
żona Katarzyna (fryzura z przedziałkiem) i 
Janina Drozdowiczowa (ekspedientki). 
Obok – chyba Bronia Piechowa – też sprze-
dawczyni. W środku wysoka, młoda i piękna 
urzędniczka (planistka) – Stasia Szmidówna 

– późniejsza Dudkowa i Anna Stochowa i 
księgowa. W głębi – widać tylko część głowy 
– Teresy Kowalskiej – też z księgowości. W 
lewo stoją: Janina Pekarowa (w ciemnej 
sukni), Anna Szymoniakowa, Agnieszka 
Ćwierz (z Dziekanowic) i Wiktoria Licho-

niowa (moja matka) – 
wszystkie sklepowe. W 
kwiecistej sukni z dekol-
tem – Joanna Kubicka 
(urodziwa dama) z biura 
sprzedaży opał, obok 
Ireny Gładysz – głów-
nej księgowej. W chust-
ce na głowie – Włady-
sława Płatek z Brzączo-
wic.  
 Na pierwszym 
planie – w środku – 
siedzi Zbigniew Kolasa 
– wiceprezes GS, czło-
wiek bardzo towarzyski, 
aktywny.  
 [Moja rozmów-
czyni, pani Władysława 
Orzechowska chodziła z 
nim do jednej klasy i do 
dziś pamięta, że gdy z 
powodu dłuższej choro-
by miała zaległości w 
matematyce, kolega 
Zbyszek nauczył ją 
ułamków.]  
 W prawo od 
pana Kolasy klęczą ku-

cają – Marysia Knapikowa – zastępca księ-
gowej (w okularach słonecznych), Maria 
Antosiak – pracownica rozlewni piwa, Wła-
dysław Jaśkowiec – z magazynu opałowego i 
Józefa Wrona – sklepowa w Nowej Wsi.  
 A od lewej – uśmiechnięty, młody 
człowiek – to Czesław Palonek, późniejszy 
współzałożyciel i współwłaściciel 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 
stanowiskach. Ilu sfotografowanych – tyle 
życiorysów, powiązań rodzinnych i koleżeń-
skich. Każdy dołożył się do historii naszej 
społeczności. Wielu z tych uśmiechniętych 
ludzi już nie żyje. Dobrze jest pamiętać, że to 
ogniwa w łańcuchu kolejnych pokoleń dob-
czycan. Pamiętajmy o nich z szacunkiem. 
 Fotografię ze zbioru Bronisławy Jeżo-
wej objaśniły mi panie: Teresa Kowalska, 
Stanisława Michalska, Anna Stoch – długo-
letnie emerytowane pracownice dobczyckiego 
GS. Mam nadzieję, że doczekamy Jubileuszu 
70 lat firmy. Doszły mnie słuchy, iż Prezes 
Zbigniew Wiekierak przymierza się do orga-
nizacji doniosłej rocznicy. Oby obecni i byli 
pracownicy zasłużonego przedsiębiorstwa 
doczekali się uroczystości w dobrym zdrowiu.  

Elżbieta Kautsch 
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I wonę Płoskonkę znają dobrze na przykład 
dzieci, które uczestniczyły w warsztatach 

organizowanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach w 
wakacje. Często uczestniczy w festiwalach i 
targach sztuki, jak choćby w ostatnich 38. 
Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej 
w Krakowie, gdzie wspólnie z innymi artysta-
mi reprezentowała naszą gminę. Artystka nie 

zamyka się w swojej przytulnej pracowni na 
Marwinie, choć bardzo lubi to miejsce, ale 
dzieli się tym, co potrafi z innymi.  
Przekazane w genach 
 W przytulnej pracowni Iwony Pło-
skonki patrzą na mnie ceramiczne koty. Gdzie 
indziej półka wypełniła się aniołami, domka-
mi. Artystka pokazuje misę z kształcie kwiatu 
maku wypalaną w wielkim piecu. Ta pasja ma 
na imię ceramika artystyczna i przemawia do 
nas przedmiotami powstałymi z gliny. W 
rodzinie Iwony Płoskonki jest wielu plasty-
ków. Malują tata i wujek, ktoś inny jest rzeź-
biarzem. Iwona jeszcze jako dziecko wiedzia-
ła, że chce się zająć plastyką. Miała predyspo-
zycje, które jak twierdzi, przekazane jej zosta-
ły w genach.  
- Od zawsze wiedziałam, że chcę to robić. 
Skończyłam Liceum Plastyczne w Nowym 

Wiśniczu o specjalności ceramika artystyczna. 
Potem wyjechałam do Anglii, gdzie chodziłam 
do collegu, tam przeszłam kurs ceramiki. 
Będąc tam marzyłam, żeby wrócić do Polski i 
otworzyć własną pracownię – mówi.  
Angielski epizod 
 Co ciekawe Iwona w Anglii, gdzie 
przebywała z mężem, pracowała w pralni. Jej 
zobaczył obrazki, które malowała i stwierdził, 

że chciałby aby 
jego pralnia 
nabrała kolorów. 
Poprosił o to 
Iwonę .  Jego 
ulubionym mo-
tywem by ły 
krasnale i to one 
ozdobiły pralnię 
na południe od 
Londynu w mie-
ście Farnham. 
Zmiany w pralni 
zostały zauwa-
żone przez miej-
scowych dzien-
nikarzy, którzy 
napisali o niej 
artykuł. 
– Szef powie-
dział do mnie, że 

nie muszę zajmować się praniem. Wystarczy, 
że upiększę jego pralnię. Potem przyszła pro-
pozycja od kobiety, której wymalowałam halę 
do zabaw dziecięcych wielkości boiska piłkar-
skiego. Rok temu, mimo że minęło 4 lata od 
powrotu do Polski, do angielskiej pralni trafił 
klient. Zachwycił się malowidłami, które wy-
konałam przed laty i skontaktował się ze mną. 
Sfinansował mój lot tylko po to żebym poma-
lowała mu zakład fryzjerski dla dzieci – wspo-
mina artystka swój angielski epizod, który 
rozpoczął się od pracy w pralni. Wiele razy 
słyszała wtedy od Anglików, że taki talent nie 
może się zmarnować w takim miejscu. 
Kreatywna niewiedza 
 W Wielkiej Brytanii była z mężem w 
sumie przez siedem lat. Ale marzenia o pra-
cowni zrealizowała dopiero w Polsce, w Dob-
czycach. Miała różne chwile i myślała o rezy-
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Ceramiczne cuda Iwony Płoskonki 
gnacji z tej pracy, która była i jest zarazem jej 
wielką pasją. Ale wspierał ją mąż Darek, któ-
ry motywował ją do realizacji marzeń, po-
mógł zorganizować miejsce do pracy, aranżu-
jąc na pracownię garaż, a nawet sam lepił z 
nią z gliny przedmioty. Tak jest do dzisiaj 
– Darek ma zmysł techniczny. Realizował 
swoje pomysły, choć mi na początku wydawa-
ły się nierealne. Z tego, co wyniosłam ze szko-
ły twierdziłam, że coś nie jest możliwe do 
zrealizowania np. niektóre elementy wydawa-
ły mi się za duże i byłam przekonana, że pęk-
ną podczas wypalania. Ale on upierał się, że 
wyjdą i… wychodziły, a dziś z satysfakcją 
powtarza, że to właśnie niewiedza prowadzi 
czasem do kreatywności – opowiada. To wła-
śnie niektóre pomysły Darka doprowadziły do 
tego, że wiele elementów ich mieszkania 
skonstruowane są właśnie z ceramiki, jak 
choćby wielkie ozdobne lampy. 
Zdolności, glina, szkliwo i 1100 stopni 
 Czym właściwie zajmuje się artystka 
Iwona Płoskonka? Z surowej gliny tworzy 
cuda – anioły, misy, lampy, biżuterię, kropiel-
niczki. Często wykorzystuje motywy roślinne, 
używając do tego roślin z ogrodu. Żeby two-
rzyć z ceramiki nie wystarczy glina, szkliwa i 
zdolności manualne. Potrzebny jest również 
piec, który osiąga temperaturę 1100 stopni… 
Wypał ceramiki trwa 12 godzin. Po utworze-
niu z gliny przedmiotów i ich wysuszeniu 
dochodzi do pierwszego wypału na 600 stop-
ni, czyli tzw. biskwit. Potem przedmioty są 
szkliwione i wracają do pieca na kolejne 12 
godzin z temperaturą 1100 stopni. 
– Każde otwieranie pieca to wielka zagadka. 
Przeżywam satysfakcję lub wielki zawód. 
Zastanawiam się jak wyjdą kolory, czy coś nie 
pęknie, czy przedmiot odzwierciedli moją 
wyobraźnię? Każde położenie szkliwa wywo-
łuje przecież inne barwy, czasem mała szczeli-
na może spowodować, że podczas wypalania 
wielogodzinny trud tworzenia idzie na marne. 
Ale bywa tak, że to z czego nie jestem zado-
wolona, wywołuje zachwyt odbiorców – mówi 
pochodząca z Gorlic pasjonatka ceramicznych 
wyrobów.  

Paweł Piwowarczyk 

Uczniowie ZS w Dobczycach: Krzysztof Żu-
ławiński, Tomasz Łukasik, Piotr Pietrzyk i 
Kamil Sadowski, wraz z inicjatorką i organi-
zatorką Światowego Dnia Pokoju, germanist-
ką Grażyną Trzeciak, gościli w PS nr 3 w 
Dobczycach.  
- Młodzież zagrała dla przedszkolaków, a ja 
opowiedziałam bajkę o Agnieszce, nazywanej 
Skrawek Nieba – opowiada pani Grażyna. –
Agnieszka to mała dziewczynka, która udo-
wodniła, że przy dobrej woli można pokonać 
każdą przeszkodę oddzielającą nas od ludzi. 
Przedszkolaki, tańcząc żywiołowo w takt 
świetnie zagranej muzyki, nagrodziły nasz 
występ owacjami, zapraszając ponownie w 
przyszłym roku. Cieszy mnie życzliwe nasta-
wienie młodzieży, która kolejny raz pokazała, 
że jest pomocna i można na nią liczyć. 

(bd) 

Pokojowe „Granie w altanie” 

Iwona Płoskonka (stoi) w czasie warsztatów ośrodku kultury w Dobczycach 
Fot. ze zbiorów MGOKiS w Dobczycach 



bie pola karnego był M. Zborowski i rozjem-
ca zawodów wskazał na jedenastkę. Gospoda-
rze byli innego zdania i długo nie mogli pogo-
dzić się z decyzją, lecz ostatecznie arbiter 
pozostał „przy swoim”. Z karnego celnie 
przymierzył Brytan i było 1:0. 
 Po przerwie na 2:0 podwyższył Mróz, 

zaś w końcówce, kiedy Iskra grała w 10 
(czerwona kartka dla bramkarza) wynik me-
czu ustalił Dudek. 
 Po zakończeniu turnieju puchary i dy-
plomy wręczył zawodnikom wiceburmistrz 
Paweł Machnicki. Najlepszym strzelcem tur-
nieju, z dorobkiem pięciu goli, został napast-
nik Iskry Andrzej Burek. Tytuł Najlepszego 
golkipera - bez puszczonego gola - otrzymał 

Michał Ruman ze 
zwycięskiej Raby. 
Na miano najlep-
szego zawodnika 
zasłużył piłkarz 
Orła Nowa Wieś, 
Marek Kosałka. 
 Turniej roz-
grywany był pod 
hasłem „Gramy 
dla Pana Burmi-
strza”. 

Oprac.  
(KS Raba) 

 
RABA: Ruman, 
Grandys - Śmigla, 
Grudzień, Budyn, 
Czarnota, Ziemia-
nin, Dudek, Bry-
tan, M. Zborow-
ski, Hyży, Mróz, 
M. Piwowarczyk, 

Idzi, R. Zborowski, Gorzkowski 
 
ISKRA: Góral - Wójtowicz, M. Stasiak, 
Wrona, Burek, Hoduń, D. Stasiak, Król, Braś, 
Kołacz, M. Płatek, Suder, Czopek, Witek 
 
Najlepszy bramkarz: Michał Ruman (Raba 
Dobczyce) 
Najlepszy strzelec: Andrzej Burek (Iskra 
Brzączowice) - 5 goli 

W  lipcowych rozgrywkach o Puchar 
Burmistrza (26 - 27 lipca), która po-

dobnie jak przed rokiem odbyła się w Brzą-
czowicach wystartowało sześć zespołów. W 
fazie grupowej rywalizacja odbywała się 
dwóch grupach: A i B. W pierwszej rywaliza-
cję wygrali piłkarze Raby (komplet zwy-

cięstw) zaś w drugiej triumfowali zawodnicy 
Orła Nowa Wieś (również komplet zwy-
cięstw). 
 Do półfinałowych rozgrywek, zajmując 
drugą lokatę awansowali również gracze Iskry 
Brzączowice oraz Raby II (kosztem Rokity, 
która zrezygnowała z gry w niedzielę). W 
pierwszym pojedynku o wejście do finału 
doszło do bratobójczego pojedynku, w któ-

rym Raba I mierzyła się z Rabą II. Mecz za-
kończył się zdecydowanym zwycięstwem 
zespołu z Klasy Okręgowej, który ograł be-
niaminka Klasy B 10:0. 
 W drugim półfinale gospodarz turnieju – 
Iskra, pokonała zespół z Nowej Wsi 2:0. Do 
spotkania o trzecie miejsce już nie doszło, 
gdyż rezerwa Raby zdecydowała się oddać 
mecz walkowerem. 
 Finałowy mecz przebiegał pod dyktando 
podopiecznych trenera Sikory. Pierwszy gol 
padł po 10 minutach gry. Faulowany w obrę-
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T urniej „Wakacje z Piłką 2014”, to impreza 
dla najmłodszych dzieci, które zostały w 

domach w wakacje. W tym roku w turnieju 
wystartowały dwa zespoły z Dobczyc. W fazie 
gminnych eliminacji, rozegranych na boisku w 
Brzączowicach, zespół Raby I pokonał tamtej-
szą Iskrę i w bratobójczym pojedynku Rabę II. 
Tym samym zapewnił sobie awans do turnieju 
powiatowego. Tam konkurencja była już o 
wiele mocniejsza. Zespół z Dobczyc trafił do 
grupy A. Rywalami naszej drużyny byli chłop-
cy z Lubomira Wiśniowa, Beskidu Tokarnia i 

Orlika Trzebunia.  
 W premierowym spotkaniu fazy grupowej 
Raba zmierzyła się z Lubomirem. W pierwszej 
połowie nasz zespół strzelił trzy gole. Po zmia-
nie stron oba teamy wbiły po jednym golu i 
mecz zakończył się zwycięstwem 4:1. Kolejną 
przeszkodą była ekipa Beskidu Tokarnia. 
„Górale”, podobnie jak Lubomir, ulegli naszym 
4:1. W decydującym meczu o pierwsze miejsce 
w grupie Raba rywalizowała z Trzebunią, z 
którą wygrała 1:0.  
 Spotkanie finałowe skojarzyło naszą dru-
żynę z miejscowym Dalinem. Myślenicka dru-
żyna pokazała bardzo mądrą i skuteczną grę, 
dzięki czemu wygrał z Rabą 7:2. Porażka w 
meczu o prestiż i tak dała naszym awans do 
finałów „subregionalnych”. Te odbyły się 14 
sierpnia na stadionie w Swoszowicach. Tam 
młodzieżowa drużyna Raby znalazła się wraz z 
innymi 12. zespołami. W wyniku losowania 
ekipa z Dobczyc trafiła do grupy A, wraz z AP 
Kmitą Zabierzów, Gdovią Gdów i Polonią 
Kraków. 
 W wyniku gier grupowych: Raba, Kmita i 
Gdovia uzyskały po 6 pkt. Tak więc o awansie 
do ćwierćfinałów zdecydowała tzw. mała tabel-
ka, która ostatecznie pogrzebała szanse naszego 
zespołu na walkę o końcowy triumf. W fina-
łach pocieszenia, chłopcy zagrali bardzo ofen-
sywnie, strzelając w dwóch meczach aż 9 goli, 
dzięki czemu Raba zakończyła turniej na 9. 
miejscu w końcowej klasyfikacji.    
 Puchar i dyplomy wręczył kapitanowi 
Raby - Krystianowi Kubińskiemu, Jacek Do-
niec, przewodniczący Małopolskiego Związku 
Ludowych Zespołów Sportowych. 
Oprac. (KS Raba) 
RABA: Brajan Żyła, Kacper Kęsek - Huber 
Parwa, Krystian Kubiński, Artur Samek, Jakub 
Majewski, Kamil Grandys, Patryk Włódyka, 
Kacper Dzięgiel, Kamil Ładyga, Krystian Ła-
dyga, Kacper Kasprzyk, Wiktor Błaszczyk, 
Krystian Rokosz, Konrad Papież, Patryk Gran-
dys - trener drużyny Piotr Żuk 

Siódma edycja turnieju szczęśliwa dla zespołu z Dobczyc 

Zdjęcia: ze zbiorów KS Raba 

Wakacje z piłką nożną: udane  
występy Młodzików Raby 




