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Nowoczesna Administracja Samorządowa 

G mina Dobczyce, wraz z 
siedmioma innymi gmina-

mi, przystąpiła do projektu No-
woczesna Administracja Samo-
rządowa, której celem jest roz-
wój świadczenia usług elektro-
nicznych w urzędach. Projekt 
realizowany będzie przez Euro-
kon sp. z o.o. z Warszawy.  
 Pracownicy urzędu gmi-
ny, zgodnie z planowanym har-
monogramem, zostaną przeszko-
leni w zakresie: Profilu Zaufane-
go na Elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP), stosowania Instrukcji 
Kancelaryjnej, Kodeksu Postępo-
wania Administracyjnego, stan-
dardów obsługi klienta drogą 
elektroniczną w urzędzie, stoso-
wania zasad bezpieczeństwa, 
które zgodne są z normą ISO27-
001:2007, doskonalenia komuni-
kacji wewnętrznej, dostępu do 
informacji publicznej oraz zarzą-
dzania zmianą dla kierownictwa 
w ramach e-cyfryzacji urzędu. 
 Elektroniczne Zarządza-
nie Dokumentacją odbywać się 
będzie dzięki zakupionemu w 
ramach projektu programowi. 
Dodatkowo zakupiony zostanie 
sprzęt komputerowy – komputer, 
serwer do EZD, skaner doku-
mentów. W ramach platformy 
ePUAP udostępniane będą usługi 

elektroniczne realizowane w 
urzędzie.  
 Projekt będzie promowa-
ny wśród mieszkańców – m.in. 
za pomocą ulotek, plakatów a 
także filmów pokazowych, które 
krok po kroku wprowadzą w 
tajniki ePUAP-u i korzyści, jakie 
są z nią związane. Mieszkańcy, 
którzy będą uczestniczyć w szko-
leniach, otrzymają pendrive z 
materiałami szkoleniowymi z 
obsługi ePUAP. Po uzgodnieniu 
z dyrektorami gimnazjum i Ze-
społu Szkół w Dobczycach, w 
szkołach tych odbędą się infor-
matyczne lekcje pokazowe. 
W kolejnych wydaniach Tapety 
prezentować będziemy Państwu 
informacje na temat ePUAP-u: 
czym jest Profil Zaufany, jakie 
korzyści płyną z jego założenia i 
dlaczego przedsiębiorcy także 
powinni taki profil posiadać, co 
można otrzymywać drogą elek-
troniczną po założeniu skrzynki 
na ePUAP. 
 Całkowity budżet projek-
tu - dla wszystkich ośmiu gmin - 
to 2 175 449 zł. Wkład własny 
gmin to 326 tys 317 zł, w tym 
wkład własny gminy Dobczyce 
wynosi 40 tys. 789,66 zł (co sta-
nowi 15 proc. kosztów kwalifi-
kowanych całości projektu).  

(k) 

S zanowni Mieszkańcy! Infor-
mujemy, że gmina Dobczyce 

przystąpiła do opracowania: 
„Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej Gminy i Miasta Dobczyce”. 
Dokument ma zawierać plan 
działań na najbliższe lata na rzecz 
ochrony i poprawy jakości po-
wietrza. Posiadanie Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej daje gminie 
Dobczyce oraz jej mieszkańcom 
możliwość ubiegania się w  naj-
bliższej przyszłości o dofinanso-
wanie na działania zmierzające 
do osiągnięcia celów pakietu 
klimatyczno-energetycznego Unii 
Europejskiej. Innymi słowy - 
będzie szansa zdobycia środków 
na m.in. działania termomoderni-
zacyjne dla budynków mieszkal-
nych i użyteczności publicznej, 
montaż kolektorów słonecznych 
oraz ogniw fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych, budo-
wę obiektów pasywnych/ energo-
oszczędnych i wymianę urządzeń 
na energooszczędne, w tym wy-
mianę kotłów węglowych na 
gazowe. Na opracowanie planu 
Gmina Dobczyce uzyskała dofi-
nansowanie z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
 Właściwe sporządzenie 
planu jest związane z inwentary-
zacją źródeł ciepła, emisji gazów 
cieplarnianych i zużycia energii 
w budynkach znajdujących się na 
terenie gminy. W związku z tym, 
w najbliższych miesiącach zo-
stanie przeprowadzone badanie 
ankietowe na temat źródeł cie-
pła w budynkach ogrzewanych. 
Poprowadzą je przeszkoleni an-
kieterzy. Zebrane dane pozwolą 
na opracowanie planu, realnego 
do przeprowadzenia na terenie 
naszej gminy w zakresie ochrony 
i poprawy jakości powietrza. 
 Plan zostanie przedsta-
wiony do akceptacji Radzie Miej-
skiej i to ona zadecyduje o jego 
dalszej realizacji. Państwa udział 
w badaniu ankietowym jest nie-
zbędny i pozwoli na zebranie 
rzetelnych danych koniecznych 
do jego przygotowania. Serdecz-
nie dziękujemy za zaufanie i 
liczymy na Państwa zrozumienie 
i życzliwość. Więcej informacji    
o tym projekcie znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.dobczyce.pl 

Gmina Dobczyce  
przystąpiła do  

przygotowania planu  
gospodarki niskoemisyjnej 

W  piątej edycji konkursu 
organizowanego przez 

Samorząd Województwa Mało-
polskiego pod nazwą „Kopalnia 
PO(KL)mysłów", w kategorii 
projekty skierowane do osób 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji na rynku pracy I miejsce 
zajął projekt Gminy Dobczyce 
„Aktywna przyszłość szansą 
dla Ciebie” – Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zrealizowany w 
latach 2010-2012. Na scenie 
Centrum Sztuki Mościce w Tar-
nowie zaprezentowali się wybitni 
muzycy przy akompaniamencie 
Krakowskiej Orkiestry Kameral-
nej. Nagrody dla zwycięzców 
wręczał Roman Ciepiela, wice-
marszałek Małopolski. Nagrodą 
dla realizatorów jest wyjazd stu-
dyjny do Brukseli oraz promocja 
i umieszczenie informacji o pro-
jekcie w materiałach i wydaw-
nictwach Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki. 
Konkurs „Kopalnia PO(KL)
mysłów”, ma służyć promowaniu 
projektów PO KL realizowanych 
w województwie małopolskim, 
poprzez dobry przykład, inspira-
cję i upowszechnienie wiedzy o 
możliwości pozyskania wsparcia 
z funduszy unijnych. Nazwa gali 
„Fundusze z kulturą” ma podkre-
ślać jak wiele projektów z udzia-
łem funduszy europejskich, rów-
nież w obszarze kultury, udało 
się zrealizować w Małopolsce. 
– Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki to tak naprawdę inwesty-
cje w nas samych, to inwestycje 
w ludzi – to najlepsze inwestycje 
– podkreślał wicemarszałek Ro-
man Ciepiela, wręczając nagrody 
laureatom. 
 Konkurs był współfinan-
sowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego           
w ramach PO KL 2007-2013. 

(mgops) 

Zwycięski projekt „Aktywna przyszłość szansą dla Ciebie 
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Mieszkańcy Dobczyc oddali hołd poległym 

W  tym roku zbiegły się ważne dla nasze-
go kraju i naszego miasta rocznice: 

setna rocznica wybuchu I wojny światowej, 
siedemdziesiąta piąta wybuchu II wojny świa-
towej, ważna dla naszego miasta siedemdzie-
siąta rocznica słynnej akcji odbicia z niemiec-
kiego więzienia, partyzanta Andrzeja Woźnia-

kowskiego, o pseudonimie „Prawdzic” oraz 
siedemdziesiąta rocznica bitwy pod Łysiną i 
tragicznej w skutkach pacyfikacji Wiśniowej i 
okolicznych miejscowości. 
 Aby uczcić te wydarzenia, 18 wrze-
śnia odbyły się uroczystości przy symbolicz-
nym Grobie Nieznanego Żołnierza w Rynku 
w Dobczycach. Hołd poległym oddali miesz-
kańcy, przedstawiciele władz, szkół oraz żoł-
nierze. Co roku, dzięki pułkownikowi Krzysz-
tofowi Miękinie, w uroczystościach bierze 
udział Kompania Honorowa Wojska Polskie-
go. Poprowadził ją podporucznik Robert Po-
łetek wraz z 6. Batalionem Dowodzenia 6. 
Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa.  
Historię dramatycznych losów mieszkańców 
opracował Piotr Przęczek. W czasie uroczy-
stości odczytali ją uczniowie Gimnazjum w 
Dobczycach: Angelika Pudlik, Natalia Kraw-
czyk i Jarosław Jaroś.  
„W odwecie za klęskę pod Łysiną i za sprzyja-
nie partyzantom Niemcy dokonali strasznej 
zbrodni na niewinnych ludziach. 17 września, 
w niedzielę, koło południa spalili 9 zabudo-
wań w Czasławiu – Wżarach, a po południu 
23 zabudowania w Lipniku.  18 września 19-
44 r. wczesnym rankiem okupanci otoczyli 
Grodzisko, Księżą Górę i Ciecień. Prawie stu 
zbrodniarzy ruszyło tyralierą do Wiśniowej. 
Zabili 78 osób, w tym 35 dzieci, spalili 8 go-
spodarstw. Po tej zbrodni przeszli lasem do 
drogi Dąbie – Szczyrzyc i znów na granicy 
Wiśniowej, Smykani i Pogorzan zamordowali 
37 osób, w tym dzieci, kobiety i starców. Spa-
lili 19 zagród i odjechali w kierunku Skrzydl-
nej, aby po południu powrócić do Lipnika, 
gdzie zabili 5 osób i spalili 126 zagród.” - 
unosiły się ponad głowami zgormadzonych na 
placu obok strażnicy, słowa o straszliwych 
wydarzeniach z września 1944 roku. (Cały 
tekst opracowania Piotra Przęczka czytaj na 
stronach 14 – 15) 
 Już niewiele osób zostało, które pa-
miętają tamte wydarzenia. Pani Karolina Mo-
ryc z Lipnika, po 70 latach jest w stanie do-

kładnie przedstawić tamte chwile. Jako 14-
letnia dziewczynka, na polecenie matki, ucie-
kała wraz z rodzeństwem (było ich ośmioro) 
przed Niemcami przez las, by ukryć się na 
górze Kamiennik. Rodzice, ostrzeżeni przez 
mieszkańców Wiśniowej o pacyfikacji wsi, 
potrzebowali jeszcze chwilę czasu, by zako-

pać część swojego dobytku w lesie. 
Bieg pod górę przez las, był dla 
dzieci niezwykle uciążliwy. Zatrzy-
mały się na chwilę, by odpocząć i 
wtedy zobaczyli wojsko niemiec-
kie.  
- Miałam w rękach, zawiniętego w 
chustę małego, 6-miesięcznego 
braciszka. Zmierzał do nas jeden z 
Niemców. Cała dygotałam. Pod-
szedł do mnie, rozdarł chustę i po-
wtórzył dwa razy: dziecina, pogła-
skał dziecko – relacjonuje pani Ka-
rolina. – To byli inni Niemcy, to 
było wojsko. Oni nie mordowali. 
 Pani Bronisława Świerszcz, 
kiedy Niemcy rozpoczęli pacyfika-
cję Wiśniowej, miała 8 lat. Widząc, 
co się dzieje zdążyła ukryć się w 

krzakach. Do dziś sceny tamtych chwil ma 
przed oczami. Słyszy strzały, krzyki ludzi, 
zwierząt. Jak mówi, tego nie da się zapo-
mnieć. 
 Aby oddać hołd tym ludziom – party-
zantom, którzy walczyli w lasach, mieszkań-
com, którzy ginęli okrutną śmiercią spacyfi-
kowani przez hitlerowców; ludziom, którzy z 
poświęceniem i z wiarą w sens tej walki, wia-
rą w wolną Polskę, szli przeciw okupantowi – 
każdego roku, od 1982r. na trasie Dobczyce – 
Wiśniowa odbywa się Bieg Sztafetowy. Szla-
kiem Walk Partyzanckich AK i BCh. Bieg, 
który oprócz rangi sportowej ma i tę drugą 
bardzo ważną – tę, która nie pozwala zapo-
mnieć o poświęceniu młodych często ludzi. 
W tym roku, tak ważnym rocznicowym, mło-
dzież nie wyruszyła jednak na trasę. Bieg 
Sztafetowy został odwołany, ponieważ droga 
w Czasławiu została zniszczona przez po-
wódź z sierpnia tego roku. Ale uroczystości 
rocznicowe odwołane nie zostały – tradycyj-
nie, jak każdego roku, na cmentarzu w Wi-
śniowej, przy mogile pomordowanych w cza-
sie pacyfikacji mieszkańców Wiśniowej i 
Lipnika, odprawiona została Msza św. Trady-
cyjnie, przy pomniku bohaterów bitwy o most 
glichowski, w Glichowie złożone zostały 
wiązanki. W Dobczycach – w Rynku, odbył 
się Apel Poległych w asyście Kompanii Ho-
norowej Wojska Polskiego.  
 Droga w Czasławiu będzie odbudowa-
na. Już w najbliższym czasie. Za rok młodzież 
ponownie wyruszy na trasę Szlakiem Walk 
Partyzanckich AK i BCh. Bo my pamiętamy 
– i będziemy pamiętać.  
 Obchody rocznicowe w Dobczycach 
zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Dobczycach, Urząd Gminy i 
Miasta Dobczyce. Uroczystość uświetnili: 
Orkiestra Dęta OSP Dobczyce, poczty sztan-
darowe oraz klasa mundurowa Zespołu Szkół 
w Dobczycach.  

(MaG, k) 

M iejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach zaprasza do udziału w przygo-

dzie, która na długo pozostanie nie tylko w 
pamięci. Będzie miała także swoją książkową 
edycję. 
 Projekt „Od radia do iPoda”, który 
biblioteka realizuje w ramach programu Se-
niorzy w Akcji, pomoże uczestnikom zbudo-
wać własny radioodbiornik, a podsumowa-
niem całej akcji będzie wydanie książki.  
 Organizatorzy zapewniają profesjonal-
ną kadrę prowadzącą – zajęcia poprowadzi dr 
inż. Ryszard Dulski. Uczestnicy otrzymają 
materiały. Bardzo ważne! – warsztaty nie 
mają ograniczeń wiekowych, ale niestety 
ograniczona jest ilość miejsc. Dlatego już 
dzisiaj zaplanuj czas w bibliotece – zapisz się 
na warsztaty. Udział w nich jest bezpłatny. 
Zapisy przyjmowane są w bibliotece przy ul. 
Szkolnej 43, a także pod nr. tel. 12/271 10 74. 
Więcej informacji na stronie biblioteki: 
www.biblioteka.dobczyce.pl 
 Projekt „Od radia do iPoda” realizo-
wany jest w ramach konkursu grantowego 
Seniorzy w Akcji, do którego wniosek złoży-
li: dyrektor biblioteki Paweł Piwowarczyk 
wraz z dr. Ryszardem Dulskim. Konkurs re-
alizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

(k) 

Tego nie można zapomnieć - mówią uczestniczki „krwawych 
dni” sprzed 70. lat. Na zdjęciu: Helena Kowalczyk Helena  
Dominik, Bronisława Świerszcz, Maria Jamróz Karolina Moryc  
Fot. Paweł Stożek 

Od radia do iPoda 

Dobczyckie zaduszki muzyczne 
po raz trzeci 

P o raz trzeci w naszym mieście odbędą się 
Dobczyckie zaduszki muzyczne. To 

impreza, która wpisała się już w kalendarz 
wydarzeń artystycznych powiatu myślenickie-
go. Tegoroczne zaduszki odbędą się 2 listopa-
da.  
 Podobnie jak w poprzednich dwóch 
edycjach zaprosiliśmy artystów, którzy dostar-
czą wrażeń muzycznych na wysokim pozio-
mie. W auli widowiskowej Regionalnego Cen-
trum Oświatowo – Sportowego wystąpią: Zau-
cha Projekt oraz Soul Finger. 
 Zaucha Projekt: zespół złożony z mu-
zyków na stałe związanych z różnymi mało-
polskimi formacjami muzycznymi m.in. z 
dobczyckim Big Bandem i Zakopower. W 
swoim repertuarze mają utwory Andrzeja Zau-
chy w autorskich aranżacjach.  
 Soul Finger to krakowska formacja 
grająca muzykę łączącą w sobie wiele stylów 
muzycznych. Grupa powstała w 2002 roku a 
inspiracją muzyczną zespołu jest muzyka blu-
es, soul, funk i r&b zachodniego wybrzeża 
USA: Los Angeles, Las Vegas i San Diego, 
gdzie przez 30 lat lider zespołu, Krzysztof 
Bodzoń, grał i tworzył.  
 Bilety na koncert (15 zł przedsprze-
daż/20 zł w dniu koncertu) można nabyć od 10 
października w: MGOKIS Dobczyce - ul. 
Szkolna 43 oraz w „Ruchu” - Dobczyce Rynek 
20. Rezerwacji można dokonać mailowo na 
adres katdobczyce@gmail.com lub telefonicz-
nie: 505 800 135. 
 Organizatorem III Dobczyckich zadu-
szek muzycznych jest Stowarzyszenie KAT 
Dobczyce. 

(k) 



S erdecznie zapraszamy do udziału w zbiór-
ce żywności, która odbywać się będzie w 

dniach 3 i 4 października w sklepach Super-
market „Jan” przy ul. Mostowej, Podgórskiej, 
Witosa, w sieci sklepów ”Delikatesy Cen-
trum”  przy ul. Marwin, Rynek, Brzączowice, 
oraz w supermarkecie „Biedronka”. Zbiórka 
Żywności organizowana jest na terenie naszej 
gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej we współpracy z Bankiem 
Żywności w Krakowie. Celem akcji jest ze-
branie żywności, która zostanie przekazana 
najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu 
naszej gminy. 

M ałopolski Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii zawiadamia, że na terenie woje-

wództwa małopolskiego w dniach od 4 do 18 
października zostanie przeprowadzone 
ochronne szczepienie lisów wolno żyjących 
przeciw wściekliźnie. 
 Szczepienie to będzie wykonane za 
pomocą przynęt zawierających szczepionkę 
doustną, która zostanie zrzucona z samolotów 
oraz wyłożona ręcznie. 
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju 
kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolo-
rze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczo-
na jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus 
szczepionkowy z opisem zawartości. 
 W okresie wykonywania szczepień i 
14 dni po szczepieniu zaleca się:  
• nie wchodzić na teren lasu, zachować 

ostrożność w czasie pobytu na polach i 
terenach przyleśnych oraz w wąwozach i 
jarach, 

• nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej 
nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca 
się wewnątrz szczepionka jest w stanie 
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płynnym i może dostać się do organizmu 
poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę 
oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. 

• W razie kontaktu ze szczepionką natych-
miast zgłosić się do najbliższego lekarza 
lub do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej, 

• kontakt zwierząt domowych ze szczepion-
ką należy zgłosić do najbliższego lekarza 
weterynarii, w celu poddania zwierzęcia 
obserwacji, 

• nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a 
w czasie spacerów psy prowadzić na smy-
czy i w bezpiecznym kagańcu. 

Przynęty, które były dotykane przez ludzi 
są omijane przez lisa. 
 Po wyłożeniu przynęt przez 2 tygo-
dnie nie wolno wypuszczać bez opieki psów i 
kotów. Wszelkich informacji dotyczących 
akcji szczepienia lisów udzielają: Wojewódz-
ki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - 
tel.12/293 10 00 oraz Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Myślenicach - tel. 12/272 08 
19. 

O środek Interwencji Kryzysowej i Porad-
nictwa w Myślenicach od września 

będzie udzielał wsparcia i pomocy dla miesz-
kańców powiatu myślenickiego również w 
weekendy. 
 W ramach dofinansowanego z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu: 
„Druga Akademia Prometeusza - Nadzieja, 
Pomoc, Zmiana” interwenci kryzysowi będą 
pełnić dyżury udzielając konsultacji indywi-
dualnych w każdą sobotę od godz. 14. do 
godz. 18. oraz w niedzielę od godz. 9. do 
godz. 13. Więcej informacji, tel.: tel. 12/271 
04 29; 510 132 396  

W  tym roku Szlachetna Paczka już po 
raz XIV dotrze do potrzebujących 

rodzin i podaruje im impuls do zmiany swoje-
go życia. Aby tego dokonać potrzebni są wo-
lontariusze, którzy odwiedzają rodziny, 
sprawdzają przyczyny trudnej sytuacji i po-
magają tym, którzy stracili wiarę w to, że 
sami mogą poradzić sobie w życiu. 
 Już teraz możesz się zgłosić i dołą-
czyć do Drużyny SuperW w Dobczycach, 
która organizuje pomoc rodzinom z gmin: 
Dobczyce, Wiśniowa oraz Raciechowice. 
Zgłoszenia można nadsyłać przez stronę 
www.superw.pl do 20 października.   

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przezna-
cza do wynajmu w trybie przetargowym na 
czas nieokreślony lokal użytkowy o po-
wierzchni 41,40 m2 znajdujący się w budynku 
stanowiącym mienie komunalne zlokalizowa-
nym w Dobczycach przy  ul. Rynek 21, na 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
1765, dla której  Sąd Rejonowy w Myśleni-
cach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczys-
tych w Dobczycach prowadzi księgę wieczy-
stą Nr KR2Y/00000468/6. 

Lokal wyposażony jest w instalację: elek-
tryczną i centralnego ogrzewania. 
Ustalam cenę wywoławczą 30,00 zł netto/m2 

+ 23%VAT. 
W cenę wliczone są koszty centralnego ogrze-
wania. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 
15 – tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Aktualizacja czynszu następować będzie w 
okresach rocznych wg stopnia inflacji przewi-
dywanego na dany rok i ogłoszonego w ko-
munikatach Prezesa Urzędu Statystycznego. 

Zbiórka żywności 3-4  
października 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
także w weekendy 

Zostań Wolontariuszem  
Szlachetnej Paczki! 



Na warsztatach życia 
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Warsztaty Te-
rapii Zajęcio-
wej. Powiedz-
my, co się za 
tym kryje? 
To placówka 
pobytu dzienne-
go dla osób 
dorosłych posia-
dających orze-
czenie o stopniu 
niepełnospraw-
ności ze wskaza-

niem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, 
celem której jest rehabilitacja społeczna i 
zawodowa tych osób. 
Ruszył rok szkolny, ruszyły też warsztaty. 
W jaki sposób różni się cykl pracy w szkole 
a w placówce, w której Pani pracuje? 
Warsztaty Terapii Zajęciowej pracują według 
zasad regulowanych przez Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rada 
Programowa kieruje uczestnika do zajęć w 
określonej pracowni terapeutycznej, gdzie 
podopieczni uczą się czynności dnia codzien-
nego oraz nabywają umiejętności związane z 
kierunkiem terapii: malują, piszą, prowadzą 
stronę internetową, pracują przy obróbce 
drewna oraz przygotowują proste posiłki. W 
warsztatach pracuje się pięć dni w tygodniu i 
uczestnicy przebywają na terapii siedem go-
dzin dziennie. Odpowiada to czasowi pracy 
osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo pod-
opieczni biorą udział w wyjazdach, imprezach 
sportowych, kiermaszach, wystawach i kon-
kursach a także w praktykach zawodowych w 
różnych miejscach i placówkach. Zajęcia 
prowadzone są grupowo oraz indywidualnie i 
ich treść dobierana jest do możliwości osób 
uczestniczących. Niepełnosprawni podlegają 
półrocznej oraz trzyletniej – kompleksowej 
ocenie. Uczestnicy mają również możliwość 
brania udziału w różnego rodzaju projektach 
związanych z rehabilitacją zawodową, uczęsz-
czają na zajęcia teoretyczne, praktyki i staże 
pod opieką trenera pracy. 
Jacy są Wasi podopieczni, których nazywa-
cie uczestnikami zajęć? 
Wśród uczestników WTZ można spotkać różne 
osoby. Niektórzy są optymistycznie nastawieni 
do pracy, świata i ludzi, są otwarci na nowe 

doświadczenia i chętni do pracy. Są też tacy, 
którzy z racji swojej niepełnosprawności są 
wycofani, zamknięci w sobie i każdy wysiłek 
traktują jako zło konieczne. Do każdego 
uczestnika trzeba podchodzić indywidualnie i 
dla każdego tworzyć jego indywidualny plan 
terapeutyczny z uwzględnieniem jego stanu 
psychofizycznego, możliwości i zaintereso-
wań. 
A jaki powinien być ktoś, kto zawodowo 
pracuje z osobami niepełnosprawnymi w 
ośrodku WTZ? 
O cechach dobrego terapeuty można napisać 
z pewnością całą książkę. Poza odpowiednim 
wykształceniem, kandydat na terapeutą zaję-
ciowego powinien posiadać odpowiednie 
predyspozycje osobiste. Przede wszystkim 
osoba taka nie może bać się pracy z niepełno-
sprawnymi, musi być gotowa na ciągłe zmia-
ny i różne zaskakujące sytuacje, musi być 
odporna na stres, życzliwa i gotowa do udzie-
lenia pomocy i wsparcia a jednocześnie sta-
nowcza i konsekwentna w swych działaniach. 
Jedną z najważniejszych cech terapeuty po-
winno być poszanowanie godności ludzkiej i 
tolerancja. 
Z jakimi problemami, na co dzień boryka-
cie się, jako organizatorzy takich placó-
wek? 
Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej jest przygotowanie uczestników do podję-
cia pracy zawodowej. O efekt końcowy tej 
drogi, czyli zatrudnienie, jest niezwykle trud-
no. Brakuje miejsc pracy dla niepełnospraw-
nych, pracodawcy boją się zatrudniać takie 
osoby, ale również sami niepełnosprawni 
mają różne obawy. Warsztaty realizują swój 
cel przez organizowanie zajęć w pracowniach 
oraz poza jednostką. Również z organizacją 
praktyk jest spory problem – na szczęście 
tylko do czasu, gdy pracodawca pozna uczest-
ników. Są to naprawdę dobrzy, lojalni i obo-
wiązkowi pracownicy. Inne problemy należą 
raczej do sfery społecznej. Wiążą się one z 
istniejącą wciąż niestety nietolerancją, nie-
zrozumieniem oraz niewiedzą otoczenia. Za-
uważam jednak postęp i coraz bardziej otwar-
te podejście społeczeństwa do osób niepełno-
sprawnych oraz ich problemów. 
 

Rozmawiał: Paweł Piwowarczyk 

O d 1 lipca ubiegłego roku gminy przejęły 
na siebie obowiązek odbioru i zagospoda-

rowania odpadów komunalnych powstałych na 
nieruchomościach zamieszkałych. W ramach 
opłaty ponoszonej przez właścicieli można 
również dwa razy do roku oddać w ramach 
Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, AGD, przeterminowane leki, 
baterie, chemikalia, akumulatory, odpady wiel-
kogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież. 
Odpady te, wraz z odbieranymi w sposób se-
lektywny oraz odpadami zmieszanymi, wyczer-
pują w pełni rodzaje odpadów komunalnych. 
 Co zrobić, kiedy na naszej działce zale-
gają odpady budowlane i z rozbiórki? 
Zgodnie Regulaminem o utrzymania czystości i 
porządku w gminie Dobczyce, do wywozu 
takich odpadów upoważnieni są, w ramach 
indywidualnej umowy z właścicielem nieru-
chomości, przedsiębiorcy, którzy mają zezwo-
lenie na odbiór tychże odpadów, tj.: 
 
Usługi Asenizacyjne, Jerzy Żuławiński, Dob-
czyce 32-410, ul. Jagiellońska 27, (12) 27 12 
142, 504 013 140  
TRASZKAN s.j. Stefan Feliks, Zbigniew 
Sroka, Zegartowice 32-413, Zegartowice 105, 
(12) 271 51 17 
SITA Małopolska Sp. z o.o., 30-731 Kraków, 
ul. Kosiarzy 5a, (12) 644 22 41 
SINOMA Krzysztof Oettingen, Kraków 31-
998, ul. Brzeska 1, (12) 644 19 02  (12) 640 80 
15-16 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, Myślenice 32-400, ul. Słowac-
kiego 84, (12) 27 20 329 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce 
Spółka z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wielicz-
ka, (12) 278 17 66 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI 
Mieczysław Jakubowski, Kraków 30-841, ul. 
Nad Drwiną 33, (12) 267 57 98 
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. 
Lecha 10, 41-800 Zabrze, (32) 376 34 50 
MIKI RECYKLING Sp. z o.o., ul. Nad Drwi-
ną 33, 30-841 Kraków, (12) 267 57 98 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van 
Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 
64, 30-740 Kraków, (12) 653 88 55 
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Bar-
ska 12, 30-307 Kraków, (12) 64 62 353 
REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02-
981 Warszawa, Oddział w Krakowie ul. Prze-
wóz 2, 30-716 Kraków (12) 262 91 44 

rozmowa z Katarzyną Burzawą - koordynatorką Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobczycach 
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W  niedzielne popołudnie, 7 września na 
błoniach Regionalnego Ośrodka Kul-

tury i Sportu odbyła się kolejna edycja Ro-
dzinnego Pikniku Sportowego „Trzymaj For-
mę”. Tegoroczny Piknik był współfinansowa-
ny z programu Działaj Lokalnie, którego lide-

rem jest myślenicka Fundacja Sztuki, Przygo-
dy i Przyjemności Arts. Misją projektu 
„Trzymaj Formę” było zaangażowanie rodzin, 
dorosłych i dzieci, do wspólnego spędzenia 
wolnego czasu aktywnie i na świeżym powie-
trzu. Koordynatorzy projektu – Dobczycki 
Klub Biegacza i Femi Sfera – zaangażowali 
do współpracy partnerów, dzięki którym 
uczestnicy mogli wziąć udział w rozbudowa-
nej Grze Sportowej w plenerze. Dwadzieścia 
osiem drużyn w błękitnych koszulkach z lo-
gotypem „Trzymaj Formę” wzięło udział w 
sześciu sportowych konkurencjach. Dzięki 
Stowarzyszeniu Łuczników Achilles, Klubo-
wi Sportowemu Raba Dobczyce, Dobczyckie-
mu Klubowi Biegacza, Femi Sferze, harce-
rzom ze szczepu Orle Gniazdo oraz Towarzy-
stwu Krzewienia Kultury Fizycznej gracze 
mieli możliwość spróbować swoich sił w 
strzelaniu z łuku, grze w bulle, sztafecie, bie-
gu z przeszkodami itp. Dodatkowe atrakcje 
zapewniła firma Warsztaty Sukcesu, która 
malowała dzieciom twarze i puszczała olbrzy-
mie bańki mydlane. Dla chętnych były dmu-

chane zamki oraz wielka kula sferyczna, w 
której można się było turlać.  
 Głównym punktem programu był 
wyjątkowy pokaz brazylijskiej sztuki walki – 
capoeiry. Grupa UNICAR z Krakowa przyje-
chała do Dobczyc w licznym składzie i dała 

zapierających dech w 
piersiach pokaz swo-
ich umiejętności. W 
trakcie występu odby-
ły się krótkie warszta-
ty capoeiry, w czym 
najlepiej odnalazły się 
najmłodsze dzieci, w 
mig ucząc się rytmu i 
podstawowego kroku. 
Pod koniec imprezy 
wszyscy uczestnicy 
mogli  zatańczyć 
Zumbę w rytmie laty-
noskich przebojów, 
razem z żywiołową 
Basią z Femi Sfery. 
Tuż przed oficjalnym 
zakończeniem Pikni-

ku zostały wylosowane trzy główne nagrody 
– rodzinne gry planszowe i plenerowe – a 
wszyscy uczestnicy zostali udekorowani pa-
miątkowymi medalami za udział w sporto-
wych rywalizacjach.  
 Szczególne podziękowania należą się 
głównemu partnerowi projektu, Miejsko-
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Dobczycach z dyrektorem Andrzejem Topą 
na czele (wraz z nieocenionym zespołem) 
oraz wszystkim pozostałym entuzjastom, 
dzięki którym projekt „Trzymaj Formę” zo-
stał zrealizowany.  
 Kolejnym etapem projektu jest kon-
kurs fotograficzny „Wspomnienie lata”. Zdję-
cie w jednej z dwóch kategorii: „w ruchu” lub 
„na pikniku”, należy przesłać do 7 październi-
ka na adres: eskrzydlewska@femisfera.pl 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www/fb.com/ProjektTrzymajForme. Nagrodą 
główną w konkursie fotograficznym jest apa-
rat FUJIFILM Instax. Powodzenia! 

ems 

D yrektor, Grono Pedagogiczne i wycho-
wankowie Samorządowego Przedszko-

la w Raciechowicach, serdecznie dziękują 
mieszkańcom Gminy Dobczyce, Korpusowi 
Kadetów z Dobczyc, Pani Monice Nowak-
Wojnarowskiej i Panu Andrzejowi Topie: za 
życzliwość, ofiarność, zaangażowanie, bezin-
teresowną pomoc przy zbiórce zabawek, gier 
dydaktycznych, które pozwoliły milusińskim 
z uśmiechem na buziach zacząć rok przed-
szkolny. Ten odruch serca z waszej strony 
pozostanie w pamięci dzieciaków i nauczy-
cieli naszej placówki. 

Rodzinny Piknik Sportowy - Trzymaj Formę 

G mina Dobczyce podpisała umowę z 
firmą SKORUT Systemy Solarne Sp. Z 

o.o. na budowę elektrowni słonecznej na 
potrzeby oczyszczalni ścieków w Dobczy-
cach. Planowane jest zainstalowanie 500 
sztuk paneli PV o mocy 250 W, wykonanych 
w technologii polikrystalicznej. W celu za-
bezpieczenia instalacji zostanie wykonane 
ogrodzenie i monitoring. Rezultaty projektu 
będą pełnić funkcję edukacyjną stanowiąc 
punkt na ścieżce edukacyjnych odnawialnych 
źródeł energii w gminie Dobczyce. 
 Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej 
dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach”, 
który uzyskał dofinansowanie z Małopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007-2013 z działania 7.2. Poprawa jakości 
powietrza i zwiększenie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. 
 Całkowity koszt inwestycji wynosi:   
1 229 748 zł, a dofinansowanie, na podstawie 
podpisanej 27 lutego 2014r. umowy,  wynosi 
852 210 zł, co stanowi 85 proc. wydatków 
kwalifikowalnych w ramach Projektu. 

(w.ł) 



wnuków, którzy po latach – 6 września 2014 
roku, w dniu setnych urodzin Pani Marii zje-
chali się z całej Polski, aby złożyć swojej 
mamie, babci, prababci i praprababci, najser-
deczniejsze życzenia i pogratulować Jej do-
czekania tak pięknej rocznicy urodzin.  

 Z tej oka-
zji, w kościele 
parafialnym p.w. 
M a tk i  Boże j 
W s p o m o ż e n i a 
Wiernych w Dob-
czycach, została 
odprawiona Msza 
święta, a potem 
cała rodzina spo-
tkała się, aby 
świętować setne 
urodziny Pani 
Marii Grandys. 
Życzeniom i gra-
tulacjom nie było 
końca. Specjalnie 
na tę okazję swoje 
listy gratulacyjne 
do Jubilatki wy-
stosowali Prezes 

Rady Ministrów Donald Tusk oraz Wojewoda 
Małopolski Jerzy Miller. Nie zabrakło także 
życzeń, kwiatów i upominków od Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce, które osobiście 
wręczył Pani Marii zastępca burmistrza, Pa-
weł Machnicki. W uroczystościach jubile-
uszowych uczestniczył także proboszcz dob-
czyckiej parafii Kazimierz Turakiewicz. Pani 
Maria nie kryła radości i wzruszeń, a w oku 
nieraz zakręciła się łza szczęścia. 
 Szanownej Jubilatce życzymy zdro-
wia, pogody ducha i jeszcze wiele lat w spo-
koju i szczęściu, bo „podobnie jak jesień mo-
że być najpiękniejszą porą roku, tak i starość 
może być najlepszym okresem życia.” (Antoni 
Kępiński) 

Tekst: Agata Walczak 

P ani Maria Grandys – najstarsza miesz-
kanka Dobczyc, całe swoje życie dzieliła 

się z innymi. Kiedy równe 100 lat temu – 6 
września 1914 roku w Dobczycach, mała 
Marysia Słobodówna przyszła na świat, była 
pociechą dla swoich rodziców Piotra i Teresy. 

Dzieliła się z nimi radością poznawania ota-
czającego Ją świata.  
 Gdy w 1942 roku wyszła za mąż za 
Jakuba Grandysa – wdowca z piątką małych 
dzieci, to dla nich poświęciła całe swoje ży-
cie. A potem przyszła na świat jeszcze dwój-
ka dzieci i odtąd Pani Maria dzieliła swoją 
miłość pomiędzy osiem najdroższych Jej 
osób. Czasy, w których przyszło żyć państwu 
Marii i Jakubowi Grandysom z siódemką 
dzieci, nie były łatwe. II wojna światowa i 
okres powojenny naznaczony był ciężką pracą 
na utrzymanie licznej rodziny. Dzieci rosły, 
rodzeństwo wspierało się nawzajem, zdobyło 
wykształcenie, założyło własne rodziny. I tak 
Pani Maria, otoczona najbliższymi, doczekała 
się 20 wnuków, 33 prawnuków i 4 prapra-
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Piłka nożna łączy pokolenia 

Z a nami I piknik piłkarski 
organizowany przez Klub 

Sportowy Futbol Brzączowice w 
ramach projektu „Piłka nożna 
łączy pokolenia”. Projekt finanso-
wany jest z Programu Działaj 
Lokalnie ze środków Gminy Dob-
czyce, którego realizatorem w 
powiecie myślenickim jest Fundacja Sztuki, 

Przygody i Przyjemności ARTS Myślenice. 
 Ponad 2 godziny wspólnej zabawy w 
zajęciach piłkarskich dzieci od 5 do 9 lat, 
które były wspierane przez starsze rodzeń-
stwo i rodziców. Wszyscy mieli możliwość 
spróbowania swoich sił w ćwiczeniach i kon-
kurencjach z piłką. 
 Kolejny piknik, tym razem pod ha-
słem „Kibicujmy Razem” odbędzie się w 
niedzielę 5 października o godz. 16 na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brzą-
czowicach. Dzieci i wszyscy zgromadzeni 
będą mogli wspólnie kibicować podczas po-
kazowych meczów piłkarskich. Nie zabrak-
nie konkurencji piłkarskich i konkursów. 
 Zapraszamy do udziału w piłkarskiej 
zabawie z Klubem Sportowym Futbol Brzą-
czowice. 
 

www.facebook.com/Futbol.brzaczowice 

Fot. ze zbiorów prywatnych 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  

Jan Paweł II 

Stulecie pani Marii Grandys 

Fot. ze zbiorów prywatnych 



finale Pucharu Polski, który odbył się 6 wrze-
śnia na warszawskim Marymoncie.  
 W finałowej Rundzie Pucharu Polski 
w łucznictwie bloczkowym miałyśmy możli-
wość startu razem z Renatą Leśniak. Jakubo-
wi niestety nie udało się zakwalifikować do 

„czołowej szesnastki”. Po 
czterech rundach ja zajmo-
wałam 3, a Renata 4 lokatę.  
 W końcu nadszedł 
czas ostatecznej rozgrywki 
Pucharu Polski. Na zawody 
pojechałyśmy dobrze przy-
gotowane, ponieważ ostatnie 
dwa miesiące były bardzo 
intensywne, startowałyśmy 
w kilku dużych imprezach 
międzynarodowych między 
innymi w Akademickich 
Mist rzostwach Świata 
(Legnica, 2-5 kwietnia), 
gdzie zdobyłyśmy drużyno-
wo czwarte miejsce razem z 
K a t a r z y n ą  S z a ł ań s k ą 
(Strzelec Legnica), pokonu-

jąc faworyzowany zespół z Włoch. Do meda-
lu zabrakło nam tylko i aż 2 punkty. Jednakże 
uważamy, iż był to bardzo duży krok do przo-
du w naszej karierze sportowej. Niedługo 
później Renata została powołana na Mistrzo-
stwa Europy Seniorów, które odbyły się w 
dniach 21-26 lipca w Armeńskim Echmia-
dzin. Ja w tym czasie spokojnie trenowałam 
do kolejnej dużej imprezy, jaką był Puchar 
Świata Seniorów we Wrocławiu (5-10 sierp-
nia), na który zostałyśmy powołane do Repre-
zentacji Polski razem z Renatą. 
 Niewątpliwie wszystkie wcześniejsze 
zawody miały wpływ na nasze przygotowanie 
do ostatecznej rozgrywki Pucharu Polski. I 

Sukcesy dobczyckiej sekcji łuczniczej – mamy złoto i brąz w Pucharze Polski 

T egoroczny Puchar Polski w łucznictwie 
bloczkowym został rozegrany na nieco 

innych zasadach niż w latach poprzednich. 
Cały cykl zawodów składał się z pięciu części 
- czterech kwalifikacyjnych i piątej finałowej 
rundy. Prawo uczestnictwa w ostatniej części 

cyklu zawodów Pucharu Polski zyskiwało 8 
kobiet i 16. mężczyzn najwyżej sklasyfikowa-
nych po czterech rundach kwalifikacyjnych, 
które były odpowiednio punktowane.  
 Zawody odbywały się w kilku pol-
skich miastach. Pierwsza była Legnica, na-
stępnie Kraków, kolejno Teresin i Legnica, a 
finał zorganizowany został w Warszawie. 
 Jako zawodnicy sekcji łuczniczej 
MGOKiS Dobczyce w tej prestiżowej impre-
zie startowaliśmy w składzie: Renata Leśniak, 
Jakub Fularski i Magdalena Zarzycka.  
 Od kwietnia, startując w zawodach 
zbieraliśmy punkty w generalnej klasyfikacji, 
które mogły nam dać możliwość startu w 
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tutaj, ku zadziwieniu wielu osób ze środowi-
ska łuczniczego, zdobyłyśmy dwa medale 
pokonując niewątpliwe faworytki całego tur-
nieju. Renata Leśniak zajęła 3 miejsce w fina-
le pokonując wielokrotną Mistrzynię Polski i 
Halową Mistrzynię Europy - Annę Stanie-
czek, która ostatecznie musiała uznać przewa-
gę Renaty. Ja z kolei sprawiłam sobie wielką 
niespodziankę i w finale najpierw pokonałam 
Annę Stanieczek wynikiem 143:137. Później 
wygrywając z Katarzyną Szałańską, również 
bardzo utytułowaną moją rówieśniczką, za-
wodniczką legnickiego Strzelca ostatecznie 
zajęłam pierwszą lokatę i wygrałam cały Pu-
char Polski 2014.  
 Jak już wcześniej wspomniałam, wie-
działyśmy że jesteśmy bardzo dobrze przygo-
towane do walki o najwyższe cele. I udało się. 
Nie obyło się oczywiście bez wielu trenin-
gów, na których spędziłyśmy bardzo dużo 
swojego wolnego czasu. Sportowcy bardzo 
się cieszą, kiedy widać efekty ich ciężkiej 
pracy. Tak też było z nami. Mamy nadzieję, 
że to nie koniec pozytywnych elementów 
naszej kariery - bo takie momenty dodają 
skrzydeł i chęci do dalszych treningów.  
 Myślę, że zarówno 4 miejsce w Aka-
demickich Mistrzostwach Świata, jak i czoło-
we lokaty w Pucharze Polski to motory napę-
dowe przed dalszymi startami. Utwierdzają 
nas w przekonaniu, że mamy możliwość ry-
walizować z najlepszymi. Już niedługo bę-
dziemy startować razem z Renatą Leśniak i 
Kubą Fularskim, w Mistrzostwach Polski 
Seniorów, które odbędą się w Boguchwale 
koło Rzeszowa w dniach 26-28 września. 
Damy z siebie wszystko, aby po raz kolejny 
wszyscy usłyszeli o łucznikach z Dobczyc. 

 
Magdalena Zarzycka 

Akademickie Mistrzostwa Świata. Renata (pierwsza z 
prawej) i Magda (trzecia z prawej) z Katarzyną Szałańską  
i drużyną z Malezji 
Fot. ze zbiorów prywatnych 

Rozśpiewały się Dobczyce. Udany koncert młodych wokalistów 

D wie grupy wokalne – młodsza i starsza, 
Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce, wspa-

niała publiczność – to dosko-
nały przepis na udany koncert. 
I takim był niedzielny występ 
uczestników warsztatów, które 
odbywały się w ramach projek-
tu „Rozśpiewane Dobczyce”. 
 Wokaliści, z którymi 
pracowała Beata Czajka-
Rolińska, wykonali podczas 
koncertu piosenki polskich 
kompozytorów i artystów. W 
auli widowiskowej RCOS 
usłyszeć można było m.in.: 
„Małe tęsknoty” Krystyny 
Prońko; „Rytm i melodia” 
Majki Jeżowskiej; „Nie zadzie-
raj nosa” Czerwonych Gitar; 
„Pod Papugami” Czesława 
Niemena; ”Wariatka tańczy” 
Maryli Rodowicz; „Babę zesłał 
Bóg” Renaty Przemyk i wiele 
innych. Ze sceny popłynęły 
także piosenki regionalne i ludowe, w wyko-
naniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”: 
Hej od Krakowa jadę, W moim ogródeczku, 

Tańczy krakowiaczek, Matulu moja czy Zali-
coł mi się. 

 Organizacja tego koncertu, a przede 
wszystkim samych zajęć, możliwa była dzię-
ki projektowi, który ośrodek kultury realizo-

wał w ramach działania 413: “Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych pro-

jektów”. To projekt : 
„Rozśpiewane Dobczyce. 
Organizacja zajęć wokal-
nych dla dzieci i młodzieży, 
koncertu dla ludności lokal-
nej oraz zakup sprzętu mu-
zycznego” I właśnie w ra-
mach tego projektu MGO-
KiS zakupił: mikrofony wo-
kalowe i chóralne, zestaw 
mikrofonów bezprzewodo-
wych, statywy oraz radiood-
twarzacz. 
 Zajęcia dla wokali-
stów – dzieci i młodzieży – 
prowadzone były od kwiet-
nia tego roku. Uczestniczyło 
w nich ponad 80 osób. Pro-
jekt przygotowały Katarzyna 
Maj i Dorota Płonka. Deko-
racje sceny na koncert wyko-
nała Lucyna Sławińska-

Targosz, a o dobrą jakość dźwięku zadbał 
Łukasz Piwowarczyk. 

(k) 

Fot. Paweł Stożek 



W spaniały festyn – doskonała zabawa, 
w której uczestniczyli nie tylko 

mieszkańcy Kędzierzynki, ale także okolicz-
nych miejscowości. W grach i zabawach, 
które prowadziła młodzież ze Świetlicy Śro-

dowiskowej, wspierana przez wspaniałych 
niebieskich wolontariuszy ze State Street         

z Krakowa, wzięło udział mnó-
stwo rozbawionych dziecia-
ków. Były dmuchańce, skakań-
ce, zjeżdżalnie i wodne kule. 
Na każdym miejscu można 
było zobaczyć malowane, in-
trygujące, śliczne dziecięce 
buzie. Maluchy chętnie brały 
udział w konkurencjach sporto-
wych, intelektualnych, muzycz-
nych i tanecznych. Niesamowi-
tą niespodziankę sprawili stra-
żacy z OSP z Kędzierzynki. 
Dzięki nim dzieci mogły      
dokładnie poznać samochód 

bojowy.  
 Prezes Jan Szczeciński z druhem 
Jackiem Leśniakiem dzielnie znosili wszędo-
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Integracja na 102! – kolejny udany festyn w Kędzierzynce 

bylstwo i pomysły dzieciaków. Wspólnie lali 
wodą do celu i pozwalali bezpiecznie wdra-
pać się na dach samochodu. Druh Jacek Le-
śniak zorganizował mecz strażacy kontra 
dzieci. Mimo, iż zawodników dziecięcych 
było dwa razy więcej niż strażaków dzieci 
przegrały 2:6. No cóż - ze strażakami nikt 
jeszcze nie wygrał. Nad bezpieczeństwem       
i sprawnym przebiegiem festynu czuwał 
druh Adam Leśniak. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały kołacze z owocami          
i chleb ze smalcem, którym częstowały za-
równo dorosłych jak i małych uczestników 
zabawy.  
 Serdeczne podziękowania należą się 
sołtys Magdalenie Surmie, która zorganizo-
wała środki finansowe i 20. wolontariuszy          
z firmy State Street z Krakowa. 

 

Tekst: Organizatorzy 

Witamy w Karczmie u Zagłoby 

Z apachniało przygodą, ziołami i smakowi-
tą kuchnią. Obecni na spotkaniu z Trylo-

gią uczestnicy dobczyckiej odsłony Narodo-
wego Czytania mogli wysłuchać wybranych 

fragmentów z dzieł Sienkiewicza, ale czekały 
na nich także inne niespodzianki. Quiz z na-
grodami, soczyste owoce wprost ze spornej 
gruszy Rzędziana,  
 Pomysł na to, by Dobczyce przyłączy-
ły się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”, która po raz trzeci odbywa się z 
inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, wyszedł od Justyny Dudzik. To ona, 
wspólnie z Wiolettą Wyrobą, zaangażowały 
młodzież i absolwentów z Zespołu Szkół do 
tego, aby Sienkiewicza – który był bohaterem 
tegorocznego czytania, zagrać i zaśpiewać. 
Motywy muzyczne, znane z filmów Jerzego 
Hoffmana, przygotowali: Olga Lasek, Natalia 
Dyl, Paweł Kaczmarczyk. Publiczność usły-
szała, a także mogła zaśpiewać z młodymi 
wykonawcami: Dumkę na dwa serca, Pieśń o 
małym rycerzu oraz Hej, sokoły. 
 Z dużymi brawami rozpoczęli spotka-
nie uczniowie klasy 3 technikum budowlane-
go: Gabriela Skałka, Klaudia Ruman, Michał 
Zborowski, Sebastian Kasprzyk, Bartłomiej 

Krawczyk. Przygotowali skecz: Rycerze trzej 
– na podstawie tekstu autorstwa Marcina 
Wolskiego (napisanego dla Radiowej Trójki).  
Fragmenty z Trylogii, które poświęcone były 

najważniejszym jej 
bohaterom, czytali: 
Iwona Puchała, Jadwi-
ga Nawrocka, Aleksan-
dra Koszut, Zbigniew 
Rapacz, Zbigniew Du-
dzik, Paulina Koziel-
ska, Zofia Kozielska, 
Mariusz Grzybek, Da-
wid Wyroba. Każda z 
tych historii zobrazo-
wana była odpowied-
nim filmowym cytatem 
z adaptacji Jerzego 
Hoffmana. 
 O szwedzkim 
epizodzie na dobczyc-
kiej ziemi opowiedział 
Piotr Przęczek – czło-

nek dobczyckiego PTTK, przewodnik Mu-
zeum Regionalnego w Dobczycach. 
Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli 
udział w quizie wiedzy o Trylogii, w którym 
można było wygrać cenne nagrody książkowe 
ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta 
Dobczyce. 
 Każdy, kto przyniósł ze sobą swoje 
wydanie Trylogii, otrzymał okolicznościową 
pieczęć wydaną przez Kancelarię Prezydenta. 
Z okazji Narodowego czytania Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Dobczycach przygoto-
wała także wystawę poświęconą twórczości 
Henryka Sienkiewicza. Oprócz najcenniej-
szych wydań Trylogii można było zobaczyć 
unikatowe serie wydawnicze poświęcone 
pisarzowi. 
Organizatorem Narodowego Czytania było 
Stowarzyszenie KAT Dobczyce. Partnerami 
projektu: Miejska Biblioteka Publiczna, Ru-
cola Caffe, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

(k) 

Fot. ze zbiorów Organizatorów 

Pocztówki muzyczne – opera 
dziecięca w Dobczycach 

M usical-opera dziecięca „Pocztówki 
muzyczne” to unikatowe dzieło Jaro-

sława Olszewskiego (muzyka) i Wojciecha 
Graniczewskiego (libretto), na specjalne za-
mówienie Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Dobczycach. Realizowane będzie w ramach 
projektu Programu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „ Kolekcje – Zamówie-
nia kompozytorskie”. Premiera musicalu jest 
zaplanowana na 27. października w RCOS 
w Dobczycach, o godz. 18. Organizatorami 
są: Gmina Dobczyce oraz Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Dobczycach.  
 Opera ma być wykonana przez 
uczniów szkoły muzycznej przy wsparciu 
nauczycieli, adaptując priorytety reformy 
szkolnictwa artystycznego – radość muzyko-
wania zespołowego, współpracę w grupie 
oraz korelację treści przedmiotowych, łącząc 
teorię z praktyką instrumentalną. Wykonanie 
utworu ma angażować całą społeczność 
szkolną (obecnie jest to 177. uczniów oraz 25. 
nauczycieli). Projekty kostiumów wykonali 
uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. A. 
Kenara w Zakopanem.  
 Utwór składać się będzie z 9 części 
różnorodnych pod względem wykonawczym : 
będą soliści – duet kotów, role aktorskie,  
chór szkolny, zespoły wokalne, zespoły ryt-
miczne, orkiestra szkolna , big – band. Spe-
cjalnie powstał utwór zatytułowany Samba de 
Dobczyce, która jest kulminacją muzyczną. 
Próby prowadzone są przez profesjonalnych 
artystów związanych z Operą Krakowską. 
Reżyseria -pani Magdalena Wąsowska, chore-
ografia – Kinga Kużdżał. Projekt ma charak-
ter niemal pionierski, jest unikatowy i inno-
wacyjny, gdyż w historii szkolnictwa arty-
stycznego dla tak młodej szkoły i tak młodych 
artystów nie skomponowano dzieła łączącego 
nową muzykę z muzyką klasyczną.  
Projekt realizowany jest przez Gminę Dob-
czyce, Szkołę Muzyczną I stopnia w Dobczy-
cach oraz Radę Rodziców przy współfinanso-
waniu MKiDN. 

(MaG) 

Wydania Trylogii z naszej biblioteki zyskały okolicznościową pieczęć  
Fot: Karol Grzybek 



W  poprzednim artykule opisałem co to 
jest kompost i w jakim miejscu należy 

umiejscowić kompostownik lub pryzmę kom-
postową. Teraz omówię materiały, jakie moż-
na kompostować, ale i takie, jakich nie po-
winno się używać do kompostowania. 
Można kompostować: 
- resztki roślinne: liście, ściętą trawę, resztki 
owoców i warzyw, łęty roślin, rozdrobnione 
gałązki drzew i krzewów, ścinki z żywopłotu, 
korę, wióry, trociny, słomę, torfy, popiół po 
spaleniu drewna 
- odpady kuchenne: obierzyny owoców i wa-
rzyw, nać warzyw korzeniowych, skorupki 
jaj, fusy herbaty i kawy, niezadrukowany 
papier 
- osad z sadzawek i oczek wodnych  
- liście, darń, igliwie, korę drzew iglastych   
Nie należy kompostować: 
- resztek roślin zebranych przy ruchliwych 
drogach 
- roślin opryskiwanych herbicydami 
- roślin porażonych chorobami 
- chwastów z zawiązanymi nasionami 
- skórek owoców cytrusowych i bananów 
- części roślin zimozielonych (szczególnie 
żywicznych: sosna, świerk, jałowce, żywotni-
ki) i liści dębu (zawierają taninę) 
- gotowanych odpadków kuchennych 
- powlekanej tektury (np. po mleku) 
- mięsa, ryb, kości, jajek, tłuszczu 
- żwirku dla kotów i odchodów zwierząt 
- spalonego węgla oraz koksu 
- nie nadają się również fekalia! 
 

inż. Jacek Kozubek 
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Kompostowanie, cz. II Podwójnie „brązowy” MGOKiS po łuczniczych  
Mistrzostwach Małopolski 

N a Błoniach Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, 

we wtorek 26 sierpnia, przeprowadzone zosta-
ły VIII Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Mło-
dzików Łucznictwie Na zaproszenie ośrodka 

kultury do Dobczyc zjechały najlepsze kluby 
łucznicze z całej Małopolski. Warto podkre-
ślić, że z roku na rok liczba uczestników tych-
że zawodów rośnie.  
 Mimo bardzo deszczowej pogody, na 
Błoniach rywalizowało 87. zawodników z 
województwa małopolskiego, zrzeszonych w 
9 klubach łuczniczych. Gościliśmy: ULKS 
„Sokole Oko” Zawadka, Klub Łuczniczy 
„Błękit” z Gruszowca, Łucznicze Towarzy-
stwo Sportowe „Zamek Suski” z Suchej Be-
skidzkiej, UKS „Wyspiański” z Krakowa, 
MLKS „Dąbrovia” z Dąbrowy Tarnowskiej, 
ULKS „Grot” Zabierzów, Klub Sportowy 
„Płaszowianka” z Krakowa, UKS „Diana” 
Wolbrom.  Wśród startujących nie zabrakło 
także naszej reprezentacji – MGOKiS Dob-
czyce. 
 Nad prawidłowością zawodów, czu-
wała Komisja sędziowska w składzie: Sędzia 
główny Aleksander Jabłoński, oraz sędzie: 
Beata Chmielewska i Katarzyna Skowron.  
W klasyfikacji indywidualnej młodzików i 
młodziczek starszych bezkonkurencyjni oka-
zali się: Krzysztof Skalski (Błękit) i Patrycja 
Chabrzycka (Płaszowianka); II miejsce zajęła 
Gabriela Kłos-Kufel (Dąbrovia), a III - Kata-
rzyna Krawczyk (Płaszowianka).  

 W kategorii młodzików i młodziczek I 
miejsce zdobyli odpowiednio: Klaudia Karaś i 
Mateusz Suder; II - Berenika Zemanek i Ma-
rek Jaśkow – wszyscy z Płaszowianki; III 
miejsce - Karolina Popławska (Wyspiański) i 

Dominik Wędzina (Sokole Oko).  
 Najlepszy w tej kategorii 
wśród gospodarzy okazał się Karol 
Kępa, który zajął V miejsce, VIII 
miejsce zdobyła Paulina Szczeciń-
ska, XIV - Zuzanna Rogala.  
 W kategorii dzieci I miejsce 
ustrzelili: Aleksandra Wider (Sokole 
Oko) i Marek Trzópek (Błękit); II - 
Julia Pudełko (Dąbrovia) i Oskar 
Boguń (Sokole Oko); III - Gabriela 
Łukasik (MGOKiS) i Łukasz Dudek 
(Sokole Oko).  
 Pozostali reprezentanci Dob-
czyc zajęli następujące miejsca: IV - 

Jakub Bajer, V - Blanka Krupa, VI - Jakub 
Swachta, VII - Aleksandra Mazur.  
 W kategorii dzieci młodszych, złoty 
medal trafił do Małgorzaty Basoń (Diana) i 
Piotra Szczepańskiego (Grot); srebrny do 
Roksany Strojek i Maksymiliana Widera 
(Sokole Oko), a brązowy do Emilii Pieczary 
(Sokole Oko) i Nikodema Głowacza 
(Dąbrovia). Pełne wyniki zawodów opubliko-
wane są w Protokole sędziowskim. 
 W kategorii drużynowej, na pierw-
szym miejscu podium stanął ULKS Sokole 
Oko Zawadka, na II – MLKS Dąbrovia Dą-
browa T., na III - MGOKiS Dobczyce. 
 Zdobywcy miejsc 1-6, zarówno w 
kategoriach indywidualnych, jak i w klasyfi-
kacji drużynowej otrzymali dyplomy, nato-
miast laureaci miejsc 1-3 w kategoriach indy-
widualnych dodatkowo medale ufundowane 
przez Małopolski Związek Łuczniczy oraz 
nagrody ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Myślenicach oraz MGOKiS w Dob-
czycach. Laureaci miejsc na podiach w klasy-
fikacji drużynowej, wrócili do swoich klubów 
macierzystych z pucharami i dyplomami. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują KS Płaszo-
wianka za pomoc w organizacji zawodów. 

 

MGOKiS 

W  Tokarni, po raz szesnasty, odbyły się 
powiatowe dożynki. Korowód dożyn-

kowy, który z kościoła parafialnego p.w. Mat-
ki Bożej Śnieżnej, przemaszerował na teren 
sportowo-rekreacyjny GKS Beskid Tokarnia, 
poprowadziła Orkiestra Dęta OSP Tokarnia. 
Gminę Dobczyce, wśród grup z wieńcami 
dożynkowymi, reprezentowało w tym roku 
sołectwo Sieraków (Rada Sołecka i OSP Sie-
raków).  
 Jury podkreśliło, że wszystkie grupy 
spełniły założenia regulaminowe Konkursu. 
Uznało, że poziom konkursu był wysoki i 
wyrównany, a każdy zaprezentowany wieniec 
spełniał kryteria oceny. W związku z tym 
Komisja postanowiła przyznać wszystkim 
grupom nagrody pieniężne w wysokości 700 
zł każda. Za najpiękniejszy wieniec został 
uznany wieniec dożynkowy wykonany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Glichowie (gm. 
Wiśniowa), który otrzymał specjalną nagrodę 
Starosty w wysokości tysiąca złotych. 
 Uhonorowano także wiodących rolni-
ków z terenu powiatu. Wśród nagrodzonych 
jest także mieszkaniec naszej gminy - Józef 
Kosałka z Sierakowa.  
 Dożynki Powiatowe 2015 organizo-
wane będą przez gminę Siepraw, do której 
powędrowała symboliczna Para Kliszczaków, 
przekazana na ręce wójta Tadeusza Pitali. 
 

Oprac. na podstawie materiałów  
Starostwa Powiatowego  

Powiat podziękował za plony 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 



uczania PTR, która kładzie nacisk na ważne z 
naukowego punktu widzenia aspekty techniki, 
pozwalając jednocześnie kształtować indywi-
dualny styl każdego gracza. 
 Uczestnicy korzystają z zakupionego w 
ramach projektu, sprzętu wysokiej klasy: ra-
kiet, piłek i wyrzutni do piłek. Zajęcia odby-

wają się na kortach 
Orlika. W razie 
niepogody, dzięki 
uprzejmości dyrek-
tora Szkoły Podsta-
wowej w Dobczy-
cach Jana Bartnika i 
dyrektora MGOKiS 
Andrzeja Topy - na 
szkolnej sali gimna-
stycznej i hali spor-
towej Regionalnego 
Centrum Oświato-
wo-Sportowego w 
Dobczycach. We 
wrześniu planowa-
ny jest turniej teni-
sowy, dla miesz-
kańców LGD Tury-
styczna Podkowa. 
Uczestnicy zajęć w 
Dobczycach będą 

mieli również okazję sprawdzić swoje umie-
jętności, nabyte podczas zajęć. Projekt tenisa 
ziemnego potrwa do końca listopada. 
 W związku z tym, że chętnych do gry w 
tenisa ziemnego nie brakuje, liczymy na to, że 
znajdą się w Dobczycach przedsiębiorcy, któ-
rzy wybudują korty z prawdziwego zdarzenia, 
a tym samym stworzą alternatywę dla istnieją-
cych dyscyplin sportowych, m.in. piłki nożnej.  
 Projekt realizowany jest w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie”, operacja pt. „Organizacja 
zajęć nauki gry tenisa ziemnego, organizacja 
turnieju tenisowego oraz zakup sprzętu do 
nauki gry w tenisa ziemnego” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” – mały projekt. 

 

Joanna Braś, Magdalena Gaweł 
koordynatorki projektu 

O d lipca na korcie dobczyckiego Orlika 
trwają zajęcia nauki gry w tenisa ziem-

nego, organizowane przez Urząd Gminy i 
Miasta Dobczyce. Najmłodszy uczestnik ma 6 
lat a najstarszy prawie 60. To pokazuje, że 
każdy wiek jest odpowiedni, by rozpocząć 
przygodę i zdobywać nowe umiejętności, 

jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. 
Założeniem projektu jest nauka i doskonalenia 
gry w tenisa ziemnego, ale ma on również na 
celu promocję tej dyscypliny sportu. Dobczyc-
ki projekt okazał się jak najbardziej trafiony. 
Zakładał udział jedynie 40 osób (cztery grupy 
po 10 osób), ale chętnych było prawie dwa 
razy więcej.  
– Jest to doskonała forma spędzania wolnego 
czasu, która mobilizuje do aktywności również 
poza zajęciami – mówi Jola jedna z uczestni-
czek zajęć. – Z mężem gramy również po pra-
cy. Stało się to naszym wspólnym hobby - do-
daje. 
 Zajęcia prowadzone są przez profesjona-
listę w tej dziedzinie, trenera z wieloletnim 
stażem, Grzegorza Koska. Jest on absolwen-
tem Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie. Wykształcenie pedagogiczno-
menedżerskie daje mu niezwykłą łatwość w 
nawiązywaniu relacji z uczestnikami trenin-
gów, zwłaszcza z dziećmi. Od 2006 roku 
Grzegorz Kosek jest członkiem Professional 
Tennis Registry, największej na świecie orga-
nizacji zrzeszającej trenerów tenisowych. 
Dzięki temu uczestnicy mają niepowtarzalną 
szansę uczestniczyć w nowym programie na-

Dobczycki Orlik małym Wimbledonem 

TAPETA nr 9(136)/2014                                                                                                                                                                          11 

D o 10 października potrwają zapisy do 
XV edycji Turnieju „Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącej 
edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci 
w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-
8, której rozgrywki finałowe odbędą się na 
etapie wojewódzkim.  
 Turniej „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” to największa impreza piłkar-
ska dla dzieci w Polsce i w Europie. Rozgryw-
ki przeznaczone są dla szkół podstawowych, 
uczniowskich klubów sportowych oraz 16. 
Akademii Młodych Orłów. Zespoły w trzech 
kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz         
12 mogą zgłaszać nauczyciele oraz           
trenerzy za pośrednictwem formularza dostęp-
nego na oficjalnej stronie turnieju: 
www.zpodworkanastadion.pl Zapisy do Tur-
nieju trwają do 10 października. Za udział 
każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie 
otrzymają koszulkę piłkarską. 
 Zwycięzców XV edycji Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w 
kategoriach U-10 i U-12 poznamy 2 maja na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. Decydu-
jące mecze zostaną rozegrane bezpośrednio 
przed finałem Pucharu Polski. Najlepsze dru-
żyny dziewcząt i chłopców w kategoriach U-
10 i U-12 zagrają na murawie obiektu, na który 
trzy tygodnie później wybiegną finaliści Ligi 
Europy UEFA. W kategorii U-8 rozgrywki 
finałowe rozgrywane będą na etapie woje-
wódzkim podczas finałów w 16. wojewódz-
twach.  
 Od nowej, XV edycji zmianie ulega rów-
nież harmonogram Turnieju. Cały system roz-
grywek przeprowadzony zostanie w przeciągu 
jednego roku szkolnego – 2014/2015. Etap 
gminny i powiatowy rozegrany zostanie jesz-
cze w 2014 roku, od października do grudnia. 
Finały wojewódzkie odbędą się na przełomie 
marca i kwietnia 2015 roku, a finał ogólnopol-
ski na przełomie kwietnia i maja przyszłego 
roku. 
 Udział w Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” to co roku wyjątko-
wa i niezwykle emocjonująca przygoda piłkar-
ska, zarówno dla dzieci jak i trenerów. Zdo-
bywcy Pucharu Tymbarku w kategoriach U-10 
i U-12 wyjadą na mecz Reprezentacji Polski, 
by na żywo przeżyć wyjątkowe emocje towa-
rzyszące grze biało-czerwonych. Zwycięzcy 
kategorii U-8 otrzymają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. 

Materiały Prasowe Turnieju 

„Z Podwórka na Stadion  
o Puchar Tymbarku” 

Fot. Magda Gaweł 
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Maria Jasek 
 

*** 
Gdy drzewa kolorów mają moc, 
Zbyt szybko przychodzi zmrok, 
Chłód nocy i szron tuż tuż, 
Wtedy wiem – jesień już. 
Wiruje i tańczy wśród nas, 
Zostawiając nostalgię i smutku czas. 

28.10.2007 

K Ą C I K  P O E T Y C K I 

S zanowni Państwo – zgodnie z zapowie-
dzią podajemy szczegóły konkursu na 

Nieoficjalną nazwę dla Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach 
 Organizatorem konkursu jest Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych Ispina           
przy współpracy z Miejską Biblioteką       
Publiczną w Dobczycach. Konkurs ma       
charakter otwarty.  Nazwa, która ma sta-
nowić nieoficjalną nazwę Regionalnego Cen-
trum Oświatowo-Sportowego, może się skła-
dać maksymalnie z dwóch wyrazów. Powinna 
wyrażać charakter obiektu, uwzględniać to,   
że w budynku działają: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Gimnazjum, Szkoła Muzyczna, 
stowarzyszenia kulturalne, sekcje sportowe.  
 Każdy uczestnik może nadesłać maksy-
malnie 3 propozycje. 
Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada. 
Można je nadesłać drogą elektroniczną: pro-
jekt.biblioteka@gail.com, lub przynieść do 
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dobczycach (budynek RCOS).  
 Dla uczestników konkursu przewidziane 
są nagrody. Wyniki konkursu ogłoszone zo-
staną w grudniu Serdecznie zachęcamy do 
udziału w zabawie. 

(Red.) 

Nazwa dla RCOS  
– konkurs 

Z przepisów Teściowej 
Jabłka w cieście 
 

0,5 kg jabłek 
15 dkg mąki 
cukier puder 
3 Jajka  
ok. pół szkl. śmietany 
kieliszek rumu 
wanilia, sól, tłuszcz do smażenia 

 

Jajka rozdzielić: żółtka – utrzeć z cukrem, 
wymieszać z rumem, śmietaną i ubitą na 
sztywno pianą. Wsypać przesianą mąkę i 
lekko posolić. 
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokro-
ić w plastry. Nadziewać na widelec, zanurzać 
w cieście i smażyć z obu stron na silnie roz-
grzanym tłuszczu.  
Na talerzu posypać cukrem waniliowym. 
 

PORADA dla KIEROWCÓW: Piłeś – nie 
jedź! Gdy mamy we krwi 0,3 – 0,5 ‰ alkoho-
lu występują problemy z koordynacją rucho-
wą, popadamy w euforię, która składania do 
szybszej jazdy.  

Smacznego dla trzeźwych kierowców  
życzy Teściowa P o sukcesie ubiegłorocznej edycji tych 

wyjątkowych spotkań ze sztuką, Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA po 
raz kolejny organizuje Warsztaty Pisania 
Ikon. 
 Zajęcia będą się odbywać  codziennie 
od 20 do 25 października w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym od godz. 
17:30. 
 Zgłoszenia są przyjmowane po nr. tel.: 
12/271 10 33 (Małgorzata Rapacz) i 12/271 
26 77 (Celina Frajtag). 
Pierwszeństwo mają osoby, które nie brały 
udziału w poprzednich zajęciach. Udział w 
warsztatach jest bezpłatny. 
 Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
finansowemu przez Gminę Dobczyce w ra-
mach zadania publicznego „Warsztaty pisania 
ikon”. Partnerem projektu jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-
cach. 

Warsztaty pisania ikon 

Pryska na salonach 

Młoda, ambitna osoba podejmie pracę  
w charakterze pomocy przy starszej osobie 

lub dziecku; dodatkowo zaopiekuje się  
domem. Informacje, tel.: 733 919 664. 

Konkurs poetycki im. Elżbiety Guśpiel po raz 
czwarty Gminny Ośrodek Kultury w Pcimiu 
organizuje po raz czwarty Powiatowy Konkurs 
Poetycki im. Elżbiety Guśpiel.  
Zgłoszenia do konkursu (max. 3 prace) należy 
przesłać na adres Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Pcimiu 32-432 Pcim 563 z dopiskiem 
„Powiatowy Konkurs Poetycki im. Elżbiety 
Guśpiel”. Prace należy nadesłać do 22 paź-
dziernika. 
Szczegółowy Regulamin konkursu, z którym 
należy się zapoznać przed wysłaniem zgłosze-
nia, znajduje się na stronie organizatora kon-
kursu: www.kliszczacy.pl 

Konkurs poetycki im. Elżbiety 
Guśpiel po raz czwarty 



W  dzisiejszym świecie, który przede 
wszystkim ceni wartości materialne, 

dobro wcale nie umarło. Potrzeba dawania, 
niesienia pomocy czy też zwykłej ludzkiej 
życzliwości, jest w każdym z nas. Młodzież 
chce pomagać, chce uczestniczyć w akcjach, 
których celem jest dobro każdego stworzenia. 

Wolontariat to takie miejsce, w którym odna-
leźć może się każdy. Ci, którzy chcą uczestni-
czyć w akcjach charytatywnych pomagają w 
zbiórce pieniędzy, żywności czy też potrzeb-
nych innych rzeczy. Biorą udział w kwestach 
i imprezach. Do tego rodzaju pracy mamy w 
Wolontariacie najwięcej chętnych.  
 Jest jeszcze inny rodzaj wolontariatu – 
tzw. stały. Wolontariusz podejmując się takiej 
pracy, zobowiązuje się do jej wykonywania 
na minimum 3 miesiące. Podpisuje umowę 
określającą zakres jego obowiązków. W za-
mian może liczyć nie tylko na zdobycie do-
świadczenia, ale również na opinię o jego 
pracy. W Zespole Szkół od wielu lat działa 
Wolontariat. Zmieniali się jego opiekunowie, 
ale idee pomocy wciąż są te same. Młodzież 
niosła pomoc domom dziecka, schroniskom 
dla zwierząt, hospicjom. Brała udział w zbiór-
ce żywności dla potrzebujących organizowa-
nej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Szlachetnej Paczce oraz WOŚP 
organizowanej w Dobczycach. Czym dla 
młodzieży jest wolontariat – zobaczcie sami. 
Klaudia: Jestem uczennicą 3 klasy Techni-
kum Budowlanego w Zespole Szkół w Dob-
czycach. Od roku jestem w szkolnym wolon-
tariacie. O tej decyzji mogę powiedzieć jedno 

- lepszej nie mogłam 
podjąć. Od stycznia 
jestem wolontariuszką 
w stadninie Zaczaro-
wane Wzgórze w Cza-
sławiu. Cudowna spra-
wa. Nie dość, że mogę 
bliżej pobyć z końmi, 
poprzez zajmowanie 
się nimi nabyć nowych 
umiejętności, poznać 
fantastycznych ludzi i 
mieć z tego tyle frajdy, 
to w zamian za pomoc 
tam, za darmo uczę się 
jeździć konno. Wspa-
niałą rzeczą jest poma-
ganie innym przy pra-

cy, a jednocześnie robienie tego, co się lubi. 
Dlatego jeśli ktoś się waha to zachęcam, bo w 
naszym wolontariacie zawsze jest co robić. 
Praca jest ciężka, ale daje wiele satysfakcji i 
uśmiechu. 
 
Michał: Jestem uczniem Zespołu Szkół. Bio-
rę udział w akcjach, których celem jest pomoc 
zwierzętom ze schroniska w Harbutowicach. 
W szkole po raz kolejny odbywa się zbiórka 
karmy i koców dla porzuconych psów i ko-
tów. Organizuje ją opiekunka szkolnego wo-
lontariatu, pani Wiola Wyroba oraz pani Dag-
mara Kulig, nasza bibliotekarka. My – 
uczniowie zajmujemy się reklamowaniem 
akcji oraz zbieraniem artykułów, natomiast to 
pani Dagmara transportuje wszystkie dary do 
schroniska. Może w ten sposób pomożemy 
zwierzętom, których nikt nie chciał. 
 
Patrycja: Jestem uczennicą klasy kulturowej. 

Wraz z panią Justyną Dudzik i samorzą-
dem uczniowskim organizowaliśmy w 
zeszłym roku zbiórkę rzeczy dla rodziny 
w ramach Szlachetnej Paczki oraz zbiórkę 
żywności organizowanej przez Urząd 
Miasta. W tym roku pani pedagog Danuta 
Ścibor organizuje wolontariuszy do tych 
akcji. Lubię pomagać, lubię czuć się po-
trzebna, dlatego biorę w nich udział. 
 
Olga: Wraz z koleżankami wzięłam 
udział w akcji pomocy dla Hospicjum 
Domowego z Wiśniowej. Pani Stanisława 
Pyzio poprosiła nas o pomoc w czasie 
niedzielnej kwesty. Zgłosiłyśmy się z 
koleżankami, bo trzeba pomagać. Nas to 
niewiele kosztuje, a inni bez naszej po-
mocy nie dadzą sobie rady. Cel był szla-
chetny i wiadomo, że robimy to dla niego, 
ale przy okazji zawieramy nowe znajo-
mości. Poznałyśmy fajnych wolontariu-
szy z Wiśniowej. Wspólna praca była 
prawdziwą przyjemnością 

(w.w.) 

P oniższy tekst przeznaczony jest tylko dla 
dzieci i młodzieży, które chcą przeżyć 

niezapomniane przygody, dostarczyć swoje-
mu organizmowi mnóstwa adrenaliny oraz 
śmiechu! 
 Drogi Czytelniku! Jeśli to czytasz, to 
znaczy, że jesteś fajnym i normalnym czło-
wiekiem. Chcesz przeżyć przygody, o których 

będziesz opowiadał dzieciom i wnukom, a 
szkolni koledzy zazdrościć Ci będą umiejęt-
ności, zaradności i miliona kontaktów w tele-
fonie. Chyba wszyscy o tym marzą! A ja, 
dlatego, że Cię od razu polubiłam, mogę zdra-
dzić Ci moją małą tajemnicę. Wiem, gdzie to 
wszystko można znaleźć!  
 Oczywiście, aby mieć takie możliwo-
ści, trzeba pokonać pewne trudności. Jakie? 
Lista wymagań jest okropnie długa. Przede 
wszystkim musisz być wesoły, uśmiechnięty, 
żądny przygód i nowych doświadczeń, a tak-
że koniecznie musisz lubić weekendowe wy-
jazdy z przyjaciółmi w celach zabawowych. 
Fajnie, jeśli chcesz nauczyć się rozpalać ogni-
ska, budować szałasy, radzić sobie w każdych 
sytuacjach oraz zdobywać nowe doświadcze-
nia i znajomości. Wymaganiem z gwiazdką 
jest umiejętność czołgania się po lesie i do-
brej zabawy w każdych warunkach.  
 Już wiesz, kim jestem i o czym mó-
wię? Tak, masz rację! To właśnie harcerstwo 
zapewni Ci takie emocje i doświadczenia. A 
jeśli sam chcesz się przekonać, jak to jest 
przeżyć przygodę życia, czekam na Ciebie! 

Twój dobry przyjaciel 
ze szczepu „Orle Gniazdo” 

 
TERMINY: 
ZUCHY (1-3 klasa)- każdy czwartek, godzina 
16.00, SP na ul. Parkowej 
HARCERZE (4-6 klasa)- każdy piątek, godzi-
na 17.30, SP na ul. Jagiellońskiej 
HARCERZE STARSI (Gimnazjum) - zbiórki 
odbywają się w SP przy ulicy Jagiellońskiej  
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Wolontariat – sposób na życie 

Zdjęcia: ze zbiorów prywatnych 

Z harcerzami w nowy 
rok szkolny 

Fot. ze zbiorów drużyny 



W  tym roku obchodzimy ważne dla na-
szego narodu i naszego miasta roczni-

ce: 
- setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, 
- siedemdziesiątą piątą napaści Niemiec i 
Związku Radzieckiego na Polskę, a więc po-
czątku II wojny światowej, 
- ważną dla naszego miasta siedemdziesiątą 
rocznicę słynnej akcji odbicia z niemieckiego 
więzienia, partyzanta Andrzeja Woźniakow-

skiego, o pseudonimie „Prawdzic”, 
- siedemdziesiątą rocznicę bitwy pod Łysiną i 
tragicznej w skutkach pacyfikacji Wiśniowej i 
okolicznych miejscowości. 
 Sto lat temu, w 1914 r., nasi pradzia-
dowie, jako poddani cesarza Franciszka Józe-
fa wyruszyli na front walczyć w szeregach 
armii austro-węgierskiej. Wojna, nazwana 
Wielką Wojną, trwała 4 lata. Do Dobczyc 
wojska rosyjskie wkroczyły 28 listopada 1914 
r., a wyparte zostały przez siły austriackie 8 
grudnia 1914 r. Dobczyce podczas działań 
wojennych, na szczęście, nie ucierpiały wiele, 
ale na południowy-zachód od miasta, w rejo-
nie Drogini toczyły się zacięte walki sił au-
striackich, wspartych oddziałami niemiecki-
mi, które wyparły Rosjan i odrzuciły na 
wschód w kierunku Łapanowa. Po tych wal-
kach pozostały cmentarze wojenne w Wiśnio-
wej, w Gdowie i największy w Drogini-
Banowicach, gdzie złożono ciała 191. pole-
głych żołnierzy różnych narodowości. Spo-
śród mieszkańców Dobczyc, którzy walczyli 
na frontach I wojny światowej, wielu nie po-
wróciło do rodzinnych domów, a niektórzy 
wrócili, jako inwalidzi wojenni. 
 Niedługo po wyparciu Rosjan, w 
styczniu 1915 r., dobczyczanie byli świadka-
mi przemarszu I Brygady Legionów Polskich. 
Być może z I Brygadą przez Dobczyce podą-
żał jej dowódca Józef Piłsudski. Wówczas to 
nasi pradziadowie zobaczyli żołnierzy w sza-
rych mundurach i w czapkach z polskimi 
orłami, którzy dawali, słabą jeszcze wtedy 
nadzieję na odzyskanie wolnej Ojczyzny. 
 Bardziej z historią Dobczyc związana 
jest II Brygada Legionów Polskich. Wkrótce 
po wybuchu wojny, już w sierpniu 1914 r. do 

II Brygady zgłosiło się dziewięciu młodych 
ochotników z Dobczyc. Poszli, bo tak nakazy-
wał im patriotyczny obowiązek, wyniesiony z 
domów rodzinnych i rodzinnego miasta. 
Wszyscy weszli w skład jedenastej kompanii, 
pierwszego batalionu, drugiego pułku piecho-
ty, II Brygady Legionów Polskich.  
 11 kompanią dowodził, w randze po-
rucznika późniejszy generał Mieczysław Bo-
ruta-Spiechowicz. II. Brygada, a wraz z nią 

11 kompania, walczyła na 
szlaku karpackim i była 
jedynym oddziałem, który 
w I wojnie bił się o niepod-
ległość Ojczyzny ze 
wszystkimi trzema zabor-
cami. 
 O 11 kompanii, w 
której walczyli młodzi 
dobczyczanie, z uznaniem 
wyraził się ich dowódca, 
pisząc we wspomnieniach: 
„Jedenastka cała, jak jeden 
mąż szła za plecami moimi 
w zwartej kolumnie i czeka-
ła na moje rozkazy, gotowa 
nawet bez nich rzucić się 
ku przodowi”. Było to w 

bitwie z Austriakami pod Rarańczą. Między 
innymi ku czci takich bohaterów, w latach 
międzywojennych, mieszkańcy Dobczyc 
umieścili na Rynku symboliczny Grób Nie-
znanego Żołnierza. 
1 września, 75 lat temu była ładna pogoda i 
bezchmurne niebo. Nad Dobczyce nadleciały 
niemieckie bombowce. Od wybuchu bomb 
płonęły domy i zginęło trzynaścioro miesz-
kańców Dobczyc, wśród nich troje dzieci. 
Długa lista dobczyczan, ofiar wojny, znajduje 
się w sali pamięci na zamku. Czwartego i 
piątego września 1939r. kilkadziesiąt metrów 
stąd, w budynku szkoły, płk Stanisław Ma-
czek rozlokował sztab X Brygady Kawalerii 
Zmotoryzowanej, którą dowodził. Płk Stani-
sław Maczek, we wspomnieniach spisanych 
po wojnie, drogę Myślenice – Dobczyce, 
pełną uciekinierów, bombardowaną i ostrzeli-
waną przez Niemców, nazwał „Golgotą”.  
 Do sztabu w Dobczycach na odprawę 
sztabu brygady przybył dowódca Grupy Ope-
racyjnej „Bielsko”, generał Mieczysław Boru-
ta-Spiechowicz, dowódca 11 kompanii, w 
której podczas I wojny walczyli dobczycza-
nie. Nasze miasto wplotło się zatem w wojen-
ne życiorysy dwóch wybitnych Polaków.  
 Nasi mieszkańcy, podobnie jak cały 
naród, nie pogodzili się z okupacją. Już pod 
koniec 1940 r. na terenie myślenickiego ob-
w o d u  Z w iąz k u  W a lk i  Z b r o j n e j 
(przemianowanym w lutym 1942 r. na Armię 
Krajową) działało 5 placówek, w tym placów-
ka w Dobczycach. W roku 1942 w sąsiadują-
cej z Dobczycami Skrzynce powstał, jeden z 
pierwszych w powiecie myślenickim, oddział 
dywersyjny AK, zorganizowany i dowodzony 
przez Franciszka Mroza. W szeregi AK wstą-
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piło ponad stu, głównie młodych, mieszkań-
ców Dobczyc. Większość służyła w tak zwa-
nej „Terenówce”. 
 Do „Terenówki” należeli ludzie 
mieszkający w swoich domach i wypełniający 
codzienne obowiązki, gotowi jednak pójść na 
każdy rozkaz dowódcy i wziąć udział w akcji. 
Dwudziestu dobczyczan przebywało stale w 
oddziałach partyzanckich w lesie. Byli oni 
pod bronią i brali udział w akcjach zbrojnych 
wymierzonych przeciw okupantom. 
 Na liście partyzantów AK z Dobczyc 
znajduje się 26 kobiet. Duża ich liczba jest 
chlubnym wyjątkiem w historii ruchu oporu. 
Były to najczęściej kilkunastoletnie dziewczę-
ta, które spełniając patriotyczny obowiązek, 
wstąpiły do AK. Po przeszkoleniu pełniły rolę 
łączniczek i sanitariuszek, narażając życie 
swoje i swoich bliskich. Za przynależność do 
partyzantki groziła śmierć także rodzinie. 
Chociaż nie walczyły z bronią w ręku, to swo-
im działaniem wnosiły wkład do walki z oku-
pantem. Nieubłagany czas zrobił swoje. Pra-
wie wszyscy ze stu kilku członków AK z 
Dobczyc nie żyją. Naszym obowiązkiem jest 
pamiętać o nich i oddawać im należną cześć. 
W czasie okupacji w budynku przy Rynku, 
znajdował się posterunek policji niemieckiej. 
70 lat temu 27 lipca doszło tutaj do słynnej 
akcji odbicia z więzienia, partyzanta, podcho-
rążego Andrzeja Woźniakowskiego, pseudo-
nim „Prawdzic”.  
 Komendant myślenickiego obwodu 
AK o kryptonimie „Murawa” podporucznik 
Wincenty Horodyński ps. „Kościesza” wysłał 
z meldunkiem do Krakowa swojego adiutanta 
„Prawdzica”. Rano przechodząc przez most 
na Rabie, „Prawdzic” został aresztowany. 
Aresztowanego umieszczono na posterunku 
policji. W policji działała zakonspirowana 
komórka AK, która przekazała meldunek o 
aresztowaniu „Prawdzica” komendantowi 
batalionu Leszkowi Wątockiemu ps. „Biały”. 
Po aresztowanego miało przyjechać gestapo z 
Krakowa. Czasu więc pozostało niewiele. 
„Biały” wysłał rowerem gońca do 
„Kościeszy”, przekazując mu informację o 
aresztowaniu. „Kościesza” zadecydował o 
odbiciu „Prawdzica” i polecił zorganizowanie 
i przeprowadzenie akcji Zbigniewowi Bana-
chowi ps. „Buk”. Wybrał on do akcji 35 par-
tyzantów. Odległość Dobczyc od Łysiny, 
gdzie mieściła się baza partyzantów, wynosi 
ponad 10 km. Uzbrojona grupa wyruszyła 
biegiem przez Kornatkę do Dobczyc. Nie-
zwykle męczący bieg wytrzymało 24 party-
zantów. Na pamiątkę tego i innych tragicz-
nych wydarzeń, co roku, we wrześniu, po-
cząwszy od 1982 r. organizowany jest bieg 
sztafetowy na trasie Wiśniowa – Dobczyce. 
 Na cmentarzu „Stróżnicy” czekała 
grupa „Terenówki” z Dobczyc, licząca około 
10 partyzantów uzbrojonych w karabiny         
i pistolety. Niemcy mieli zdecydowaną prze-
wagę. W różnych miejscach w okolicy Rynku 
kwaterowało  ich  ogółem  ponad  130,  a  pod 

Obchody 70. rocznicy walk partyzanckich AK i BCh. 
Uroczystości przy symbolicznym Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Dobczycach 
Fot. Paweł Stożek 



Dobczyce – Czasław – Wiśniowa. Po pewnym 
czasie do akcji włączył się powtórnie oddział, 
biorący udział w porannym ataku, i zaatakował 
od szosy Trzemeśnia – Zasań. Pomiędzy tymi 
dwoma grupami nieprzyjaciela znalazł się od-
dział partyzancki „Lisowczycy”, w którym 
walczyli dobczyczanie: Kazimierz Krzysiak 
„Zemsta” i Władysław Polończyk „Sęp”. Po 
ciężkiej walce, w której ponieśli znaczne straty 
„Lisowczycy”, wycofali się z pola walki. Na 
szczęście sytuacja zmieniła się na niekorzyść 
wroga. Partyzanci dokonali przegrupowania i 
silnym ogniem zmusili Niemców do odwrotu. 
Jedna kolumna Niemców wycofała się w kie-
runku Trzemeśni – Myślenic, skąd przybyła, 
druga zaś przez Wiśniową w kierunku Dob-
czyc. Było późne popołudnie. Na moście gli-
chowskim kolumna, jadąca do Wiśniowej, 
została ostrzelana przez oddział partyzancki 
„Śmiały”, który zszedł z Grodziska i zajął po-
zycje wzdłuż Krzyworzeki. Do walki włączyły 
się pozostałe oddziały partyzanckie, grupy 
„Terenówki” i oddział „Żółw” dowodzony 
przez Franciszka Mroza ze Skrzynki. 
 Bitwa o most glichowski przesądziła o 
klęsce Niemców. Straty Niemców wyniosły 
107 zabitych, 165 rannych oraz 16 wziętych do 
niewoli. Polacy stracili 12 zabitych i 18 ran-
nych. Dwaj dobczyczanie: Kazimierz Krzysiak 
i Władysław Polończyk walczyli w bitwie pod 
Łysiną w oddziale, który bił się najdzielniej i 
poniósł największe straty. Bez wahania może-
my ich zaliczyć do grona bohaterów walk o 
wolność Ojczyzny. 
 W odwecie za klęskę pod Łysiną i za 
sprzyjanie partyzantom Niemcy, 17 września, 
w niedzielę, koło południa spalili 9 zabudowań 
w Czasławiu – Wżarach, a po południu 23 za-
budowania w Lipniku. 18 września 1944 r. 
wczesnym rankiem okupanci otoczyli Grodzi-
sko, Księżą Górę i Ciecień. Prawie stu zbrod-
niarzy ruszyło tyralierą do Wiśniowej. Zabili 
78 osób, w tym 35. dzieci, spalili 8 gospo-
darstw. Następnie przeszli lasem do drogi Dą-
bie – Szczyrzyc. Na granicy Wiśniowej, Smy-
kani i Pogorzan zamordowali 37 osób, w tym 
dzieci, kobiety i starców. Spalili 19 zagród i 
odjechali w kierunku Skrzydlnej, aby po połu-
dniu powrócić do Lipnika, gdzie zabili 5 osób i 
spalili 126 zagród. 
 Na zakończenie przypomnę fakt sprzed 
kilkuset lat - 520 lat temu w 1494 r. król Polski 
Jan Olbracht w przywileju nadanym Dobczy-
com zamieścił słowa: „Za wierność i statecz-
ność mieszczan, z jaką ku nam i poprzednikom 
naszym przy wstąpieniu na tron szczególnie się 
odznaczyli (...)”. Za wierność i stateczność 
królom, czyli Polsce. Słowa te potwierdzili i 
udowodnili czynami mieszkańcy „ziemi dob-
czyckiej” na przestrzeni dziejów, a także w 
nieodległej przeszłości, walcząc na polach 
bitew I i II wojen światowych, licznie uczestni-
cząc w szeregach AK, a po zakończeniu wojny 
wielu nie złożyło broni i przeszło do podziemia 
antykomunistycznego.  

Piotr Przęczek 
 

Tekst przygotowany z okazji obchodów 70 rocznicy Walk Party-
zanckich Oddziałów AK i BCh oraz Pacyfikacji wsi Wiśniowa        
i Lipnik, które odbyły się 18 września 

 Górą Jałowcową zatrzymała się na odpoczy-
nek kompania esesmanów. „Buk” postanowił 
więc działać z zaskoczenia. Grupę uderzeniową 
podzielił na 5 sekcji. Ok. godz. 12 partyzanci 

brawurowym atakiem uderzyli na Rynek. 
Wszystkie grupy doszły na wyznaczone pozy-
cje i silnym ogniem zaskoczyły Niemców. 
Sekcja szturmowa po wdarciu się do budynku, 
współdziałając z AK-owcami, będącymi wśród 
policjantów, uwolniła „Prawdzica”, likwidując 
pilnującego go policjanta. Uwolniony dołączył 
do szturmujących, którzy wycofali się na Ry-
nek, następnie odeszli w kierunku cmentarza i 
dalej do Kornatki, na Sarnulki, gdzie zakwate-
rowali w gajówce Wojciecha Piwowarskiego 
ps. „Rogacz”. Partyzanci nie ponieśli strat. 
Udana akcja na posterunek i uwolnienie uwię-
zionego spowodowała wycofanie się Niemców 
oraz likwidację posterunków w Dobczycach i 
Raciechowicach. Teren od Raby po Szczyrzyc, 
Łapanów, Gdów, Dobczyce, Łysinę został 
uwolniony od okupanta, dając początek Rze-
czypospolitej Raciechowickiej. Kilka dni po 
akcji Niemcy wywiesili wzdłuż lewego brzegu 
Raby tablice z napisami: „Achtung! Banditen-
gebiet!” (Uwaga, bandyci), ostrzegające Niem-
ców przed partyzantami. 
 Następną ważną dla naszego miasta rocz-
nicą jest 70 rocznica bitwy pod Łysiną, w któ-
rej walczyli partyzanci z Dobczyc. 12 września 
1944 r., niedaleko Dobczyc rozegrała się jedna 
z największych bitew partyzanckich w Mało-
polsce, nazwana bitwą pod Łysiną. W celu 
likwidacji zgrupowania partyzanckiego w rejo-
nie góry Łysiny, liczącego około 275. ludzi, 
Niemcy zgromadzili kilka batalionów wojska i 
żandarmerii, wspieranych przez pojazdy pan-
cerne, artylerię i samolot rozpoznawczy. 12 
września wczesnym rankiem siły niemieckie 
(około 400 żołnierzy), które nadjechały od 
Myślenic, zaatakowały od strony Poręby od-
dział partyzancki „Pościg”. Atak ten partyzanci 
„Pościgu” odparli, zadając duże straty nieprzy-
jacielowi, który wycofał się w kierunku Myśle-
nic. 
 Koło południa przez Dobczyce przejecha-
ła druga kolumna wroga (ok. 350 żołnierzy), 
która zaatakowała partyzantów od strony drogi 
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P oniżej prezentujemy tekst Angeliki Woź-
niak, który wygrał konkurs o tematyce 

pokoju na świecie. Angelika jest uczennicą 
klasy 4 technikum budowlanego w Zespole 
Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dob-
czycach. Tekst Angeliki Woźniak wygrał 
konkurs o tematyce pokoju na świecie.  
 

O twieram oczy…Przez okno wpadają 
złociste, ciepłe promienie. Jest pięknie. 

Zielone drzewa, szum wiatru, kolorowe moty-
le. Jeden z nich zaplątał się w śnieżnobiałą 
firankę.  
 Oglądam otaczający mnie świat z podzi-
wem i błogością. Nie potrafię zrozumieć, jak 
człowiek potrafi niszczyć to, co otrzymaliśmy 
jako wspólne dobro. 
 Dlaczego? Dlaczego w świecie jest tyle 
zła? Tyle smutnych dziecięcych twarzy…
Tyle łez. 
 Ludzie zmagają się z wieloma trudno-
ściami, lecz czym są one w porównaniu z 
czasem wojny i strachu? 
 Nie doceniają tego, co posiadają. Nie są 
świadomi jak cienka nić dzieli dobro od zła. 
A wystarczy na chwilę się zatrzymać… Spoj-
rzeć odrobinę dalej. Pokochać  świat i cieszyć 
się z wolności i spokoju.  
Bo świat nie jest zły. Jest piękny. 
 To ludzie decyduje o losie swoim i in-
nych. To właśnie oni burzą wszystko to, co 
nas otacza. Niszczą samych siebie. 
Ale mogą i budować, naprawiać i kochać. 
 Historia powinna Nas nauczyć, że 
wszystko co posiadamy jest nietrwałe i kru-
che.  
 Dlatego budujmy lepszą przy-
szłość ,doceniajmy teraźniejszość.  
Otwórzmy serca na innych i wlewajmy w nie 
spokój. 

Cmentarz w Wiśniowej - mogiła ofiar 
pacyfikacji 
Fot. Paweł Stożek 

O pokoju 

P o wakacyjnej przerwie Stowarzyszenie 
Integracji Rodziny „Więź” serdecznie 

zaprasza na 
kolejną edy-
cję rozgry-
wek szacho-
wych. Roz-
g r y w k i , 
które organi-
zowane są         
w Regional-
nym Cen-
trum Oświa- 
 
 
 
 

towo-Sportowym w Dobczycach, cieszą się 
dużym zainteresowaniem nie tylko wśród 
mieszkańców naszej gminy, ale także gmin 
powiatu wielickiego i limanowskiego.  
 Tradycyjnie rozgrywki odbywać        
się będą w każdy ostatni piątek miesiąca. 
Więcej informacji na temat rozgrywek         
oraz zapisy przyjmowane są pod nr. tel.     
502-397-376. Informacje na temat działalno-
ści Stowarzyszenia można znaleźć na stro-
nie: www.wiez.dobczyce.pl oraz na 
www.facebook.com/SIRWIEZ 

Fot. ze zbiorów SiR Więź 

Stowarzyszenie Integracji Rodziny 
„Więź” zaprasza na rozgrywki 




