


Zdjęcie na okładce: Paweł Stożek 
Projekt okładki: Paweł Stożek 

 
MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI 

Adres redakcji:  
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
Tel.  012-27-16-758 
Fax. 012-27-16-757 
 

Redaktor naczelny: 
                 Anna Stożek 
Redaktor wydania:  
                 Marcin Kęsek  
Korekta:                  Anna Stożek   
 
Współpraca:  
Magdalena Gaweł 
Sabina Cygan 
Joanna Talaga 
Bogumiła Domagalska 
Jacek Kozubek 
Katarzyna Maj 
Paweł Piwowarczyk 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych- 
ISPINA 
 
Adres e-mail Redakcji 
tapeta.redakcja@gmail.com 
www.facebook.com/miesiecznik.tapeta/ 
 
Kontakt w sprawie reklam: Marcin Kęsek, tel. 12-37-21-701 
Adres e-mail: 
mkesek@dobczyce.pl 
Wydawca:   
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach 
www.mgokis.dobczyce.pl 
 
Wydruk:  
"GRAFIKON" tel. (33) 873 46 20 
 

Nakład:  
1700 egzemplarzy 
 

Kolportaż: 
42 punkty na terenie                        
Gminy i Miasta Dobczyce 
 

 

Rok utworzenia:  
2002 
 

Wpłat należy dokonać na konto: 
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK 
KULTURY I SPORTU  
W DOBCZYCACH 
20-86020000-0000-0225-2430-0001 
Bank Spółdzielczy w Dobczycach 
 

International Standard Serial  Number (Międzynarodowy Standardowy Numer 
Wydawnictwa Ciągłego): 

ISSN 1730-2986 
Redakcja nie odpowiada za treść 

reklam i ogłoszeń,  
nie zwraca materiałów nie zamówionych.  
Zastrzegamy sobie prawo redagowania, 

skracania  
i adiustacji tekstów, nadesłanych listów oraz 

zmiany ich tytułów.  

TAPET A 

2                                                                                                                                                                            TAPETA nr 6(169)/2017 

W  pierwszą niedzielę czerw-
ca byliśmy świadkami 

imponującej imprezy biegowej 
zorganizowanej przez Rozbiegane 
Dobczyce. W Rodzinnym Mini 
Festiwalu Biegowym „O Złotą 
Kózkę” wystartowało 520. za-

wodniczek i zawodników (w bie-
gu dla dzieci - 244, najmłodszy 
uczestnik miał 2 latka, a w biegu 
głównym - 276, w tym 33 osoby 
w nordic walking).  
- Bardzo się cieszę, że impreza się 
udała – mówił burmistrz Paweł 
Machnicki, który również wziął 
udział w biegu (nordic walking) – 
gratuluję organizatorom. Dzięku-
ję uczestnikom i kibicom, którzy 
dopingowali na trasie i częstowali 
nas wodą. 
 Podczas festiwalu swój 
debiut miała maskotka eRDuś 
(efekt projektu Działaj Lokalnie 
wspieranego przez gminę Dob-
czyce), która wraz z dziećmi, 
misiem Tulisiem i Rabusiem pro-
wadziła rozgrzewkę i dopingowa-
ła podczas biegów. 
 Festiwal został zorganizo-
wany dzięki finansowemu wspar-
ciu gminy Dobczyce a tak-
że Kalejdoskopu Partnerstwa. 
Swój wkład finansowy i rzeczowy 
w biegi miały także 
głównie lokalne 
firmy. 
 Serdecznie 
dziękujemy organi-
zatorowi - stowarzy-
szeniu  Rozbiegane 
Dobczyce, ludziom-
którzy po raz kolej-
ny udowodnili, że są 
profesjonalistami w 
organizacji tego 
typu imprez. 

(ugim)  R o d z i n n y 
Mini Festiwal Biegowy „O złotą 
kózkę” pewnie jeszcze długo 
będzie wywoływał w uczestni-
kach, organizatorach, kibicach 
wiele wzruszeń. Chcieliśmy, żeby 
było to prawdziwe święto biega-
nia, dlatego tak wiele razy używa-

liśmy słowa „proszę”. Na nasze 
prośby o zaangażowanie odpo-
wiedziało wiele firm, instytucji, 
organizacji. Za każdą z nich stał 
człowiek, stali ludzie, którzy rów-
nież są zwycięzcami naszego 
Festiwalu. Teraz my mówimy: 

„dziękuję”. Mówimy to w imieniu 
organizatorów, a także wszystkich 
tych, którym niedzielny dzień 
sprawił tyle radości. 
 Nikt by nie pobiegł gdyby 
nie było biegaczy, którzy przyje-
chali z różnych zakątków Polski, 
nie byłoby biegów dzieci, gdyby 
nie rodzice, którzy mimo upałów 
przyprowadzili swoje pociechy na 
start. To Wy wszyscy tworzyli-
ście ten Festiwal. Bardzo się cie-
szyliśmy tak liczną obecnością! 
 Nie rywalizowalibyśmy  
o „O złotą kózkę” gdyby nie 
ogromny sztab ludzi organizują-
cych i zabezpieczających impre-
zę. Po raz kolejny spotykamy się 
z ogromną życzliwością straży 
pożarnej – na ręce Kazimierza 
Płatka (komendanta Miejsko-
Gminnego ZOSP RP w Dobczy-
cach) składamy podziękowania 
dla wszystkich strażaków z naszej 
gminy, a także strażaków z OSP 
Raciechowice. Mieliśmy licznych 

w o l o n t a r i u s z y , 
których nie sposób 
wszystkich wymie-
nić – byli to m. in. 
uczniowie Zespołu 
Szkół w Dobczy-
cach. Wspomagali 
nas również wo-
lontariusze, ratow-
nicy z Malty Służ-
by Medycznej 
oddział Myślenice 
i funkcjonariusze 
Policji. 
 R a n g ę 

biegu podnosiła jak zawsze sie-
dziba biura zawodów i jego zaple-
cze organizacyjne przy Regional-
nym Centrum Oświatowo-
Sportowym. Za serdeczność i 
otwartość w przyjęciu nas dzięku-
jemy dyrektorowi Andrzejowi 

Topie z ośrodka kultury. Biegacze 
mieli również gdzie zaparkować 
dzięki uprzejmości ZS w Dobczy-
cach. Żeby przeprowadzić zawo-
dy potrzebna była ogromna ilość 
różnego rodzaju sprzętu typowe-
go dla organizacji imprez biego-
wych – tu mogliśmy liczyć 
na KKB Dystans z Pawłem Żyłą 
na czele, sprzęt użyczyła także 
Raba Dobczyce. Zaplecze biuro-
wo-logistyczne zaoferowała nam 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Dobczycach. Rozgrzewkę popro-
wadziła niezastąpiona Sylwia 
Nosal.  
 Gdy wpadliśmy na po-
mysł biegu otrzymaliśmy przy-
chylność i po założeniu stowarzy-
szenia wystartowaliśmy w kon-
kursie, gdzie otrzymaliśmy dota-
cję Gminy i Miasta Dobczyce. 
Duże finansowe wsparcie ofiaro-
wał nam również Kalejdoskop 
Partnerstwa. Wielką niespodzian-
ką było dla nas, gdy otrzymaliśmy 
telefon od firmy „Animex”, która 
zadeklarowała chęć wsparcia. 
Dzięki niej tak wspaniale wyglą-
dały biegi dla dzieci. Wszyscy 
zachwycaliśmy się eRDusiem – 
naszą maskotką klubową. Naro-
dził się on dla naszej grupy, dzię-
ki projektowi napisanemu przez 
dwóch członków naszej grupy w 
ramach programu Działaj Lokal-
nie (projekt pt. „Biegowe Przed-
szkole”). 
 Po raz kolejny otrzymali-
śmy wsparcie od wielu firm – 
Betoniarnia  Marbud,  Le-
nart&Synowie, Panorama Sport i 
Bajer Sport Centrum Turystyki 
Aktywnej. Wiele firm przekazało 
także materiały promocyjne do 
pakietów i nagrody rzeczowe. 
Wśród nich musimy wymienić: 
Rucola Caffe, Market Jan, Ferro, 
KNS Okna – Śląska Fabryka 
Okien, HILLTOP Caps, hurtow-
nia „Aga”, Kręgielnia Gdów, 
Pizzeria Camaro, Negra Sport, 
Studio kosmetologii Anny Szla-
chetki, Erkado fabryka drzwi, 
Femi Sfera, zakład fryzjerski 
Venus (Raciechowice), Oriflame. 
Ciągle jeszcze przeglądamy zdję-
cia, oglądamy filmy. Wysoki 
poziom relacji i zapowiedzi za-
pewnili nam profesjonalni partne-
rzy medialni – RePlay (oprawa 
foto i video ): Kamil Sorocki, 
Stowarzyszenie KAT Dobczyce, 
miesięcznik Tapeta, miesięcznik 
Sedno, Dobczycki Portal Informa-
cyjny. Swoją wdzięczność wyra-
żamy także pracownikom Biura 
Promocji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce za pomoc w promocji 
naszej imprezy. 

Rozbiegane Dobczyce 

Udany rozbiegany dzień w Dobczycach - czyli kolejny sukces Rozbieganych Dobczyc 

Zdjęcia: Anka Stożek 
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Jubileuszowy Wypas w Dobczycach W  majową sobotę (27 maja) Dobczyce 
określane były jednym mianem – wypa-

śne miasto. A to za sprawą wielu atrakcji, któ-
re dla mieszkańców i turystów przygotowali 
organizatorzy jubileuszowego, piątego Wypa-
su w Dobczycach. W tym roku Wypasowi 
towarzyszyła gra terenowa „Kozim Szlakiem 

na Wypasie”. 
 Już od 8. rano całą Polskę o dobczyc-
kim święcie zawiadamiało radio RMF FM, 
które gościło w naszym mieście w ramach 
akcji „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. 
Żółty samochód, ze swoją niezawodną radiową 
ekipą, rozgościł się pod strażnicą, obserwując  
i relacjonując to co działo się w Dobczycach. 
A działo się naprawdę dużo. 
 W ramach naszego małego jubileuszu 
zorganizowana została dla dzieci gra terenowa 
„Kozim Szlakiem na Wypasie”. Polegała ona 
na odszukaniu jedenastu kóz, które pochowały 
się w mieście. Podczas poszukiwań 
drużyny natrafiały na różne przygody 
i wyzwania. W grze wzięła udział aż 
setka dzieci, które z uśmiechem na 
twarzy ukończyły zabawę zdobywając 
wszystkie pieczątki. 
 Gra zorganizowana została 
przez Biuro Promocji urzędu, KAT 
Dobczyce oraz cudowną i aktywną 
młodzież z gimnazjum i Zespół Szkół 
Dobczyce, którą opiekowała się Justy-
na Dudzik. Wydarzenie wspierane 
było przez Kalejdoskop Partnerstwa, 
który jest realizowany w ramach Pro-
gramu Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności – Lokalne Partnerstwa 
PAFW. 
 Piękne kozy wykonane zostały 
przez lokalnego artystę Mariana Krawczyka – 
Aniołówka. 
 Rzeźby pozostaną w mieście. Zapra-
szamy wszystkich do indywidualnych poszuki-
wań. 
Już popołudniu mega kozy zdominowały całe 
miasto, przechodząc przez centrum w barw-
nym pochodzie, poprowadzonym przez Orkie-
stra Dęta Osp Dobczyce i Zespół Taneczny 
Intox, docierając do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego. Przemarsz wzbogaci-
ły również pozakonkursowe kózki. Jedna  

z nich przygotowana została przez Stowarzy-
szenie „Granica”, drugą był natomiast, dobrze 
znany już w Dobczycach Rabuś – maskotka 
KS Raba Dobczyce. 
- Cieszę się, że impreza ta odbywa się już po 
raz piąty i jak co roku gromadzi całe rodziny  
i społeczności. Dziękuję wam drodzy rodzice  

i nauczyciele za zaangażowane i trud włożony 
w przygotowanie tych pięknych kóz – powie-
dział burmistrz Paweł Machnicki otwierając 
jubileuszowy wypas. 
 W tym roku do Dobczyc dotarła także 
koza z partnerskiego miasta Versmold, czyniąc 
go tym samym wypasem międzynarodowym. 
W szranki konkursowe, oprócz niemieckiej, 
stanęło również 9 kóz z całej gminy. Wybór 
był niezwykle trudny, gdyż wszystkie prezen-
towały się imponująco, a pomysłowość ich 
twórców zaskoczyła niejednego znawcę kóz. 
Komisja miała niełatwe zadanie wyłonienia  

z grona pięknych, tych najpiękniejszych. Skład 
komisji był wachlarzem osobowości i weszli  
w niego: Agnieszka Bartak-Lisikiewicz – ar-
tystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Katarzyna Maj – przedstawiciel-
ka instytucji kultury, Anna Stożek – przedsta-
wicielka lokalnych stowarzyszeń, Włodzimierz 
Juszczak – jak sam o sobie mówi „Koziorz  
z krwi i kości” a zarazem radny Rady Miej-
skiej, Kinga Żak – osoba wyłoniona losowo 
spośród publiczności. 
 Po prezentacjach przygotowanych  

przez dzieci oraz dokładnym obejrzeniu kóz, 
komisja udała się na obrady. Jak nam doniesio-
no, były one bardzo gorące, komisja spierała 
się na argumenty, a przyznane miejsca dzieliły 
pojedyncze punkty. 
Ostatecznie komisja zdecydowała przyznać 
nagrody: 
W kategorii przedszkola: 
I - PS nr 3 w Dobczycach 
II - PS nr 1 w Dobczycach  
III - OP w Sierakowie przy SP w Dziekanowi-
cach 
 
W kategorii szkoły: 
I - SP w Dobczycach 
II - Gimnazjum w Dobczycach 
III - SP w Kornatce 
IV - SP w Stadnikach 
 
W kategorii organizacje pozarządowe: 
I - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobczy-
cach 
II - Świetlica środowiskowa w Kornatce 
II - CJD Versmold 
 O tytule Koziej Miss zdecydowała 
publiczność. Okrzyknięta została nią koza 
Krakowianka z Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Dobczycach, którą udekorował bur-
mistrz Paweł Machnicki. 
 O sukcesie „Wypasu w Dobczycach” 
decydują też nasi społecznicy, lokalni twórcy  
i niezastąpione panie z kół gospodyń wiej-
skich, którzy przygotowują barwne stoiska ze 
swoimi produktami i zabawami dla dzieci. 
Można było zatem skosztować smakowitości 
ze stołów KGW z Kędzierzynki i Brzączowic, 
zakupić wspaniałe rękodzieła, uczestniczyć  
w warsztatach ceramiki, czy zapisać się na 
bieg u Rozbieganych Dobczyc lub na zajęcia  
z tenisa na stoisku TOP SPINu - Dobczyckiego 
Klubu Tenisowego. Do zdjęć w samochodzie 
„jadącym” na wypas zaprosiły Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej, a o oprawę muzyczną 
zadbała Sekcja Wokalna MGOKiS 
Dobczyce. 
 Imprezę poprowadzili Walde-
mar Pączek i Mariusz Grzybek. Orga-
nizatorem „Wypasu w Dobczycach” 
oraz gry terenowej „Kozim Szlakiem 
na Wypasie” było Biuro Promocji 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
Partnerzy tegorocznego Wypasu: 
MGOKiS Dobczyce, Zespół Szkół 
Dobczyce, Gimnazjum w Dobczycach, 
Orkiestra Dęta OSP Dobczyce, Rozbie-
gane Dobczyce, TOP SPIN Dobczycki 
Klub Tenisowy, Zespół Taneczny  
Intox, KGW Kędzierzynka, KGW 
Brzączowice, Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie 

Ispina Dobczyce, Fundacja Dobczyckie Cen-
trum Wsparcia, Rucola Caffe, Sekcja Wokalna 
MGOKiS Dobczyce, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Dobczycach, Iwona Płoskonka Cera-
mika Artystyczna, Piekarnia Cukiernia Dom 
Chleba/ Dom Weselny, Stowarzyszenie 
"Granica", Hotel Kasztelan. 
 Patronat medialny objęły: miesięcznik 
Tapeta, TVP3 Kraków, Myślenice iTV Powia-
towa Telewizja, Miesięcznik Sedno, Dobczyc-
ki Portal Informacyjny. 

(ugim) 

Fot. Paweł Popielak 

Fot. Anka Stożek 
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L okalna Grupa Działania Turystyczna Pod-
kowa w partnerstwie z gminami LGD, w 

tym również z Gminą Dobczyce, będzie starać 
się o dofinansowanie do 60 proc. kosztów mon-
tażu instalacji odnawialnych źródeł energii 
(fotowoltaika, solary, pompy ciepła) w ramach 
projektu OZE.  
 Ilość pieniędzy, która może zostać prze-
kazana na dofinansowanie w poszczególnych 
gminach LGD Turystyczna Podkowa zależy 
m.in. od zainteresowania mieszkańców – to jest 
od ilości złożonych ankiet. Z ankietami można 
się zapoznać na stronie urzędu gminy: 
www.dobczyce.pl lub na stronie Turystycznej 
Podkowy: www.turystycznapodkowa.pl  
 Deklaracje należy złożyć w Urzędzie 
Gminy (osobiście - dziennik podawczy) według 
adresu montażu instalacji do 21 lipca. Deklara-
cje można także przesłać pocztą na adres urzędu 
gminy (Rynek 21, 32-410 Dobczyce) z tym, że 
o kolejności złożenia ankiety decyduje data 
wpływu do urzędu 
 LGD będzie aplikować o środki na 
rozwój infrastruktury produkcji energii z odna-

wialnych źródeł do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
 Zachęcamy do udziału w projekcie, 
który pozwoli znacznie obniżyć koszty zakupu i 
montażu instalacji OZE. Odnośnie instalacji 
fotowoltaicznych szacunkowo na jedno gospo-
darstwo domowe potrzebne jest około. 3 kW 
energii – szacowany koszt takiej instalacji to ok. 
18 tys. zł brutto. Szacowany wkład własny wy-
niesie około 8 000 zł przy stawce 8 proc. VAT. 
 Spotkania informacyjne, które już odby-
ły się w gminach naszej LGD wykazują duże 
zainteresowanie projektem, największe w Pci-
miu gdzie w spotkaniu uczestniczyło kilkaset 
osób (a we wcześniejszych naborach złożono 
blisko 700 ankiet).  
 Zachęcamy Państwa do udziału w pro-
jekcie, do składania ankiet – bowiem między 
innymi od zgłoszonego zapotrzebowania zale-
żeć będzie przydział funduszy. 
 W przypadku potrzeby uzyskania dodat-
kowych informacji można skorzystać z pomocy 
zatrudnionego przez Gminę Dobczyce ekodorad-
cy Pana Grzegorza Murzyna tel. 12/372 17 77. 

(Red.) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 
Złóż deklarację - weź udział w projekcie OZE 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę kanalizacji w rejonie osuwiska w 
Dziekanowicach Po przeprowadzonym przetargu została podpi-
sana umowa z wykonawcą na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie osuwi-
ska w Dziekanowicach. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe „ADIR”. Kwota za 
wykonanie prac projektowych to: 68 800. Pla-
nowany termin zakończenie prac: 31. grudnia. 
 
Budowa chodnika przy ul. Myślenickiej Podpisano porozumienie w sprawie przejęcia 
od Województwa Małopolskiego do realizacji 
przez Gminę inwestycji polegającego na budo-
wie chodnika przy ul. Myślenickiej na dł. oko-
ło 480 mb. Udział Województwa w realizacji 
zadania to 250 tys. zł. Udział Gminy Dobczyce 
- 250 tys. zł, w tym udział rzeczowy na kwotę 
25 092 zł ( opracowanie dokumentacji projek-
towej przez Gminę Dobczyce). 

(ugim) 

Inwestycje w Gminie Dobczyce 

O chotnicza Straż Pożarna w Rudniku  
obchodziła 90 lat istnienia. Z tej okazji 

druhowie zaprosili do wspólnego świętowania 
mieszkańców i wielu gości. 
 Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele parafialnym w Dziekanowi-
cach, podczas której ks. Dariusz Firszt poświę-
cił nowy samochód bojowy jednostki.  
 Następnie poczty sztandarowe i zapro-
szeni goście udali się przed strażnicę OSP  
w Rudniku. Prezes jednostki, Marcin Adamski 
przedstawił zebranym rys historyczny, przypo-
minając, że po wybudowaniu budynku, strażni-
ca była sercem kulturalnym wsi. To tu spoty-
kali się młodzież i dorośli, funkcjonował klub 
wiejski, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowywały smakołyki na uroczystości 
odbywające się w Rudniku.  
 Burmistrz Paweł Machnicki, zwracając 
się do druhów jednostki OSP w Rudniku dzię-
kował strażakom za ich oddanie i bezintere-
sowną, społeczną pracę.  
- Jestem z was dumny. Chciałbym wyrazić 
swoje uznanie dla waszej ofiarnej służby. 

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku 

Fot. Sabina Cygan 

Dziękuję za to, że jesteście zawsze na poste-
runku i pomagacie, gdy w naszej gminie dzieję 
się coś złego – powiedział. Przekazując klu-
czyki do nowo zakupionego wozu bojowego, 
burmistrz życzył, aby druhowie nie musieli z 
niego często korzystać.  
 Gmina Dobczyce w roku 2016 prze-
znaczyła dotację w wysokości 230 tys. zł. na 
zakup samochodu strażac-
kiego dla OSP z Rudnika. 
Tamtejsza jednostka liczy 
dwudziestu sześciu czyn-
nych i dwóch honorowych 
członków. Mimo, że jest 
jedną z najmniejszych w 
gminie Dobczyce, jest 
bardzo sprawną i dobrze 
zorganizowaną OSP. Do-
brze wyszkoleni strażacy 
dbają zarówno o rozwój 
jednostki jak i jej siedziby, 
zdobywając środki ze-
wnętrzne na szkolenia oraz 
rozbudowę i doposażenie 

remizy. W 2015r. wykonano prace remontowe 
w strażnicy oraz zakupiono sprzęt i wyposaże-
nie, pozwalające na organizowanie w remizie 
spotkań i imprez okolicznościowych. Inwesty-
cję, w kwocie 72 tys. zł. sfinansowano z dota-
cji PROW, w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi”.  

(sab) 

Fot. Sabina Cygan 
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Z akończono trwającą niespełna miesiąc 
modernizację ul. Podgórskiej. Od końca 

czerwca ulica Podgórska posiada nową na-
wierzchnię, przez co zwiększył się komfort  
i bezpieczeństwo jazdy. Wykonawcą inwestycji 
realizowanej przez Gminę Dobczyce była firma 
„POL-BRUK”  Pietrzak Sp. Jawna, a jej 
wartość prac wynosiła 156 060 zł (brutto). 
 Zakres robót obejmował: 
- rozbiórkę elementów pasa drogowego wraz  
z transportem; 
- rozbiórkę nawierzchni asfaltowej; 
- roboty ziemne związane z wymianą kanaliza-
cji opadowej;  
- wymiana pokryw betonowych, 
- wymiana studni ściekowych, 
- uzupełnienie podbudowy tłuczniowej; 
- wymiana krawężników betonowych układa-
nych na ławie betonowej z oporem; 
- wymiana nawierzchni zjazdu z kostki betono-
wej grub. 8 cm wraz z uzupełnieniem podbudo-
wy kruszywem łamanym; 
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 
na włączeniu z ul. Rynek wraz z uzupełnieniem 
podbudowy grub. 10cm z kruszyw łamanych; 
- regulacja włazów żeliwnych studzienek kana-
lizacyjnych oraz wpustu ulicznego; 
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineral-
no-asfaltowej grysowej grub. 4 cm; 
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mine-
ralno-asfaltowej grysowej o grub. 4 cm. 
 W najbliższym czasie uzupełnione 
zostanie przez pracowników Urzędu Gminy 
oznakowanie poziome na jezdni. 

 Tekst i foto: (ugim) 

Ulica Podgórska  w nowej odsłonie 

B urmistrz Miasta i Gminy Dobczyce infor-
muje mieszkańców Gminy, że zgodnie  

z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) oraz regula-
minem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Dobczyce, przyjętym 
uchwałą nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej  
w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 roku, 
właściciele nieruchomości, których budynki 
mieszkalne nie zostały podłączone do kanali-
zacji sanitarnej zobowiązani są do: gromadze-
nia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezod-
pływowych, wywozu zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prze-
pisami.  
 Właściciele nieruchomości zobowiąza-
ni są do systematycznego usuwania gromadzo-
nych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych z częstotliwością zapobiegającą prze-
pełnianiu się zbiorników bezodpływowych.  
Każdy właściciel powinien podpisać umowę  
z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych z terenu Gminy Dobczyce. 

Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości 
otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.  
 Jak wynika z powyższych przepisów, 
w trakcie kontroli prowadzonych przez pra-
cowników urzędu, właściciel zobowiązany jest 
udokumentować wywóz nieczystości ciekłych 
przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia 
za usługi. Dlatego też ważne jest, aby przecho-
wywać takie umowy i dowody zapłaty. Ilość 
nieczystości ciekłych w poszczególnych bu-
dynkach ustalana jest na podstawie ilości zuży-
tej wody. W przypadku braku wodomierza 
głównego ilość pobranej wody ustalana  
jest zgodnie z przeciętnymi normami  
zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 
r. (Dz.U.2002.8.70) 
 Za brak umowy oraz brak potwierdzeń 
wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie 
art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, właścicielowi grozi 
kara grzywny. Za brak umowy nakładany jest 
na właściciela mandat karny w wysokości do 
500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania 
zbiornika bezodpływowego mandat w wysoko-
ści do 500 zł. 

(ugim) 

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 

T rwają prace nad budową parkingu przy 
ulicy Szkolnej. Wykonany zostanie  

parking na 75 miejsc postojowych wraz  
z kanalizacją deszczową. 
 Wykonawcą robót budowlanych jest 
Firma „SAMBUD”. 
 Kwota za wykonanie robót to: 285 
213,32 zł brutto. Planowany termin zakończe-
nie robót – 14. lipca. Projekt finansowany jest  
z budżetu Gminy i Miasta Dobczyce. 

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości  ciekłych oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych 

Ostatnie prace na cmentarzu komunalnym N a cmentarzu komunalnym przy ul. Gan-
carskiej ukończone zostały roboty moder-

nizacyjne polegające między innymi na wyko-
naniu kanalizacji deszczowej wraz z drenażem 
odwadniającym oraz utwardzeniem alejek i 

chodników kostką brukową na pod-
budowie kamiennej. W centralnej 
części wykonano w formie dwóch 
rozdzielonych schodami terenowymi 
łuków kolumbarium zwieńczonych 
daszkami żelbetowymi. Kolumba-
rium w sumie posiada 60 nisz ko-
lumbariowych obłożonych płytami 
granitowymi. 
 Dodatkowo w obrębie cmen-
tarza wykonano okablowanie pod 
monitoring, nagłośnienie oraz 
oświetlenie, które zostanie zainstalo-
wanie przed końcem lipca. 
 Odnowiona została również 
kaplica cmentarna, odmalowana

została jej elewacja, dach oraz stolarka okienna 
i drzwiowa. W najbliższym czasie zamontowa-
ne zostaną jeszcze nowe bramy wjazdowe  
i furtki. Planowane są również prace nad upo-
rządkowaniem zieleni w obrębie cmentarza. 

Pusta ściana oporowa jest przygo-
towana, by w przyszłości zostać 
powiększoną o kolejne miejsca 
pochówku.  
 Po zakończonych pracach 
przy kaplicy cmentarnej i kolumba-
rium, na cmentarzu komunalnym 
rozpoczęto montaż oświetlenia 
zewnętrznego. Zamontowanych 
zostanie 27 słupów aluminiowych. 
Koszt modernizacji cmentarza   
1 011 766,34, koszt zakupów słu-
pów oświetleniowych  24 990,53.  
Montaż oświetlenia  - Gmina Dob-
czyce we własnym zakresie. 

 Tekst i foto: (ugim) 

Fot. Włodzimierz Juszczak 
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K lasy ratownicze z Zespołu Szkół uczestni-
czyły w sześciodniowym obozie szkole-

niowym, który odbywał się w Zawoi. Uczestni-
czyli w nim uczniowie klasy I i II LO. 
 Zajęcia prowadzone pod szczytem Ba-
biej Góry to jest coś. Codzienne poranne wsta-
wanie, musztra, bieganie i dużo zajęć - takie 
„atrakcje” mieli uczniowie. Kadra, która z nimi 
była, to profesjonaliści w swoim fachu. Zajęcia 

to m.in. 
samoobro-
na, strzela-
nie, ratow-
nictwo na 
polu walki 
i nie tylko 
oraz lekcja 
anatomii. 
Nie zabra-
kło rów-
nież trosz-
kę rozryw-
ki, a mam 
tu na my-

śli dyskotekę, na której zostały nawet odkryte 
talenty taneczne wśród uczniów. Kolejną formą 
odpoczynku był paintball.  
 W ostatnim dniu czekało na nas  
zaliczenie samoobrony, strzelania i musztry. 
Wszyscy zdali, więc każdy z uczestników 
śmiało mógł wrócić do domu z uśmiechem na 
twarzy. 
 Obóz szkoleniowy uzyskał dofinanso-
wanie w ramach Kalejdoskopu Partnerstwa. 

 Tekst i foto: (ZS Dobczyce) 
Orkiestra Dęta Dobczyce ponownie na podium Echo Trombity  D obczycka Orkiestra Dęta zajęła trzecie 

miejsce w konkursie XL Małopolskiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. 
 Konkurs odbywał się w niezwykłej 

scenerii Miasteczka Galicyjskiego w Nowym 
Sączu. W koncercie konkursowym 
„Mistrzowie batuty”, zaprezentowało się 28 
najlepszych zespołów z całej Małopolski, które 

wyłonione zostały podczas elimi-
nacji regionalnych w Wysowej, 
Ryglicach, Wieliczce, Nowym 
Targu, Nowym Wiśniczu, Polan-
ce Wielkiej, Toporzysku i Lasko-
wej. 
 Małopolski Festiwal Or-
kiestr Dętych ECHO TROMBI-
TY jest dorocznym spotkaniem 
konkursowym najlepszych or-
kiestr dętych województwa mało-
polskiego. Jest jedną z najbar-
dziej prestiżowych i najwięk-
szych cyklicznych imprez ama-

torskiego ruchu muzycznego.  
 Głównym celem Festiwalu jest promo-
cja i podniesie poziomu artystycznego amator-
skich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im 
prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie 
okazji do konfrontacji i wymiany doświad-
czeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, 
inspirowanie do poszukiwań repertuarowych. 
Głosami komisji konkursowej, w składzie: płk 
Stanisław Latek (przewodniczący), kpt. Tade-
usz Dobrowolski, dr Waldemar Groń, kpt. 
Stefan Żuk, Małgorzata Mikulska (sekretarz 
komisji) – Orkiestra Dęta Dobczyce, pod batu-
tą kapelmistrza Józefa Manieckiego, zajęła III 
miejsce w grupie orkiestr dętych, działających 
przy domach kultury i stowarzyszeniach kultu-
ralnych oraz orkiestr zakładowych. 

(mgokis) Fot. ze zbiorów Orkiestry 

Doskonalili umiejętności Dzieci dzieciom – świętowali i wspierali Hospicjum J uż po raz piąty postanowiliśmy świętować 
Dzień Dziecka, wspierając dzieci z Mało-

polskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. 

Razem z rodzicami przygotowaliśmy dla cho-
rych dzieci prezenty, które zostały przekazane 
przedstawicielom Hospicjum przed naszą 
szkołą. Obdarowanych zostało 23. podopiecz-
nych hospicjum.  
 Potem tradycyjnie wszyscy wyruszyli-
śmy w marszu na Rynek dobczycki. W tym 
roku był to Marsz Szczęśliwych, Zdrowych  
i Uśmiechniętych Dzieci. W marszu towarzy-
szyła nam grupa cyrkowców na szczudłach. 
Chcieliśmy się podzielić naszą radością  

z mieszkańcami Dobczyc i zwrócić uwagę,  
na to, że warto i trzeba pomagać dzieciom 
przewlekle chorym. Pani wicedyrektor Mario-

la Grandys wraz 
z przedstawiciel-
ką hospicjum 
podkreślały, jak 
ważna jest ta 
sprawa. Mamy 
nadzieję, że na 
twarzach małych 
pacjentów hospi-
cjum dziś też 
p o j a w i ł  s i ę 
uśmiech.  
 Z Rynku 
przeszliśmy do 
RCOS, gdzie dla 
młodszych dzieci 
zorganizowano 
pokazy cyrkowe, 
a starsi uczniowie 
mogli zobaczyć 

przedstawienie w wykonaniu nauczycieli pt. 
„Bądź zdrów”, które było podsumowaniem 
realizowanego w tym roku w naszej szkole 
projektu pod tym samych tytułem. Przestawie-
nie przypomniało nam, jak trzeba postępować, 
by zdrowie zachować. Spektakl bardzo  
się podobał naszym uczniom, którzy nagrodzi-
li swoich nauczycieli oklaskami na stojąco,  
a dzieci z kl. 3 wręczyli aktorom po pięknej 
róży.  

Tekst i foto: (SP w Dobczycach) 



D obczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zakończył rok akademicki. Dokonania 

minionego roku, w specjalnie przygotowanej 
prezentacji, zaprezentowała Stanisława Błaut, 
prezes Stowarzyszenia. 
 W tym roku akademickim odbyło się 
12 wykładów. Wśród gości UTW, którzy wy-

głosili prelekcje, byli: doc. dr hab. Hanna Gra-
bowska-Pałecka, ks. prof. Łukasz Kamykow-
ski, prof. Krzysztof Pałecki, prof. Michał Woy-
ciechowski, Michał Serwiński, szef biura PAH 
w Krakowie, dr Renata Zawistowska, prof. 
Kazimierz Wiech, dr Tatiana Tokarczuk, prof. 
Janusz Miczyński, podróżnik Andrzej Pasław-
ski, redaktor Dorota Warakomska oraz bur-
mistrz Paweł Machnicki, który opowiedział  
o współczesności i przyszłości Dobczyc. 
 Studenci mieli okazję zwiedzić obiekty 
zapory dobczyckiej pod fachowym przewod-
nictwem inż. Magdaleny Bujak-Lenczowskiej, 
która pracowała przy budowie, jako inspektor 
nadzoru.  
 Na większość spotkań zapraszani byli 
mieszkańcy Dobczyc, do których informację,  
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w formie m.in. plakatów, wysyłali pracownicy 
Biura Promocji Urzędu Gminy. 
Członkowie stowarzyszenia wzięli udział  
w V Dobczyckim Wypasie, prezentując sto-
isko, na którym pokazali swój dorobek. Chcieli 
w ten sposób zainteresować innych seniorów 
aktywnymi, ciekawymi formami spędzania 

wolnego czasu.  
 Oprócz wykładów i spotkań okolicz-
nościowych przez cały okres odbywały się 
systematyczne zajęcia: gimnastyka, język 
angielski, zajęcia komputerowe i plastyczne 
oraz kurs tańca. Zorganizowane zostały dwie 
wycieczki krajoznawcze: do Ojcowa i Piesko-
wej Skały oraz do Goczałkowic i Pszczyny.  
 W trakcie roku akademickiego, odby-
ły się także trzy wyjazdy do Krakowa na 
zwiedzanie zabytków miasta z przewodni-
kiem. Przybliżyły one uczestnikom historię 

zabytkowych budynków Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, kościoły o. dominikanów i francisz-
kanów wraz z krużgankami oraz historię teatru 
im. Juliusza Słowackiego, Planty i znajdujące 
się tam pomniki. 
 Jesienią 2016 r. zorganizowano dla 
chętnych praktyczną naukę udzielania pierw-
szej pomocy, którą przygotowała Bożena Ko-
rzec-Gunia, nauczycielka gimnazjum, wraz  
z uczniami. 
 Stowarzyszenie mogło realizować ten 
bogaty program dzięki projektom finansowa-
nym przez UGiM Dobczyce. Prezes Stanisława 
Błaut na spotkaniu podsumowującym podzię-
kowała za całoroczną pracę opiekunom grup, 
Radzie Słuchaczy i Zarządowi.  

 Stowarzyszenie UTW  

Stabilizacja osuwiska  w Dziekanowicach  Zakończenie roku akademickiego w UTW 

O d 2. czerwca w naszej bibliotece można podziwiać niezwykłe 
prace stworzone w ramach warsztatów artystycznych. 

 Warsztaty „Pisania Ikon” prowadzone są od pięciu lat. W tym 
roku rozpoczęły się w październiku i zostały poszerzone o malarstwo 
olejne. Idea dotyczy realizacji cyklu spotkań, podczas których uczest-
nicy (amatorzy) malują ikony i obrazy. 
 Pomysł powstał z inicjatywy Anny Bugaj i Cecylii Frajtag, 
które w ramach wolontariatu sprawowały opiekę nad grupą. Cykl 
warsztatów był nieodpłatny, a materiały w całości zostały pokryte 
przez Urząd Gminy. Do współpracy z grupą włączył się także MGO-
KiS Dobczyce, który bezpłatnie udostępniał przez wszystkie sezony 
salę potrzebną do pracy. W spotkaniach mógł wziąć udział każdy. Do 
tej pory najmłodsza uczestniczka miała 8 lat. Wystawę można oglądać 
do końca miesiąca. 

(mbp) 

Trwają prace związane z realizacją jednej  
z najważniejszych drogowych inwestycji 
powiatu w tym roku – z zabezpieczeniem 
osuwiska w Dziekanowicach. 
- To inwestycja niezwykle istotna dla miesz-
kańców gminy Dobczyce, a w szczególności 
Sierakowa, Nowej Wsi oraz Dziekanowic. 
Planowane zakończenie realizacji tego zada-
nia to koniec tego roku – podkreśla wicestaro-
sta myślenicki Tomasz Suś. 
 Zadanie realizowane jest w ramach 
dofinasowania zadań związanych z usuwa-
niem skutków klęsk żywiołowych. Wartość 
inwestycji to: 4 508 513 zł. Środki finansowe 
zabezpieczone w budżecie Powiatu Myślenic-
kiego wynoszą: 901 702,76 zł. Otrzymana 
kwota dotacji z budżetu państwa wynosi:  
3 606 810 zł. 
 W ramach zadania przewidziane jest 
wykonanie zabezpieczenia osuwiska oraz 
odbudowa korpusu drogi powiatowej, poprzez 
wykonanie ściany oporowej wraz z ławą 
oczepową i układem pali fundamentowych  
i systemu zakotwienia ściany kotwami grun-
towymi, drenażu terenu, zabezpieczenia  
skarpy oraz odbudowy zniszczonej drogi.  
 Nadzór nad inwestycją ze strony  
Powiatu Myślenickiego sprawuje Zarząd 
Dróg Powiatowych w Myślenicach.  

 
oprac WPSiFE 

Fot. Joanna Talaga 



Myślenic – jednym słowem z różnych zakąt-
ków powiatu.  
 Tradycyjnie – zwiedzano winnicę go-
spodarzy. Pan Maciej opowiadał o tym, jakich 
warunków wymagają sadzonki, o planach roz-
woju winnicy – i oczywiście zaprosił do degu-

stacji wina, które 
jest owocem jego 
winnicy. Wśród 
win także nagro-
dzony na Między-
narodowych Tar-
gach Wina w Kra-
kowie, muscat. W 
tym roku uczestni-
cy spotkania mogli 
skosztować także 
produktów Winni-
cy pod Bocianim 
Gniazdem Roberta 
Kostucha z Fałko-
wic. 
 Nie zabra-

kło pieczenia kiełbasek, tańców i zabaw dla 
dzieci oraz niespodzianki dla uczestników, 
którą przygotowali organizatorzy – pieczonego 
prosięcia. 
 Zabawa była udana, lato gromko powi-
tane – a organizatorzy już zaprosili na spotka-
nie za rok. 

(k) 

W spaniałe słońce, doskonałe nastroje  
i smakowitości regionalne, którymi 

częstowało Koło Gospodyń Wiejskich – tak, 
już po raz drugi, w Stadnikach witano lato. A 
witano w szczególnym miejscu, któremu słoń-
ce służy – w winnicy państwa Heleny i Macie-

ja Hyżych.  
 W ubiegłym roku państwo Hyżowie, 
Sołtys, Rada Sołecka Stadnik i Koło Gospodyń 
Wiejskich zaprosiło mieszkańców do wspólnej 
zabawy. Spotkanie zakończyło się sukcesem  
i tak się podobało, że w tym roku w winnicy 
spotkano się ponownie. A wśród gości dopisali 
także mieszkańcy Dobczyc, Brzączowic czy 
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Dzień dobry Lato – czyli powitanie lata w Stadnikach S tudio Tańca R po raz kolejny zaprosiło 
mieszkańców Dobczyc do taneczno-

widowiskowej uczty. Na deskach auli RCOS 
królował tym razem „Mały książę”. 
 Spektakl obejrzało już ponad 1000 

widzów i za każdym razem cieszył się uzna-
niem wśród publiczności. 
 Aby na scenie mógł zaistnieć taneczny 
Mały Książę, pracowało wiele osób. 
To tancerze z grup: R „0”, R-Babies- lisy, 
tańca klasycznego, Zumba Kids Dobczyce,  
R „1”, R „2”, R „3”, „Jamajka Wave”, I grupa 
najstarsza. W rolę króla wcieliła się Anna Po-
mierska, lisa zagrała Martynka Dynur, żmiję- 
Natalia Moskal, Różę- Emilia Skoryk, geogra-
fa- Marysia Pitala, latarnika - Oliwia Boche-
nek, Pijaka- Justyna Latoń, Księgowe- Korne-
lia Konik, Justyna Maciejczyk, Anna Jończyk, 
Sabina Pogan. W rolę pilota wcieliła się 
Agnieszka Skorut, zaś Małego Księcia zagrał 
Maks Krawczyk. Narracja, dubbing i śpiew to 
Piotr Skóra, któremu na klarnecie towarzyszy-
ła Ewa Policht. 
 Spektakl wyreżyserowały: Oliwia Bo-
chenek, Karolina Moskal, Agnieszka Skorut  
i Magdalena Ziemba. 

(Red.) 

D ziewczynki z klasy 4b Dagmara Braś, 
Lenka Kowalska i Gabrysia Murzyn, 

Mamy to! Superstar 2017 
wyśpiewały w amfiteatrze w Rabce-Zdroju  
I miejsce w Małopolskim Konkursie Piosenki 

Niemieckiej „Superstar 2017”.  
 Dziewczynkom dodawali otuchy  
i otaczali pozytywną energią ich niezastą-
pione mamy, koleżanki z klasy, wycho-
wawczyni, a także dziadkowie. Dotarcie 
do finału wymagało ciężkiej pracy. Na 
początku trzeba było nagrać utwór i na-
kręcić teledysk do wybranej piosenki 
niemieckiej.  
 Z niecierpliwością czekaliśmy na 
ogłoszenie 10 najlepszych utworów  
z całej Małopolski w kategorii szkół pod-
stawowych. I udało się. A w finale dziew-
czynki okazały się już bezkonkurencyjne. 

 
 Tekst i foto: SP Dobczyce 

1 lipca – Regionalna Giełda Kolekcjonerów  
w tym roku odbędzie się w sobotę – początek  
o godz. 10. Giełdzie towarzyszyć będą dob-
czyckie obchody 100-lecia Flotylli Pińskiej.  
W programie m.in.: zabytkowe pojazdy, wy-
stawa fotografii ze zbiorów Stowarzyszenia 
Polacy z Pińska, zabytkowe szachy – od XVIII 
w do współczesności z kolekcji Marka Sosen-
ki, Bazar PRL-u, 
O godz. 20 OSP Skrzynka zaprasza na zabawę 
taneczną z okazji powitania lata 
7 lipca – Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza na spotkanie autorskie z Kazimierzem 
Budynem. Początek godz. 19 
8 lipca – Zespół Taneczny Intox świętuje 10-
lecie istnienia. Z tej okazji odbędzie się kon-
cert w auli widowiskowej – początek godz. 16 
13-23 lipca – zmagania turniejowe w ramach 
XXV Międzynarodowego Festiwalu Szacho-
wego im. Józefa Dominika. Turnieje odbywać 
się będą w RCOS w Dobczycach 
14-16 lipca – Dni Dobczyc. Tradycyjnie  
na scenie nad Rabą. Wystąpią m.in. Mateusz 
Ziółko, Ich Troje. W czasie Dni Dobczyc  
(16 lipca) rozstrzygnięty zostanie Plebiscyt 
Kobieta Dobczyc 
28 lipca - w auli RCOS odbędzie się koncert 
brytyjska orkiestra symfoniczna Suffolk Youth 
Orchestra. Początek godz. 18. 

Mały książę na deskach RCOS 

Kalendarium  – czyli co? gdzie? kiedy? 

Stypendium Złote na Dzieci dla Zespołu Szkół w Dobczycach Z espół Szkół w Dobczycach otrzymał cer-
tyfikat przyznający szkole stypendium, 

podczas spotkania rodzin Krakowskiego Ho-
spicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera w Ło-
pusznej. Jego otrzymanie wymagało od całej 
społeczności szkolnej zaangażowania.  
 Należało wykonać różnorodne zadania, 
m.in. zebrać środki czystości i karmę dla Przy-
tuliska dla zwierząt w Harbutowicach, prze-
prowadzić kwestę 10 kwietnia na rzecz Kra-
kowskiego Hospicjum w związku z urodzina-
mi naszego wspólnego patrona – ks. Józefa 
Tischnera oraz wziąć udział w warsztatach na 
temat mediacji rówieśniczych.  
 Stypendium zostanie wypłacone w 
kolejnym roku szkolnym. Grupa wolontariu-
szy, realizująca ten projekt, będzie decydować 
o sposobie wykorzystania otrzymanych pienię-

dzy. Ich reprezentanci, uczniowie klasy 2 T2: 
Jakub Łysek, Mateusz Knapik, wraz z dyrekto-
rem szkoły Bogusławem Lichoniem i koordy-
natorką projektu Iwoną Puchałą, uczestniczyli 
w uroczystym spotkaniu w hospicjum.  
 Po modlitwie przy grobie księdza, 
odbyło się wspólne spotkanie w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Wszystko miało piękną mu-
zyczną oprawę na góralską nutę. Grali Młodzi 
Łopusznianie, kapela Wałasi z saksofonistą 
jazzowym, Piotrem Baronem.  
 Spotkanie po raz kolejny dowiodło, że 
mimo cierpienia i wielu ograniczeń chore dzie-
ci i ich rodziny potrafią się cieszyć każdym 
dniem życia, umieją dzielić się tą radością  
i miłością z tymi, co wokół. 

 
Iwona Puchała 

Fot. Anka Stożek 

Fot. Paweł Popielak 



spotkanie z policjantem - sierż. sztab. Krzysz-
tofem Arendarczykiem (dzielnicowym m.in. 
Stadnik). Było zwiedzanie radiowozu, co spo-

tkało się z dużym zainteresowaniem 
dzieci oraz rodziców.  
 Druhowie z OSP Stadniki 
także przygotowali dla dzieci atrak-
cję - zwiedzanie samochodu strażac-
kiego i strącanie przedmiotów stru-
mieniem wody. I okazuje się, że  
w Stadnikach rośnie pokolenie mło-
dych strażaków (druhen i druhów). 
Wszyscy z ochotą uczestniczyli  
w zajęciach zumby. Służba Maltań-
ska, która zabezpieczała piknik, 
przygotowała dla najmłodszych kon-
kurs z zakresu pierwszej pomocy.  
A obok tych atrakcji nie zabrakło 

dmuchańców, waty cukrowej i kiełbasek pro-
sto z ogniska. A panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich uraczyły zebranych smakowitymi wypie-
kami i chlebem ze smalcem. Zabawa była 
przednia!                                                        (k) 

S łońce prażyło z nieba, ale dzieciom upał 
nie okazał się straszny. Przyszły - wraz  

z rodzicami, dziadkami, ciociami, wujkami etc. 

- żeby świętować swój dzień na pikniku. Ten 
dla dzieci, nie tylko ze Stadnik, zorganizowała 
Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich  
i druhowie z OSP w Stadnikach.  
 Było malowanie twarzy, gry i zabawy, 
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Dzień Dziecka w Stadnikach 
N adeszło prawdziwie słoneczne lato, co 

sprawia, że coraz chętniej wyruszamy na 
wycieczki na łono natury. Podczas takich wycie-
czek należy zwracać uwagę na roślinę, która 
pojawia się w miejscach nieużytkowanych rolni-
czo, ale i na łąkach, nad strumieniami, rzekami  
i jeziorami, przy drogach, w rowach, a nawet na 
działkach. Rośliną tą jest barszcz Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyi). Należy ona do rodziny 
selerowate (Apiaceae). Dorasta do 4 m wysoko-
ści i jest uważana za największą roślinę zielną  
w Europie. Wyglądem przypomina nieco 
„przerośnięty koper”, ma zieloną, bruzdowaną  
i grubą łodygę, u dołu z fioletowymi plamkami, 
liście ma pierzasto – dzielne, duże, do 2 metrów 
średnicy, kwiaty białe, zebrane w bardzo duży 
baldach. 
 Jest to roślina obcego pochodzenia, 
nazywana potocznie „zemstą Stalina”. Została 
sprowadzona do Polski z dawnego Związku 
Radzieckiego w połowie XX wieku i miała słu-
żyć, jako pasza dla zwierząt. Niestety, jak to 
zazwyczaj bywa, gdy człowiek wtrąca się do 
przyrody, szybko okazało się, że marna z niej 
pasza, ale za to posiada niekorzystne cechy, 
takie jak: ekspansywność, objawiająca się szyb-
kim zajmowaniem terenu i wypieraniem z niego 
rodzimych, niejednokrotnie rzadkich i chronio-
nych gatunków roślin oraz fakt, że barszcz So-
snowskiego, to roślina trująca, która ma działa-
nie toksyczne i alergizujące. Włoski, które ma 
na łodygach i liściach, wydzielają parzącą sub-
stancję, która zawiera furanokumaryny. Te sub-
stancje zawiera również sok rośliny. Szkodliwe 
właściwości ujawniają się szczególnie przy wy-
sokich temperaturach i dużej wilgotności powie-
trza.  
 U zwierząt roślina powoduje podrażnie-
nie przewodu pokarmowego, biegunkę, krwoto-
ki wewnętrzne. Natomiast u ludzi: oparzenia 
skóry II i III stopnia pod wpływem działania 
promieni słonecznych lub promieni UV, powsta-
wanie pęcherzy, zapalenie spojówek, nudności, 
wymioty, bóle głowy, podrażnienie dróg odde-
chowych. Niektóre źródła mówią o rakotwór-
czym działaniu furanokumaryn zawartych  
w soku i olejkach eterycznych tych roślin. Obja-
wy podobne są do oparzenia, w wyniku którego 
powstają trudno gojące się rany. Należy dodać, 
że oparzenie nie jest odczuwalne od razu. Obja-
wy można zauważyć dopiero po pół godzinie,  
a nawet do dwóch godzin po zetknięciu się  
z sokiem rośliny. Zależy to od ilości soku, jaka 
dostała się na skórę, ekspozycji na słońce, tem-
peratury i wilgotności powietrza, wrażliwości 
skóry poparzonej osoby. Gdy stwierdzimy, że 
mieliśmy kontakt z barszczem Sosnowskiego 
należy przemyć miejsca, które miały kontakt  
z rośliną, najlepiej wodą z mydłem, zasłonić je 
przed słońcem (np. zabandażować) i jak naj-
szybciej udać się do lekarza. Bezwzględnie nale-
ży chronić dzieci przed kontaktem z tą rośliną. 
 Rośliny te należy zwalczać mechanicz-
nie (wykopywać, ciąć pędy generatywne przed 
wysiewem nasion) i chemicznie (oprysk prepa-
ratami kontaktowymi i systemicznymi). Jednak 
stosowanie drugiej metody jest ograniczone, 
gdyż używanie środków chemicznych nad  
i w pobliżu cieków wodnych jest zabronione,  
a tam najczęściej rosną te rośliny. Podczas usu-
wania tych roślin należy być wyposażonym  
w środki ochrony osobistej i robić to w krótkich 
odcinkach czasu. 

Jacek Kozubek 

ności. Była wata cukrowa, pieczone chipsy 
ziemniaczane „świderki”, kiełbaska z grilla  
i pyszne drożdżówki.  
 Niezwykle interesujące okazały się też 
pokazy wozu strażackiego i radiowozu policyj-
nego. Dzieci mogły obejrzeć samochody wraz 
z pełnym wyposażeniem, przymierzyć stroje, 
kajdanki, wsiąść do samochodów, a także pod 
opieką służb mundurowych mogły lać wodę 
czy rozmawiać przez krótkofalówkę.  
 Nie mogło obejść się też bez malowa-
nia twarzy czy skręcania balonów. Dzieci mo-
gły kilkukrotnie w ciągu całego dnia zmieniać 
swój image, a każdy, kto kończył zabawę mógł 
zabrać do domu balon w wybranym przez 
siebie kształcie. 
 Co tu dużo mówić. Było fantastycznie. 
Pogoda dopisywała, humory też. Przedszkolaki 
zmęczone, ale z uśmiechem wracały do domu. 

 
Tekst i foto: (AIA) 

D zień Dziecka to wielkie święto wszyst-
kich przedszkolaków. Doskonale o tym 

wiedzą pracownicy i rodzice dzieci z PS nr 1, 
którzy 1 czerwca zorganizowali dużą niespo-
dziankę dla swoich pociech.  
 Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 
na boisku sportowym KS Raby. Dyrektor Elż-
bieta Dąbrowska złożyła wszystkim dzieciom 
życzenia, a po części oficjalnej zaczęła się 
wreszcie prawdziwa zabawa.  
 Na boisku czekał na dzieci dmuchany 
plac zabaw: wielka zjeżdżalnia, zamki do ska-
kania, karuzela, piłki , hula-hopy, skakanki i 
wiele innych gadżetów. Przedszkolaki wspina-
ły się, zjeżdżały, skakały i bawiły  
w zamku z piłeczkami. Zabawa była przednia, 
a wygląd urządzeń, wesoła muzyka oraz sprzy-
jająca pogoda wprowadziły ciepłą, radosną 
atmosferę.  
 Uśmiechy nie znikały z twarzy malu-
chów przez cały dzień. Nie zabrakło też pysz-

Fantastyczny Dzień Dziecka w Jedynce 

Fot. Anka Stożek 

Niebezpieczna roślina  - barszcz Sosnowskiego 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na wynajem na 
czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizo-
wanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 21 na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 
1765, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Za-
miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczy-
cach prowadzi księgę wieczystą  Nr KR 2Y/-
00000468/6; o pow. 53,50 m2; pod działalność 
handlową lub usługową; wyposażony jest w insta-
lacje; elektryczną, wody i centralnego ogrzewa-
nia.  
Otwarcie  trzeciego przetargu odbędzie 
31.07.2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczy-
ce, Rynek 26 w sali konferencyjnej - parter, o 
godzinie 11 00. 
Cena wywoławcza 35,00 zł/m2 + 23% VAT za 
miesiąc najmu. 
W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewa-
nia. 
Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płacenia 
podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych/ Dz.U. 2016.716/. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15-tego 
dnia każdego miesiąca z góry. 
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji 
czynszu określonego umową w okresach rocznych. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłace-
nie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Urzę-
du Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, BS 
Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 do 
dnia 27.07.2017 r.  
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub 
zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia unie-
ważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym 
przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone 
wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wa-
dium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od 
zawarcia umowy najmu. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy prze-
targu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co 
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej. 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polonek –
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 012 37 21 761, 
pok. 201. 
Lokal można oglądać od dnia 10 lipca 2017 roku w 
dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 
1300. 
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G rupy taneczne z Gimnazjum w Dobczy-
cach uczestniczyły w podsumowaniu 

Międzynarodowego Programu Erasmus+. 
Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawi-
ciele Grecji, Włoch, Rumunii, Turcji i Portu-
gali, odbyło się w Zespole Szkół w Szarowie. 
 Uroczystość rozpoczęli gospodarze, pre-
zentując inscenizację ,,Legendy o Smoku Wa-
welskim” w języku angielskim oraz pokazy 
tańca ,,rock and roll” i karate. Regionalnym 
akcentem imprezy był wspierający wszystkich 
uczestników krakowski Lajkonik.  
 Gimnazjaliści z Dobczyc przygotowali 
prezentację tańców polskich. Pokaz rozpoczęli 
narodowym polonezem, następnie widownia 
miała okazję zobaczyć skoczną polkę i żwa-
wego krakowiaka. Turniejowa para Zespołu 
Pieśni i Tańca Dobczyce, Urszula Hyży i Da-
wid Ryskala, zaprezentowała pięknego obe-
rka. Całość pokazu została uwieńczona etiudą 
taneczną do utworu Marka Torzewskiego „Do 

przodu Polsko”. W tym pokazie przedstawili 
choreografię składającą się z układów cheerle-
aders, mażoretek, tańca z flagami. Była to 
finałowa prezentacja wszystkich grup tanecz-
nych. Tym wykonaniem chcieliśmy podkreślić 
naszą dumę z bycia Polakami.  
 Podczas spotkania integracyjnego męski 
chór z klasy 3b bawił wszystkie grupy znany-
mi polskimi piosenkami. Na akordeonie 
akompaniował im Krzysztof Leśniak. 
 Opiekunami, a zarazem twórcami ukła-
dów są: Bożena Korzec-Gunia, Lucyna Sła-
wińska-Targosz, Lucyna Sikora oraz wspiera-
jąca nas Elżbieta Kołdras. Dzięki współpracy 
z Zespołem Pieśni i Tańca Dobczyce, sołec-
twem Kornatka, Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Sportu w Dobczycach oraz 
Szkołą Muzyczną, uczniowie mogli zaprezen-
tować się w przepięknych strojach, za co ser-
decznie dziękujemy.  

Gimnazjum Dobczyce 

Prezentacje taneczne gimnazjalistów  w Międzynarodowym Programie Erasmus + S porym zainteresowaniem cieszyły się 
pierwsze w historii Dni Otwarte Szkoły 

Muzycznej w Dobczycach. Mimo kwarantan-
ny, jaką została objęta Szkoła, udało się zara-
zić muzyką wiele osób. 
 Dni otwarte odbywały się pod hasłem 
„zarażamy muzyką”. Charakterystyczny  
muzyczny zarazek, widniejący na ulotkach  
i plakatach, szerokim uśmiechem zachęcał 
potencjalnych adeptów sztuki muzycznej  
do obserwacji lekcji indywidualnych, prób 
zespołów szkolnych oraz udziału w szeregu 
koncertów tematycznych. Otwartość szkoły 
na gości z zewnątrz pozwoliła na wymianę 
spostrzeżeń oraz konfrontację stereotypów 
związanych z zawodową edukacją muzyczną. 
Dużą atencją osób wizytujących zajęcia  
cieszyły się nie tylko powszechnie znane 
instrumenty jak gitara czy fortepian, lecz  
również bardziej enigmatyczne w kwestii 
swojej charakterystyki, jak obój czy klarnet. 
W odkrywaniu piękna poszczególnych instru-
mentów muzycznych pomagali odwiedzają-
cym nauczyciele, dzieląc się przy okazji  
zarówno osobistym zauroczeniem pod wzglę-
dem swojego instrumentu, jak również ukazu-
jąc nieznane powszechnie aspekty związane  
z mistrzowskim jego traktowaniem oraz nie-
jednokrotnie zaskakujące fakty histograficz-
ne. 
 Wszystkich, którzy zarazili się muzyką, 
Szkoła Muzyczna zaprosiła do badania  
przydatności, które odbywały się w czerwcu. 

 
Marcin Maślak 

Letni Salon Muzyczny w Dworze Sieraków  U  progu wakacji, w szlachetnej scenerii 
Złotej Sali Dworu Sieraków, wystąpili 

uczniowie i pedagodzy Szkoły Muzycznej w 
Dobczycach. Wykonawców powitał właściciel 

obiektu Paweł Gąsiorek. Publiczności, która 
licznie przybyła na koncert, młodzi utalento-
wani artyści wraz z nauczycielami zaprezento-
wali różnorodny repertuar. Utwory mistrzów 
muzyki klasycznej przeplatane autorskimi 
aranżacjami i kompozycjami nauczycieli usły-
szeliśmy w wykonaniu solistów, zespołów 

kameralnych i dużych zespołów instrumental-
nych.  
 Klasyczne instrumenty obok nowocze-
snych, takich jak gitara basowa, czy elektro-

klasyczna przepełniały 
salę różnorodną bar-
wą. Uczniowie obok 
nauczycieli w formule 
Mistrz i Uczeń wspól-
nie tworzyli artystycz-
ny klimat koncertu a 
rodzice i sympatycy 
szkoły nagradzali 
występujących okla-
skami.  
Patronat medialny nad 
wydarzeniem objęli: 
ITV Myślenice, mie-
sięcznik Sedno, mie-
sięcznik Tapeta. 
 Serdecznie dzię-
kuję i gratuluję 
wszystkim uczniom i 
nauczycielom, którzy 

stworzyli niezwykle barwny i radosny koncert 
pełen muzycznych niespodzianek i rozkwitu 
talentów.  
 Dziękuję wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do powstania i przebiegu koncertu. 

 
Monika Gubała 

Dni otwarte Szkoły Muzycznej  w Dobczycach 

P rzez dwa tygodnie gościliśmy w naszej 
gminie uczniów ze szkoły Berufliche 

Schulen w Groß-Gerau, miejscowości położo-
nej niedaleko Frankfurtu. Młodzież odbywała 
praktyki w różnych instytucjach w naszej 
gminie. Praktyki te są efektem współpracy 
Zespołu Szkół w Dobczycach z tamtejszą 
szkołą. 
 W urzędzie gminy staż odbywało czworo 
uczniów. Poznawali zasady funkcjonowania 
gminy i jej podział administracyjny. Kolejne 
dni spędzili pracując w różnych referatach, 
poznając jednocześnie zasady funkcjonowania 
administracji samorządowej. 
 Podczas zwieńczenia praktyk zaprezen-
towali oni swoje miasto, chętnie też podzielili 
się spostrzeżeniami na temat Dobczyc i odby-
tych praktyk. 

(ugim) 

Zakończenie praktyk  młodzieży z Niemiec 

Fot. ze zbiorów Szkoły 

Burmistrz Gminy i miasta Dobczyce przezna-
cza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na 
czas oznaczony od dnia 01.08.2017r. do dnia 
31 08. 2018r. lokal socjalny o powierzchni 
30,56 m2 znajdujący się w budynku stanowią-
cym mienie komunalne zlokalizowanym  
w Dobczycach przy ul. Mostowej 2, na nieru-
chomości oznaczonej, jako działka nr 707,  
dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach  
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s 
w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  

Nr KR2Y/00004505/6, z przeznaczeniem na 
cele mieszkaniowe.  
Lokal wyposażony jest w instalację: elektrycz-
ną, gazową, wodno kanalizacyjną. 
Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić 
będzie: 76,40 zł. 
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do  
10 – tego dnia każdego miesiąca z góry. 
Pozostałe warunki umowy najmu będą  
określone w umowie najmu. 

Igor Łossowski przeprasza Grzegorza Gubałę za swoje zachowanie wobec jego osoby 
które miało miejsce w listopadzie 2016 roku w okolicy zapory wodnej w Dobczycach.  
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„Dobczyce” oraz Gimnazjum w Dobczycach. 
Swoje umiejętności w tańcach polskich prezen-
towali zarówno młodsi, jak i starsi pasjonaci 

tańca. Tegoroczne zmagania  
z wielkim zainteresowaniem 
śledził burmistrz Paweł 
Machnicki, który pogratulo-
wał finalistom i uhonorował 
zwycięzców dyplomami i 
upominkami. 
 Oprawa i organizacja 
tak dużego wydarzenia nie 
byłaby możliwa bez pomocy 
rodziców tancerzy i wolonta-
riuszy związanych z Zespo-
ł e m P ieśn i  i  Tań ca 
„Dobczyce”. Wszystkim, 
którzy włączyli się w tę orga-
nizację, przyjaciołom i spon-

sorom również dziękujemy. Dzięki wspólnej 
pracy turniej przebiegał na najwyższym pozio-
mie i w serdecznej atmosferze, a przyjezdni 
tancerze powrócą do sowich rodzinnych miej-
scowości z miłymi wspomnieniami z Dobczyc. 
Tegoroczny - XI Wojewódzki Turniej Tańców 
Polskich „O Puchar Burmistrza Dobczyc” 
współfinansowany był ze środków Gminy 
Dobczyce. Mamy nadzieję że w przyszłym 
roku ponownie będziemy mogli poszczycić się 
jako miasto organizacją tak wspaniałego przed-
sięwzięcia. 

JOTA 

K ujawiak, oberek, krakowiak - to tylko 
nieliczne tańce, które królowały w sobotę, 

10 czerwca na parkiecie hali sportowej RCOS. 

Niezwykłe emocje, barwne stroje i wspaniała 
rywalizacja, to wszystko mogliśmy oglądać 
dzięki V Ogólnopolskiemu Turniejowi Tańców 
Polskich o Dobczycką Kozę oraz XI Woje-
wódzkiemu Turniejowi Tańców Polskich o 
Puchar Burmistrza Dobczyc. Już po raz kolejny 
organizatorem tego wydarzenia było Stowarzy-
szenie Wspierania Kultury „Charstek” na czele 
z dyrektorem turnieju – Adrianem Kulikiem 
oraz MGOKiS Dobczyce. 
 Podczas całodniowych zmagań mogli-
śmy oglądać ponad sto par tanecznych, w tym 
przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca 

Turnieje Tańców Polskich w Dobczycach 

Ogólnopolski sukces młodych plastyczek z Nowej Wsi W  Zielonogórskim Ośrodku Kultury, od-
było się uroczyste wręczenie nagród w 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Magia Teatru – Lalka Te-
atralna”. 
 Wśród nagrodzonych 
lalek znalazły się aż 3 wyko-
nane przez uczestniczki zajęć 
kółka plastycznego MGOKiS 
Dobczyce – oddział Nowa 
Wieś, pod okiem Pauliny 
Steligi-Gryglaszewskiej. 
 Prace wszystkich 
dziewcząt zostały ocenione 
przez komisję konkursową 
bardzo wysoko. 
 Nagrodę Grand Prix 
za krasnala z „Królewny 
Śnieżki” otrzymała Zuzanna Zych. 
Jedną z 23 Nagród Głównych przyznano Mał-
gorzacie Bławut (za postać Królewny Śnieżki), 
a jedną z 33 Nagród, Barbarze Kiszce (za po-
stać czarownicy). 

 Tematem konkursu było samodzielne 
wykonanie lalki teatralnej ulubionego bohatera 
z lektury „Bajka o szczęściu” Izabeli Degór-

skiej albo baśni „Królewna 
Śnieżka” Braci Grimm. Lalki 
teatralne mogły zostać wykona-
ne w dowolnej technice, ale w 
formie pacynki, marionetki, 
jawajki lub kukły. 
 Na konkurs wpłynęły 
404 prace z całej Polski (z 
Nowego Sącza, Modlnicy, 
Łodzi, Wrześni, Żar, Niemodli-
na, Wiercan, Lubska, Lublina, 
Stalowej Woli, Bielska Podla-
skiego, Łodzi, Biłgoraju, Kwi-
dzyna, Dobczyc, Krzywaczki, 
Nieporętu, Sarnowa, Bydgosz-
czy, Kołobrzegu, Bytomia, 

Nowej Góry, Lublina, Serocka, Gryfina, Brze-
gu, Rybnika, Gronowa, Rudy Śląskiej, Żagania, 
Zielonej Góry i Nowej Wsi).  

Kinga Sędzik 

S erdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do 
udziału w wakacyjnych zajęciach plastycz-

nych, które poprowadzą Maria Grzybek-Kosior 
i Paulina Steliga-Gryglaszewska. 
 Na zajęcia obowiązują wcześniejsze 
zapisy telefoniczne w MGOKiS: tel. 12/271 67 
57 lub 533 990 660. Zapisanie dziecka w dniu 
zajęć będzie możliwe wyłącznie w przypadku 
dostępności miejsc. Limit miejsc w grupach: 20 
osób; limit miejsc w grupach dla maluszków: 
15 osób (mile widziana obecność rodzica). 
Zajęcia są bezpłatne. 
 Obok zajęć plastycznych ośrodek kultu-
ry organizuje zajęcia z ceramiki i mozaiki, 
które poprowadzą Iwona Płoskonka i Ewa 
Saczka. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze 
zapisy telefoniczne w MGOKiS (telefony jak 
wyżej). Zapisanie dziecka w dniu zajęć będzie 
możliwe wyłącznie w przypadku dostępności 
miejsc. Koszt udziału w spotkaniach: 15 zł/ 
spotkanie (płatne u instruktora w dniu zajęć). 
Zajęcia zostaną zorganizowane, jeśli zbierze się 
grupa minimum 15 osób. W przypadku dużego 
zainteresowania istnieje możliwość zorganizo-
wania dodatkowych grup, o godzinie 12:00. 
 Rodziców bardzo prosimy o przemyśla-
ne zapisy i o wcześniejsze informowanie o 
nieobecności dziecka.  
 Dla osób, które lubią sport i aktywny 
tryb życia ośrodek kultury ma niespodziankę: 
dla wszystkich grup zorganizowanych dzieci  
i młodzieży – wejście na halę w lipcu i sierpniu 
(od poniedziałku do piątku, od godziny 8. do 
16.) za symboliczną złotówkę. Warunkiem 
udostępnienia hali jest obecność pełnoletniego 
opiekuna oraz posiadanie przez wszystkich 
korzystających z boiska obuwia zastępczego. 
Obowiązuje rezerwacja telefoniczna. Dostęp-
ność terminów można sprawdzić pod linkiem: 
hala.mgokis.dobczyce.pl  
 W czasie wakacji nie zabraknie sean-
sów filmowych dla dzieci. Wśród propozycji 
bajki „Ostatni smok świata” – 6 lipca, godz. 10 
(bilet w cenie 5 zł) oraz „Królowa Śniegu” – 20 
lipca godz. 10 (limit wiekowy 4+ - cena biletu 
5 zł). 
 MGOKiS zaprasza także na wakacyjne 
wycieczki: do Muzeum Lotnictwa Polskiego  
w Krakowie (18 lipca godz. 10 – wyjazd. Limit 
wiekowy – 7+, koszt – 16 zł) oraz do portu 
lotniczego w Balicach (25 lipca godz. 8 – wy-
jazd. Limit wiekowy 7 – 12 lat, koszt – 25 zł)  
Zapisy przyjmowane będą w ośrodku kultury 
(w RCOS), pokój 143, tel. 12/271 67 57 lub 
533 990 660. 
 Wpłaty za wycieczkę należy dokonać 
do 2. dni od zapisu. Przy dokonywaniu wpłaty 
należy: podać adres zamieszkania oraz numer 
pesel uczestnika, podpisać zgodę na udział  
w wycieczce uczestnika niepełnoletniego  
i zgodę na objęcie ubezpieczeniem. 
 W czasie wakacji zorganizowane będą 
także wakacyjne animacje ze Stacją Event: 
Labolatorium młodego naukowca (10 lipca, 
godz. 12.30; limit wiekowy uczestników 6-10 
lat; limit miejsc – 25; koszt 20 zł – wpłaty w 
nieprzekraczalnym terminie od 5. lipca) oraz 
Lot w kosmos (24 lipca, godz. 12.30; limit 
wiekowy – 6-10 lat; limit miejsc – 25; koszt 20 
zł – wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 
18 lipca). Zapisy telefoniczne w MGOKiS: tel. 
12/271 67 57 lub 533 990 660. 

(Red.) 

Wakacje z MGOKiS 

R eprezentacja Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce wzięła udział w VI Festiwalu 

Piosenki Angielskiej, zorganizowanym przez 
Sułkowicki Ośrodek Kultury. 
 Występ zakończył się dla wszystkich 
naszych uczestników dużym sukcesem: w kat. 
SP – II miejsce zajęła Maja Idzik (pierwszego 
nie przyznano); w kat. Gimnazjum – I miejsce 
wyśpiewała Emilia Małż, II - Alan Michalik; 
w kat. Dorośli – II miejsce zajęła Dominika 
Szyszka. Super Nagroda Jury trafiła do Macie-
ja Bołoza. 

Test i foto: Sekcja Wokalna 

Fot. ze zbiorów MGOKiS 
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Z przepisów Teściowej R ozpoczynamy cykl wspomnień spisanych 
w pierwszych dniach II wojny światowej  

w Dobczycach, przez Cecylię Wesołowską  
(z domu Lichoń). 
 Cecylia Lichoń (Ceśka) urodziła się 27 
sierpnia 1920r. w Dobczycach. Tu uczęszczała 
do szkoły powszechnej. Maturę uzyskała  
w myślenickim gimnazjum w 1938r. We wrze-
śniu 1939r. wraz ze sztabem generała Stanisła-
wa Maczka przekroczyła granicę węgierską i 
razem z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii 
była internowana, a potem przebywała w obozie 
dla uchodźców. Dzięki pomocy Czerwonego 
Krzyża znalazła się w Budapeszcie. Tam, po 
wielu staraniach, poprzedzonych nauką języka 
węgierskiego, wstąpiła na Uniwersytet w Buda-
peszcie. Studiowała matematykę i fizykę. W 
roku 1944 rozpoczęła pracę dyplomową u póź-
niejszego laureata Nagrody Nobla – prof. Bik-
isy’ego. Aby się utrzymać, udzielała korepetycji 
z matematyki i łaciny dzieciom z zamożnych 
domów węgierskich. Była żołnierzem Armii 
Krajowej, kurierem o pseudonimie Sarjon Mar-
git. 
 Po wojnie przyjechała do Krakowa, gdzie 
kontynuowała studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, pracując także na stanowisku asystenta 
w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UJ. Tam 
poznała starszego wiekiem i stopniem nauko-
wym profesora Jana Wesołowskiego – wdowca, 
ojca dwóch dziewczynek, za którego wyszła,  
a córkom zastąpiła matkę. W 1948r. małżonko-
wie przenieśli się do Wrocławia. Od tego czasu 
nasza uczona związała karierę naukową z Poli-
techniką Wrocławską. Pracę doktorską obroniła 
w 1961r. na uniwersytecie im. M. Kopernika  
w Toruniu. W 1977r. uzyskała tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w roku 1987 profesora zwy-
czajnego. 
 Prof. Wesołowska była pionierem i twórcą 
Szkoły Fizyki Cienkich Warstw w Polsce. 
Współpracowała z wieloma instytucjami nauko-
wymi i przemysłem. Odbyła staże w Marsylii  
i w Paryżu. Znała wiele języków obcych 
(węgierski, francuski, niemiecki, rosyjski, an-
gielski). Wychowała liczne kadry naukowe  
i wielu specjalistów dla przemysłu. Wypromo-
wała siedmiu doktorów i trzech doktorów habi-
litowanych. Wiele lat poświęciła działalności  
w Polskim Towarzystwie Fizycznym, którego 
członkiem była od 1946r., zaś członkiem Euro-
pejskiego Towarzystwa Fizycznego – od 1975r. 
Była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana za 
pracę naukową, wychowawczą i społeczną 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. nie 
zerwała kontaktu z uczelnią i prowadziła wykła-
dy prawie do końca życia. Zmarła 2 lipca 1998r. 
we Wrocławiu. Spoczywa wraz z mężem na 
cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. 
31.08.1939r. – Mobilizacja Dużo takich białych, różowych ponalepianych 
na murach i tablicach ogłoszeń. To tłumy ludzi 
czytających te plakaty, to bramy z płaczącymi 
matkami, żonami, dziećmi…, to ogonki przed 

Cecylia Lichoniówna - Pamiętnik (cz. I) 
urzędami poborowymi i przepełnione pociągi. 
Takie pierwsze wrażenia z mobilizacji. 
Warszawa huczy. Tłumy żołnierzy kręcą się po 
ulicach, w tramwaju nie można znaleźć ani 
odrobiny miejsca. Ósemką wracam na Okopo-
wą. Tramwaj tak powoli się toczy, żeby prędzej, 
żeby prędzej.(…) 
 Wpadam do domu. Koleżanki stoją grup-
kami i rozmawiają o mobilizacji. Ktoś telefo-
nicznie ich zawiadomił. Radzą, co robić. Oczy-
wiście kończyć kurs. Kilka matek nieletnich 
dzieci wyjedzie natychmiast, no i my do powia-
tów spełnić swój obowiązek. Komendantek 
powiatowych jest pięć. Dr Szaynokowa żegna 
się z nami (…) 
 Taksówka czeka. Ja w stronę Krakowa 
pojadę z Helą Pudłowską. Przekraczamy naszą 
słynną bramę, miniaturową (…) przy Okopo-
wej. 
 Taksówka jedzie. Droga znów trwa wieki. 
Żeby tylko nie spóźnić się na pociąg. Na dwor-
cu ruch. Miłą niespodziankę zrobiły mi Ida z 
Marychą, moje wychowanki z Istebnej, które 
przyszły na dworzec. Nadjeżdża pospieszny. 
Wsiadamy do drugiej klasy. W przedziałach 
pełno wojskowych w mundurach lub rezerwa. 
Jadą spełnić swój obowiązek mobilizacyjny. 
(…) 
- Jadę do Lwowa, tam jest moja formacja – 
zaczyna rozmowę nasz towarzysz podróży. 
Hela jest niespokojna. Boi się, że już nie spotka 
się ze swoim Stachem. Może także wyjechał do 
Dębicy. Przed naszym wyjazdem telefonowała, 
ale może telefon go już nie zastał. Pocieszam ją, 
że na pewno jest, ale sama w to nie wierzę. 
Pociąg zatrzymuje się na stacjach dłużej, niż 
zwykle. Zabiera transporty wojska.  
W Skarżysku na stacji wśród żołnierzy z wyła-
dowanymi pleckami „peowiaczki” i harcerki 
roznoszą gorącą kawę i papierosy. Pieśń żoł-
nierska robi dziwne wrażenie na mnie. W duszy 
robi się jasno. Nasze kochane wojsko wierzy w 
zwycięstwo, wierzy w swe siły. Nie widać lęku 
ni rozpaczy w ich oczach. Pociąg rusza dalej. 
Do Krakowa dojeżdżamy o kilka godzin póź-
niej. Niestety nie mogę jechać dalej, bo nie ma 
połączenia. Czekam na stacji. (…) Na ławkach  
w poczekalniach drzemią zmęczone rodziny  
z dziećmi, wracają z wakacji – no i oczywiście 
powołani i żołnierze. 
 Przychodzi godzina 8. rano i jadę do My-
ślenic. Zbieram nowinki. Pan Świt jest powoła-
ny, na jego miejscu jest porucznik młody. 
Zresztą dużo innych zmian. Wpadam do biura. 
Panie pełnią dyżury przy telefonach. Pracy 
dużo. Posiedzenie w starostwie, po tym urucho-
mienie odcinka żywnościowego dla wojska, 
ewakuacja. O 9. jadę do Dobczyc w sprawach 
służbowych. Zanocuję u rodziców, a na drugi 
dzień znów wrócę do Myślenic. Moi kochani 
rodzice ogromnie się zdziwili i zarazem ucie-
szyli. „Zawierucha wojenna. Dobrze, że wróci-
łaś, bo moglibyśmy cię już nie zobaczyć.” Zmę-
czona zasypiam snem ołowianym i myślę, że 
jednak dobrze jest mieć rodzinny dom.  

Jabłka z kremem śmietankowym 
4 jabłka,  
5 dkg orzechów włoskich bez łupin,  
lampka białego wytrawnego wina,  
krem śmietankowy,  
rodzynki, skórka z cytryny  

Jabłka umyć, wydrążyć gniazda nasienne, upiec 
w piekarniku, skrapiając winem – wystudzić. 
Orzechy sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki, 
zetrzeć, wymieszać z rodzynkami, nałożyć do 
jabłek i ułożyć w kompotierkach. 
Krem przygotować zgodnie z przepisem na opa-
kowaniu. Jabłka przykryć kremem i zostawić do 
zastygnięcia. 
Podawać, jako deser, na podwieczorek. 

Smacznego życzy Teściowa 
Porada: nadchodzi lato – uważajmy na to, co  
i gdzie jemy. Unikajmy przypadkowych jadło-
dajni, wybierajmy te sprawdzone 
Dobrego lata! 

„… Ale to już było i nie wróci  więcej…” Absurdy PRL-u (54) 
Solidarność Nauczycielska Lublin 1987 nr 58 
W jednej ze szkół lubelskich odbywał się I etap 
Olimpiady Wiedzy o Partii. Na pytanie: „Którą 
rocznicę powstania będzie obchodziła PZPR  
w 1987r? wiele odpowiedzi brzmiało: 
„Ostatnią”. 
 
„Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny 
1984 nr 2 
Gdy 20.12.1983r. milicja zaatakowała w poszu-
kiwaniu radiostacji jeden z bloków na bydgo-
skich Kapuściskach, w wielu mieszkaniach zapo-
anowała panika. Mieszkający tam emerytowani  
milicjanci zaczęli ze strachu lać bimber do kana-
lizacji.  
 
Na Uniwersytecie Warszawskim odbywało się 
sympozjum polonistów. Żółkiewski, który po-
wszechnie uchodził za profesora z partyjnej no-
minacji, ciągle powtarzał w swoim programo-
wym wystąpieniu, że marksizm jest kluczem do 
wszystkiego – do nauk humanistycznych, biolo-
gicznych i innych. W pewnej chwili profesor 
Kleiner przerwał wypowiedź Żółkiewskiego: 
- Chciałbym zwrócić uwagę, że klucz pasujący 
do wszystkiego nazywamy wytrychem. S towarzyszenie Przyjaciół Zwierząt św. 

Rocha ogłasza konkurs fotograficzny 
„Dobczycanie i ich zwierzęta”. Zdjęcia w wer-
sji papierowej 24x15 cm należy przesłać na 
adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach, ul. Szkolna 43 32-410 Dobczyce z dopi-
skiem „konkurs fotograficzny” na kopercie. 
Termin nadsyłania prac mija 15 lipca. Zwycięz-
ców konkursu poznamy w pierwszej połowie 
sierpnia. 
 Regulamin konkursu znajduje się na  
fanpage’u Stowarzyszenia. 



li się uczestnicy grupy, każdy miał możliwość 
zagrać w wybranym przez siebie miejscu  
i okolicznościach. Zdjęciom do filmu towarzy-
szą dobczyckie panoramy i urokliwe zakątki 

naszego miasteczka. Odwiedziliśmy 
m.in. „Szubienice”, koronę zapory, 
zamek, czy krzyż na Skrzynce. W 
magiczny sposób przenieśliśmy się 
nawet do starego kina „Raba”…  
 W filmie, tak jak na spotka-
niach, występujemy międzypokole-
niowo. Wszystko kręci nam Kamil 
Sorocki. Projekt wspiera Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, 
a nad jego realizacją czuwają anima-
torki i pomysłodawczynie: Krystyna 
Zając i Justyna Szawara. W między-
czasie powstaje także publikacja 
zawierająca wspomnienia oraz histo-

rię związaną z nieistniejącym już kinem 
„Raba”. 
 Premiera naszego filmu oraz podsumowa-
nie działań grupy planowane jest w drugiej 
połowie września, już dzisiaj serdecznie zapra-
szamy na to wydarzenie. 
 Projekt zrealizowany w ramach ogólno-
polskiego programu „Seniorzy w akcji", reali-
zowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

(mbp) 

M inęło ponad 6 miesięcy odkąd między-
pokoleniowa grupa miłośników kina 

wzajemnie integrowała i inspirowała się na 
zajęciach, warsztatach i wyjazdach w ramach 

projektu „Chodźmy razem do kina!”. Do 
współpracy i prowadzenia zajęć zaprosiliśmy 
fachowców i specjalistów, którzy na co dzień 
zajmują się filmem.  
 Do tej pory grupa odbyła warsztaty m.in. 
z operatorką Alicją Gancarz, aktorem Błażejem 
Peszkiem, a także spotkała się na zajęciach  
z historii filmu, czy uczestniczyła w wyjazdach 
do kina i teatru.  
 Po tak ciekawych doświadczeniach cały 
zespół postanowił napisać scenariusz do filmu 
o Dobku i Dobczycach! W rolę aktorów wcieli-
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N igdy więcej wojny – ten apel Jana Pawła 
II z całą pewnością nie jest obojętny 

uczniom dobczyckiego gimnazjum. Na począt-
ku czerwca przedstawili oni moc wykonanej 

przez siebie pracy w ramach projektu „Zróbmy 
Pokój”. 
 Prezentacja odbyła się w czasie spotka-
nia, którego gośćmi specjalnymi byli: Janina 
Ochojska – założycielka i prezes Polskiej  
Akcji Humanitarnej, człowiek niezwykły  
i o wielkim sercu oraz przedstawiciel PAH  
w Krakowie Tadeusz Szczepanik.  
 Podjęcia tak trudnego tematu, jakim jest 
niesienie pokoju, podjął się gimnazjalny Klub 
Humanitarny działający pod opieką: Lucyny 
Sławińskie-Targosz, Ewy Tkaczyk oraz Kry-
styny Kowal-Gruchały. Projekt „Zróbmy Po-
kój” był odpowiedzią na apel PAH, by pozna-
wać rzeczywistość krajów, dotkniętych kryzy-
sami humanitarnymi i szerzyć ideę angażowa-
nia się w niesienie mądrej pomocy ich miesz-
kańcom. 
 W ramach tego projektu mieliśmy okazję 
obejrzeć poruszający film „Wojna vs Pokój”, 
zrealizowany przez młodzież gimnazjum. Szu-
kali oni również odpowiedzi na pytania, czym 
jest pokój, czy jest on w ogóle możliwy oraz 
skąd biorą się konflikty. Na te i wiele innych 
pytań odpowiadali w filmie m.in. Jan Mela, 
czy Janina Ochojska. Swoje przesłanie ucznio-
wie wyrazili również poprzez muzykę i taniec, 
które towarzyszyły występowi. 
 Niezwykle emocjonujące i pełne głębo-
kiej treści było przemówienie prezes PAH, 
Janiny Ochojskiej. Nie skupiała się ona tylko 
na działaniach założonej przez nią organizacji, 
trafiała do zgromadzonych opowiadając o tym, 
w jaki sposób mogą dołożyć choćby „małą 
cegiełkę” w budowaniu pokoju. Przybliżyła 
zgromadzonym realia miejsc widniejących na 
mapie konfliktów, mocno również podkreślała 
jak wielkim problemem, dla nas niewyobrażal-
nym, jest brak dostępu do wody pitnej. Opo-
wiadała młodzieży o ich rówieśnikach, którzy 
nie dostali szansy na edukację, których rozwój 
i spokój ducha zakłóciły konflikty wojenne.  
Janina Ochojska otrzymała statuetkę 
„Przyjaciel Gimnazjum”, którą wręczył dyrek-
tor gimnazjum, Aleksander Płoskonka. 
 Akcję uzupełnił kiermasz, z którego  
dochód przeznaczony zostanie na wsparcie 
biblioteki w jednym z krajów ogarniętych  
konfliktem.  
 W wydarzenie zaangażowani byli nie 
tylko uczniowie, ale również grono pedago-
giczne, które pomogło w przygotowaniu  
scenariusza, choreografii i kiermaszu.  

JOTA 

Poszli razem do kina, a teraz wspólnie kręcą film Niezwykłe spotkanie  z Janiną Ochojską  

Idźcie i głoście - Święto Radości w Gimnazjum  T o szczególne Święto dla Gimnazjum. To 
czas zabawy, integracji, rozmowy, spotkań 

nie tylko w gronie uczniów i pracowników 
szkoły, ale całej społeczności lokalnej. Organi-
zacją Święta Radości zajmował się wolontariat 
„Lolek” działający przy naszym gimnazjum. 

Tradycyjnie Święto jest corocznym dziękczy-
nieniem za życie i działalność patrona szkoły - 
św. Jana Pawła II, a w tym roku miało szcze-
gólnie ukazać wartość pomocy drugiemu czło-
wiekowi poprzez działalność misyjną.  
 Wzorem takich działań była dla nas He-
lenka Kmieć - młoda wolontariuszka, która 
poświęciła swoje życie na misjach w Boliwii, 
dlatego w tym roku przenieśliśmy się w to 
miejsce, by zapoznać się z pracą tamtejszych 
wolontariuszy, pokazać życie mieszkańców 
oraz wesprzeć potrzebujących w tym kraju.  
 Jak co roku obchody Święta rozpoczęli-
śmy uroczystą Mszą świętą w kościele parafial-
nym w Dobczycach. Dary zaniesione na ołtarz 
zostały przekazane przez naszych przyjaciół  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dobczyc 
oraz FON z Podolan.  
 Następnie w budynku RCOS uroczyście 
otworzyliśmy Święto Radości. W niesamowity 

nastrój wprawił wszystkich zespół „(I)Gramy  
z Pokusą”, który zaprezentował repertuar re-
fleksyjny, a także wprawił salę w ruch podczas 
tańca.  
 Piknikowi Rodzinnemu towarzyszyła 
Święta wystawa poświęcona Helenie Kmieć 

oraz działaniom misyjnym w Boliwii, 
obejrzeć prace niepełnosprawnych 
artystów, posłuchać występów arty-
stycznych uczniów Gimnazjum, 
wziąć udział w losowaniu cennych 
nagród podczas loterii fantowej,  
a także skorzystać z atrakcji: dmucha-
nych zjeżdżalni, baniek mydlanych, 
pokazów Straży Pożarnej oraz Policji. 
 Drugi dzień świętowania to dla 
społeczności Gimnazjum i wolonta-
riatu „Lolek” wyjątkowy czas. To 
właśnie w poniedziałek całe foyer 
zapełniło się naszymi przyjaciółmi,  

z którymi współpracujemy. W tym roku przy-
gotowaliśmy dla nich niespodziankę w postaci 
gry – „Boliwia, kraj misyjny”. Wolontariusze  
z młodzieżowego wolontariatu przygotowali 
zadania i podzielili swoje stoiska tak, aby gru-
py mogły swobodnie poruszać się i wykonywać 
prace, by uzbierać całą planszę puzzli z tego-
rocznym hasłem „Idźcie i głoście”. Każdej 
grupie towarzyszył wolontariusz, który poma-
gał w wypełnianiu zadań tj. uzupełnieniu krajo-
brazu misyjnego farbkami, nauce tańca boliwij-
skiego, rozpoznaniu boliwijskiej roślinności, 
przelaniu wody z wiadra do wiadra, odbiciu 
stopy na piasku, uzupełnieniu zdania i wielu 
innych. 
 W salach wolontariusze z Zespołu Szkół 
czesali naszym gościom piękne fryzury oraz 
malowali twarze. To było dla nas prawdziwe 
Święto Radości. 

Tekst i foto: Gimnazjum Dobczyce 

Justyna Szawara, Dobek (Patryk Zabdyr) i Krystyna Zając 
w czasie kręcenia filmu 
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Puchar Polski: historyczny występ ekipy z Dobczyc  S eniorska Raba ma za sobą udany start w 
tegorocznej edycji Pucharu Polski. Zespół 

prowadzony przez trenera Piotra Żuka naj-
pierw triumfował na szczeblu Podokręgu My-

ślenice, wygrywając finał z Pcimianką Pcim. 
Później biało-niebiescy zwyciężyli na krakow-
skim „podwórku”, ogrywając w finale Pogoń 
Miechów.  
 Po sensacyjnym awansie do Finału na 
szczeblu Wojewódzkim, apetyty były spore. 
Tam jednak rywale z III ligi: Podhale Nowy 
Targ, okazali się minimalnie lepsi wygrywając 

2:1. Bramkę dla Raby zaliczył Bartłomiej Idzi.  
Tym samym seniorzy z Podgórskiej zakończyli 
pucharowe rozgrywki na 2.miejscu w woje-
wództwie, za co z rąk włodarzy związkowych 

(m.in prezesa, Ry-
szarda  Niemca) 
otrzymali przepiękny 
puchar, a także czek 
o wartości 5.tyś zło-
tych. Dla dobczyc-
kiej drużyny już sam 
występ w finale był 
historycznym osią-
gnięciem. 
 Finał Woje-
wódzkiego Pucharu 
Polski  - Kalwaria 
Zebrzydowska. 
Raba Dobczyce (KO) 
- Podhale Nowy Targ 

(III-Liga) 1:2 (0:1) 
gol dla Raby: Bartłomiej Idzi  
Raba: Ruman - Zborowski, Grudzień, Budyn, 
Ł. Ziemianin (84 Brytan) - Kubacki (77 Duda), 
Piwowarczyk, M. Ziemianin (58 Idzi), Ptak - 
Dudek, Sz. Hyży 

(KS Raba) 

W akacje skłaniają do zaapelowania o rozsąd-
ne i bezpieczne zachowywanie się nad 

akwenami wodnymi. Pomimo wieloletniej akcji 
uświadamiającej prowadzonej przez odpowiednie 
służby m.in.: WOPR, WPR, RWR, Policję i Straż, 
liczba utonięć nadal jest duża. Głównymi z przy-
czyn utonięć są: brawura, wchodzenie do wody 
pod wpływem alkoholu i kąpanie się w miejscach 
niedozwolonych. Bliskość Jeziora Dobczyckiego, 
rzeki Raby i starych wyrobisk żwiru stwarza po-
tencjalne zagrożenie dla chcących skorzystać  
z kąpieli. Należy podkreślić, że kąpiel w Jeziorze 
Dobczyckim jest zabroniona na całej jego  
powierzchni. Dlatego należy korzystać z kąpieli  
w miejscach dozwolonych.  
 Aby miło i bezpiecznie spędzić czas nad 
wodą należy m.in. przestrzegać kilku podstawo-
wych zasad: 
- nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu  
i środków odurzających, bezpośrednio po obfitym 
posiłku i po wysiłku fizycznym oraz po długim 
przebywaniu na słońcu,  
- wchodząc do wody po długim przebywaniu na 
słońcu należy schłodzić wodą twarz, kark i okolicę 
serca. Bezpośrednie wejście do wody po długim 
opalaniu się może grozić szokiem termicznym 
(groźnym dla życia obciążeniem serca i układu 
krążenia), lub utratą przytomności, a w konse-
kwencji utonięciem,  
- nie kąpać się w miejscach niestrzeżonych,  
w pobliżu budowli hydrotechnicznych, zapór, śluz, 
jazów, mostów, ujęć wody, falochronów, portów, 
szlaków żeglownych, w zbiornikach przeciwpoża-
rowych, w stawach hodowlanych, w żwirowniach  
i gliniankach, w miejscach gdzie są silne prądy  
i wiry, wodospady, kaskady, odwoje (woda krążą-
ca w postaci poziomego walca), bystrza, itp., 
- nie skakać (zwłaszcza na głowę) do nieznanej 
wody. Często takie skoki kończą się urazami krę-
gosłupa i trwałym kalectwem,  
- nie pływać po zachodzie słońca (zapadające 
ciemności mogą skutecznie utrudnić, a nawet unie-
możliwić ewentualną akcję ratunkową),  
- jeśli zdarzy się pływać dalej od brzegu należy 
pamiętać o zachowaniu sił na drogę powrotną lub 
używać bojkę asekuracyjną SP, potocznie zwaną 
„Pamelka”,  
- zwracać uwagę na innych kąpiących się, a po 
zauważeniu wypadku lub przypadku tonięcia – 
wezwać pomoc i powiadomić ratownika 
- nie krzyczeć i nie wzywać pomocy, gdy nie jest 
ci ona potrzebna, 
- nie niszczyć sprzętu ratunkowego i oznakowania 
kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli oraz 
znaków żeglugowych, 
- nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować 
odpowiednio długie przerwy,  
- najlepiej pływać w wodzie o temperaturze powy-
żej 18°C (optymalna temperatura wody to 22 – 25°
C),  
- poinstruować dzieci o grożących im niebezpie-
czeństwach i nie pozostawiać ich nad wodą bez 
opieki dorosłych. Dzieci samodzielnie nie potrafią 
ocenić zagrożenia, 
- dzieci do lat 7 powinny przebywać na kąpielisku 
lub miejscu przeznaczonym do kąpieli wyłącznie 
pod nadzorem dorosłych, 
- na basenach i kąpieliskach stosować się do regu-
laminu danego obiektu i bezwzględnie słuchać 
poleceń ratowników! 
Telefony alarmowe:  - Telefon alarmowy – 112 
- Policja – 997 
- Straż pożarna – 998 
- Pogotowie ratunkowe – 999 
- Telefon ratunkowy nad wodą – 601 100 100 

 Jacek Kozubek, Robert Kozubek  
Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyce 

Bezpieczeństwo nad wodą 

II Olimpiada Gimnastyczna w Dobczycach T egoroczna, druga już Olimpiada Gimna-
styczna, połączona z konkursem wiedzy  

o gimnastyce, zgromadziła 150 sportowców  
z 20 szkół. Pomimo, że zawody odbywają się 
dopiero po raz drugi, to już w tym roku fre-

kwencja znacznie przerosła ubiegłoroczną. 
 Olimpiadę Gimnastyczną oficjalnie 
otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Paweł Machnicki. Młodzi gimnastycy wypró-
bowali swoich sił na różnych sprzętach, pod 
bacznym okiem sędziów. Tutaj nawet poga-
duszki odbywały się w pozycji szpagatu,  
a  obiektyw często nie mógł uchwycić, wręcz 

fruwających gimnastyków. Sportowcy dosłow-
nie stanęli na głowie, aby wypaść jak najlepiej. 
Jedno jest pewne, mają oni nie tylko zapał, 
energię i kondycję, ale też niewyobrażalną 
odwagę. Dodatkowo ich wiedza o gimnastyce 

sprawdzona została także podczas 
testu wiedzy. 
 Na zakończenie turnieju 
zorganizowana została loteria, w 
której można było wygrać liczne, 
atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii odbierali 
medale nie gdzie indziej jak na 
podium, ale jakim? Podium stano-
wiła równoważnia! Uczestnicy 
nagradzani zostali w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych, wy-
łoniono również najsilniejszą szko-
łę oraz zwycięzców w kategorii 

generalnej. 
 Organizatorem wydarzenia byli na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dobczy-
cach z Piotrem Skórą i Katarzyną Matogą na 
czele. Przedsięwzięcie to miało również licz-
nych przyjaciół i sponsorów. Do zobaczenia za 
rok. 

JOTA 

U czniowie klas IV pod opieką Waldemara 
Koppa wzięli udział w corocznym  

Pucharze Gustawa Grochala w Myślenicach. 
Nasi chłopcy zdobyli w tych rozgrywkach III 
miejsce i jest to kolejne podium dla naszej 
reprezentacji.  
 W skład drużyny weszli tym razem 
tylko uczniowie klas 4. Dla niektórych zawod-
ników były to pierwsze zawody, podczas któ-
rych mogli godnie reprezentować naszą szkołę 
i miasto Dobczyce. Warto przy tym zaznaczyć, 

że większą część drużyny stanowią uczniowie 
klasy sportowej o profilu piłka nożna, a nagro-
dą oprócz pucharu i dyplomu były także stroje 
sportowe dla każdego zawodnika. 
 Skład drużyny: Patryk Łętocha, Semir 
Świetlik, Igor Kania (4b) Karol Dominik, 
Aleksander Grabowski, Arkadiusz Nowak, 
Maksymilian Pyzik, Piotr Stasik, Szymon  
Stokłosa (4d). 

(SP w Dobczycach) 

Kolejne sukcesy piłkarskie uczniów z SP w Dobczycach 



K omitet Organizacyjny Międzynarodowe-
go Festiwalu Szachowego im. Józefa 

Dominika zaprasza do udziału w XXV, jubile-
uszowej, edycji Festiwalu, pod patronatem 
starosty Józefa Tomala, burmistrza Pawła 
Machnickiego, wójta Marka Gabzdyla. 
 Zmagania turniejowe odbywać się 
będą od 13 do 16 lipca. Zawodnicy będą rywa-
lizować w różnych turniejach szachowych, 
korzystając z komfortowych pomieszczeń 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach. Tydzień później, 
w piątek 21 lipca w malowniczej scenerii dob-
czyckiego zamku zorganizowany zostanie 
turniej rodzin i „dwójek”, a 22 lipca - turniej 
błyskawiczny w Raciechowicach. 
 Prawo do uczestnictwa w Festiwalu 
mają zawodnicy, którzy najpóźniej dzień przed 
rozpoczęciem swojej grupy zostaną zgłoszeni 
do turnieju poprzez serwis chessarbiter.com. 
Ewentualnie, zgłoszeń można dokonywać 
telefonicznie w godzinach wieczornych pod 
numerem 507 930 509 lub mailem sza-
chy@tkkfdobczyce.pl.  
 W zgłoszeniu należy podać: imię, na-
zwisko, kategorię, ranking, pełną datę urodze-
nia, nazwę reprezentowanego klubu, turnieje, 
w których zamierzają grać. Zawodnikom za-
granicznym organizatorzy wyślą potwierdzenie 
przyjęcia do turnieju na adres wskazany  
w zgłoszeniu. Bez tego potwierdzenia zawod-
nicy zagraniczni mogą być niedopuszczeni do 
gry. Zgłoszenie po terminie możliwe w miarę 
wolnych miejsc. 
 Wszystkie szczegóły dotyczące  
Festiwalu znaleźć można w komunikacie  
organizacyjnym, dostępnym na stronie 
www.mgokis.dobczyce.pl 

(mgokis) 
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jest co roku w Dobczycach, przyciągając za-
wodników z różnych stron świata. 
 O tym, że Dobczyce szachami stoją 
mogli się przekonać na żywo uczestnicy i ob-
serwatorzy Otwartego Turnieju Szachowego 
dla dzieci i dorosłych o Puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Dobczyce, który miał 
miejsce po uroczystej gali. Aula 
RCOS oraz sala konferencyjna wypeł-
niła się ponad 140 szachistami, którzy 
stanęli do rozgrywek. Walce towarzy-
szyły niezwykłe emocje, które najbar-
dziej widoczne były na twarzach mło-
dych szachistów. Sędzią głównym 
turnieju był Bartłomiej Ślęczka, grupę 
A sędziowała Bogumiła Ślęczka,  
a sędziami grupy B byli: Damian  
Obrzud i Jacek Kasprzycki.  
 Organizatorom wydarzenia, 
pomysłodawcom oraz rodzicom mło-

dych szachistów, którzy poświęcili wiele czasu 
i pracy aby zorganizować tak duże przedsię-
wzięcie serdecznie gratulujemy. Z tak wspa-
niałymi ludźmi na czele możemy być pewni, 
że przetrwa nie tylko historia szachów w na-
szym mieście, ale budowana jest również ich 
znakomita przyszłość. Wydarzenie było finan-
sowane w ramach mikrograntów z Kalejdosko-
pu Partnerstwa. 

(JoTa) 

J ak na królewskie miasto przystało, szachy 
w Dobczycach stanowią tutaj z całą pewno-

ścią koronną dyscyplinę. Przypomnieli o tym 
organizatorzy wspaniałego „Królewskie Mia-
sto – Królewska Gra”, które odbyło się pod 
honorowym patronatem burmistrza Pawła 

Machnickiego. 
 TKKF Dobczyce zaprosił na uroczystą 
galę, podczas której jednym z głównym punk-
tów była prelekcja potomka Józefa Dominika – 
sławnego szachisty z Dobczyc. W czasie tego 
wydarzenia uhonorowane zostały również 
osoby związane z dobczyckimi szachami. Gali 
towarzyszyła projekcja fotografii z Międzyna-
rodowych Festiwali Szachowych im. Józefa 
Dominika, które to wydarzenie organizowane 

Królewskie miasto - królewska gra Jubileuszowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika - ruszyły zgłoszenia 

Fot. Anka Stożek 

Orliki Raby na Turnieju w Versmold  

Sukces biegaczy dobczyckiej szkoły podstawowej  D rużyna I z SP Dobczyce zajęła pierwsze 
miejsce w swojej kategorii, w Rejonowej 

Sztafecie Trzciana – Łapanów. Bieg odbywał 
się po raz dwudziesty drugi, a do Dobczyc 
nasi reprezentanci przywieźli jeszcze jeden 
medal. 
 Na starcie w Trzcianie stanęły 23  
drużyny - dwie ze szkół średnich, 10  
gimnazjów i 11 ze szkół podstawowych.  
Zwycięską drużyną w kategorii szkół podsta-
wowych okazała się drużyna I z SP Dobczyce. 
Na podium, na 3 miejscu również uczniowie  
z Dobczyc - drużyna II.  
 Skład I drużyny: Julia Opiela, Damian 
Gubała, Justyna Repelewicz, Kacper Masełko, 
Laura Majer, Krystian Kramarz, Julia Piwo-
warczyk, Bartłomiej Pyc, Julianna Gunia, 
Andrzej Pulanecki. Rezerwa - Zuzanna  
Nowak. 
 Sklad II drużyny: Karolina Feliks, 
Kacper Pudlik, Anna Błaszczyk, Bartłomiej 
Masełko, Zuzanna Zbożeń, Jakub Stasiak, 
Katarzyna Kasprzyk, Szymon Stoch, Karina 
Spytek, Łukasz Suchta. 
 Wszystkim uczniom serdecznie  
dziękujemy za walkę i postawę oraz życzymy 
dalszych sukcesów sportowych. 

Urszula Ciapa, Agnieszka Pustelnik 

cej w swoim składzie dwóch graczy polskiego 
pochodzenia. Najlepszym strzelcem drużyny  
z Dobczyc został, jeden z najmłodszych  

w zespole, Jakub Hałatek, który zdo-
był cztery gole.  
Oprócz występów na kapitalnie przy-
gotowanej murawie miejscowego 
stadionu, ekipa z Dobczyc podziwiała 
uroki miasteczka a także korzystała  
z lokalnego basenu. Młodzi gracze 
Raby nawiązali nowe znajomości  
z rówieśnikami z Hiszpanii, a także 
Słowacji. Na koniec turniejowych 
zmagań, okazały puchar odebrali dwaj 
kapitanowie Raby, Semir Świetlik  
i Jakub Szczepański.  
 Drużyna Raby występowała  

w składzie: Stasik - Szczepański, Twardowski, 
Hyży, Świetlik, Baran, Zborowski, Ścibor, 
Łętocha, Grabowski, Janeczek, Kania, Woź-
niak, Hałatek - trener Piotr Żuk. 

 Tekst i foto: (KS Raba) 

D rużyna orlików KS Raba wzięła udział w 
Międzynarodowym Turnieju U-11 

Champions Cup w niemieckim Versmold. 

Młodzi chłopcy, podopieczni trenera Piotra 
Żuka, imprezę sportową mogą zaliczyć do 
udanych, bowiem zakończyli zmagania na 
drugim miejscu w Finale B.  
 Zespół Raby musiał uznać wyższość 
niemieckiej ekipy SC Halle, co ciekawe mają-

N a krytej pływalni „Aquarius” w Myśleni-
cach odbyły się zajęcia instruktażowe z 

elementami ratownictwa wodnego oraz pierw-
szej pomocy. To drugie tego typu spotkanie. 

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy 5 D 
( klasa usportowiona, pływacka) SP w Dobczy-
cach, którzy od dwóch lat pod okiem nauczy-
cieli: Agnieszki Pustelnik i Waldemara Koppa, 
zdobywają umiejętności pływackie. Bardzo 
atrakcyjne, profesjonalne zajęcia instruktażo-
we, które przeprowadził Piotr Godula – ratow-
nik Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, 
pokazały umiejętności pływackie dzieci oraz 
ich zapał do pogłębiania tematu ratownictwa.  
 Na zajęciach licznie zgromadzili się 
rodzice dzieci klasy 5 D, którzy po raz kolejny 
mieli okazję zobaczyć swoje dzieci w roli pły-
waka i ratownika.  

Agnieszka Pustelnik 

Fot. ze zbiorów Szkoły 
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N asz Plebiscyt już na półmetku. Do ści-
słej czołówki, spośród zgłoszonych 

kandydatek, przechodzą dwie osoby, które 
zostaną wyłonione przez jury. 
 To do Państwa należeć będzie decy-
zja, która z Pań otrzyma tytuł Kobiety Dob-
czyc 2017. Szczegóły znajdują się na stronie 
www.kobietadobczyc2017.pl Tam też może-
cie Państwo głosować – za pomocą specjalne-
go formularza. Nazwisko Waszej kandydatki 
do tytułu można przesłać także mailem: ko-

Wybierz Kobietę Dobczyc 
bietadobczyc@gmail.com 
 Laureatkę tegorocznego Plebiscytu 
poznamy 16 lipca, w czasie Dni Dobczyc.  
Organizatorem Plebiscytu jest Klub Kobiet 
„Kobiety Ra-
kiety”. Ser-
decznie zapra-
s z a m y d o 
udziału w gło-
sowaniu. 

(Red.) 

R ozstrzygnięty został konkurs IV Powia-
towy Konkurs Plastyczny „ Folklor  

w duszy gra” – Pejzaż inspirowany wzorami  
z folkloru. 
 Komisja w składzie: Cecylia Frajtag , 
Anna Bugaj, Ewa Tkaczyk – wybierała naj-
lepsze spośród 80. prac plastycznych, wyko-

nanych przez dzieci, młodzież oraz uczestni-
ków zajęć WTZ z powiatu myślenickiego.  
 Komisja zwróciła uwagę na zrozumie-
nie tematu, samodzielność wykonania, estety-
kę, ekspresję i wrażliwość plastyczną, ukaza-
nie bogactwa wzorów ludowych charaktery-
stycznych dla folkloru polskiego. 
 Przyznano następujące nagrody i wy-
różnienia w poszczególnych kategoriach: 
Kat. Przedszkola: I - Maria Sternal, OP W Stadnikach 
II - Antonina Kiejko, kółko plastyczne MGO-
KiS Dobczyce 
III - Zuzanna Kiejko, kółko plastyczne MGO-
KiS Dobczyce 
Kat. SP klasy I-III I - Weronika Garbień, Sułkowicki Ośrodek 
Kultury 
II - Zuzanna Węgrzyn, Klub Środowiskowy 
przy OSP w Porębie 
III - Julia Mądrala, Sułkowicki Ośrodek Kul-
tury 
Wyróżnienia: Piotr Skóra, SP Poręba, Anna 
Pudlik, kółko plastyczne MGOKiS Dobczyce 
Kat. SP klasy IV-VI I - Urszula Drabik, ZPO Węglówka 
II - Juliana Lembicz, SP Kornatka, Natalia 
Olesek, ZPO Węglówka 
III - Anna Bilińska, ZPO Węglówka, Weroni-
ka Malec, ZPO Węglówka 
Kat. Młodzież I - Patrycja Bystroń, Gimnazjum Nr 3 w Trze-
buni, Tatiana Góralik, Gimnazjum NR 1  
w Myślenicach 
II - Joanna Zahel, Gimnazjum w Dobczycach 
III - Monika Wójtowicz, Gimnazjum Nr 1  
w Myślenicach 
Wyróżnienia: Piotr Krupa, Gimnazjum  
w Dobczycach, Weronika Zborowska. ZPO 
Węglówka, Julia Wolak, Gimnazjum w Dob-
czycach 
Kategoria: Warsztaty Terapii Zajęciowej I - Aneta Moroń, WTZ Harbutowice 
 Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy udziału w konkursie. Nagrody 
dla laureatów ufundowali Starostwo Powiato-
we w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. 

(mgokis) 

Znamy laureatów IV edycji  Konkursu Plastycznego „Folklor  w Duszy Gra” 

IX Międzynarodowy Turniej Smoka Wawelskiego W  Sieprawiu odbył się IX Międzynaro-
dowy Turniej Smoka Krakowskiego  

w Gimnastyce Artystycznej. 
 Organizatorem imprezy, w której 

wzięło udział niemal 200 zawodniczek z Pol-
ski i Ukrainy, był Uczniowski Klub Sportowy 
SGAiS Olimpia Kraków. 
 Start dobczyckich zawodniczek, które 

trenują gimnastykę artystyczną 
pod okiem Tatiany Krupowicz, 
zakończył się sukcesem. Julia 
Górniak wywalczyła srebrny 
medal i II miejsce w kategorii 
rocznika 2006 C. Emilia Nowak 
zajęła IV miejsce w kategorii 
rocznika 2010 B, Sara Ćwierz – 
IV miejsce w kategorii rocznika 
2008 B light, a Izabela Kozak – 
IV miejsce w kategorii rocznika 
2007 C. 

(Red.) 
Fot. ze zbiorów Sekcji 

Obycie umila życie C zy należy kłaniać się nauczycielowi, 
który nas nie uczy? Co oznacza dopisek: 

„black tie” na zaproszeniu? Jaką treść  
może mieć SMS do osoby, z którą chcemy 
zakończyć związek? Czy wypada rozpoczy-
nać wiadomość e-mail od słowa „Witam”?  
Z tymi i podobnymi pytaniami mierzyli  
się uczniowie ZS w finale szkolnego  
konkursu o zasadach dobrego wychowania. 
 Pięć par finalistów rozwiązywało 
zadania praktyczne i problemowe pod  
bacznym okiem jury, w którego skład weszli 
nauczyciele: Justyna Dudzik, Joanna Brytan  
i Katarzyna Jąkała oraz Michał Kowal.  
 Do zadań uczniów należało przygoto-
wanie własnej definicji savoir-vivre'u,  
odpowiednie nakrycie do stołu, zredagowanie 
wiadomości do nauczyciela, z prośbą  
o przełożenie sprawdzianu, a także wybranie 
właściwej odpowiedzi w krótkim teście  
z zasad zachowania. 
 W ostatnim zadaniu, nazwanym  
nie bez powodu „Problemy nie do rozwiąza-
nia”, uczniowie zastanawiali się nad  
wyjściem z sytuacji problemowych, zgodnie  
z zasadami bon ton. O ile zdecydowana  
większość finalistów zgodnie stwierdziła,  
iż niedopuszczalne jest kończenie związku 
przez wiadomość SMS i jedyne, co można  
w takiej sytuacji napisać, to: „Musimy  
się spotkać”, to już historia z zarostem  
u ukochanej okazała się dla uczniów techni-
kum i liceum nie lada wyzwaniem. Jak  
powiedzieć wybrance serca, że przeszkadza 

nam jej zarost, nie łamiąc przy tym zasad 
dobrego wychowania, nie depcząc jej  
poczucia własnej wartości i pewności siebie  
i nie niszcząc naszego związku? Kluczem  
do rozwiązania tej zagadki, jest fundament 
savoir-vivre'u, czyli stawianie innych  
na pierwszym miejscu i choć istnieje wyjście 
idealne, uczniom w tym konkretnym przypad-
ku, mimo swej kreatywności i subtelności,  
nie udało się do niego zbliżyć. 
 Najlepiej z wyzwaniami, przygotowa-
nymi przez zespół wychowawców, poradziły 
sobie reprezentantki klasy 3T4 Angelika  
Jamka i Paulina Wilk, które zajęły pierwsze 
miejsce. Na kolejnych stopniach podium 
uplasowali się: Sebastian Topór i Szymon 
Rodzeń (klasa 4T2) oraz Joanna Piwowarczyk 
i Krystyna Pudłowska (klasa 2TG). Równie 
zaszczytne miejsca IV i V zajęli Wiktoria 
Łukaszewska i Maksymilian Zbrożek  
(klasa 2L1) oraz Mateusz Miklaś i Ireneusz 
Molendys (klasa 3T3). Nagrody rzeczowe,  
w postaci książek poruszających kwestie 
związane z zasadami dobrego wychowania, 
ufundowała Rada Rodziców. 
 Konkurs był jedną z inicjatyw  
dyrekcji ZS oraz zespołu wychowawców  
i miał na celu zwrócić uwagę uczniów  
na zasady kulturalnej koegzystencji i wzajem-
nego szacunku. Kultura i uprzejmość  
jest zaraźliwa, więc nie żałujmy jej  
na co dzień pamiętając, że obycie umila życie. 

 
Michał Kowal 
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