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znajdź nas   



      19 czerwca br. w auli Szkoły Muzycznej 1 st. w Dobrej, 

odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Dobrzań-

skiego Ogniska Muzycznego, działającego w ramach Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Dobrej. Podczas uroczystości  

Urszula Palka - Ranosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Dobrej podziękowała za całoroczną współpracę nauczy-

cielom i wychowankom, wskazała również, jak ważną rolę 

odgrywa muzyka nie tylko w sztuce, ale w życiu codziennym 

każdego z nas.   
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Muzyka to odbicie w tafli 

wody tego, co gra 

człowiekowi w duszy... 

 Zakończenie roku  
w Dobrzańskim Ognisku Muzycznym  

Zespół Jurkowianie  
wraca z tegorocznej 37. Druzbacki  

z nagrodami! 

I miejsce w konkursie muzyk ludowych, II miejsce w konkursie instrumentalistów dla Marcina Boczonia oraz wyróżnienie 

w konkursie śpiewaków ludowych. Z takimi nagrodami powrócił zespół regionalny "Jurkowianie" z zakończonej 37. Druzbacki 

- Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych. 

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło: 27 muzyk (kapel ludowych), 34 instru-

mentalistów, 26 grup śpiewaczych, 27 śpiewaków solistów, 8 mistrzów z uczniami 

oraz 2 drużbów weselnych.  

        Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej zaprasza 
dzieci, młodzież i dorosłych do ogniska muzycznego, 
które stanowi formację niezależną od szkoły muzycznej 
czy innych tego typu szkół branżowych. W nim każdy 
może się uczyć, niezależnie od wieku, posiadanych umie-
jętności czy szkoły do jakiej uczęszcza lub skończył. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrej, który również jest organizatorem. Pro-
gram nauczania dobierany jest indywidualnie do potrzeb 
danej osoby, więc swój warsztat mogą doskonalić osoby 
w różnym stopniu zaawansowania. Obecnie w Ognisku 
Muzycznym realizowane są zajęcia z gry na skrzypcach, 
pianinie, akordeonie a istnieje możliwość uruchomienia 
klasy perkusji. Każdy zainteresowany może się zapisać. 
Nie ma przeszkód aby stworzyć nowe klasy kształcące 
na jeszcze innych instrumentach. Jedynym warunkiem 
jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych osób na dany 
instrument. 

Ognisko oferuje 18 indywidualnych lekcji 45 minutowych 
z gry na instrumencie oraz 20 minut dzieci od 3 lat do  
6 lat w pakiecie 5 oraz 10 lekcji teorii muzycznej, która 
znacznie ułatwia i uprzyjemnia uczenie się nowych rze-
czy. Koszt jednego semestru to 900,00 zł płatne w ratach 
po 180,00 zł miesięcznie. Stworzona została również 
oferta dla dzieci (koszt jednego semestru to 450,00 zł  
w ratach po 90 zł miesięcznie). 

   Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dobrej osobiście i telefonicznie: 

18-333-02-39, lub email m.rapacz@gok.gminadobra.pl;  
Zapraszamy również na stronę: 
www.gok.gminadobra.pl 



Sukces klubu 
„Błękit” Gruszowiec 

Tego dnia na scenie pojawiły się zespoły regionalne 
w tym „Jurkowianie”, Dziecięcy Zespół  
z Gminy Dobra. Punktualnie o 19:30 odbył się kon-
cert w ramach projektu „Mozart kontra  
Sinatra” z udziałem Mirosława Witkowskiego.  
W skład chóru integracyjnego wchodzili: - laureaci 
XIX Przeglądu Form Artystycznych organizowanego 
przez GOK w Dobrej, w tym soliści  
i grupa Szkoły Podst. w Wilczycach prowadzona 
przez p. Dorotę Naściszewską, grupa działająca przy 
Dziennym Domu „Senior +” prowadzona przez p. 
Balbinę Judka,  chór BelCanto, prowadzony przez 

dyrektor GOK w Dobrej, Urszulę Palka- Ranosz. Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego -Beskidzkie Rytmy i Smaki  odbył się w 
ramach projektu: Odkryj Beskid Wyspowy 2019 – 10 lat wspólnego odkrywania „Beskidzkich Wysp”.  dofinansowanego ze 
środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Gościnna.  

 

Gratulacje dla całej szóstki zawodni-
ków, którzy reprezentowali naszą  
gminę na tej wyjątkowej olimpia-
dzie, byli to: 
- Dominika Czyrnek 
- Patrycja Miśkowiec 
- Faustyna Węgrzyn 
- Paweł Ceklarz 
- Marek Trzópek 
- Piotr Gardocki. 

 Za nami Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w Sportach 
Letnich, która w ostatnich 
dniach odbyła się w Gorzowie 
Wielkopolskim. W Olimpiadzie 
wzięło udział aż czterdzieści 
klubów sportowych z całej Pol-
ski. Nasi zawodnicy zajęli  
2 miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej klubów. 
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Łącznie drużyna zdobyła 6 medali: dwa srebrne i cztery brązowe. Słowa uznania należą się 
również trenerowi Panu Markowi Trzópkowi, który od wielu lat stara się upowszechniać tą 
dyscyplinę na naszym terenie. Robi to jak widać z wielkim powodzeniem.  

 

Pilnujcie mi tych 

szlaków … 

 /Jan Paweł II/ 

29 czerwca br. można było obejrzeć nie tylko wy-
stępy artystyczne grup działających na terenie 
Gminy Dobra, ale także skosztować potraw regio-
nalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Porąbki i Przenoszy. Przedsięwzięcie 
oficjalnie rozpoczął Wójt Benedykt Węgrzyn wita-
jąc przybyłych gości i życząc wszystkim miłej 
zabawy. 

Nocne odkrywanie Ćwilina 
 20 lipca br. odbyło się Nocne odkrywanie Ćwilina. Tradycyjnie w 

ramach programu  pn. Odkryj Beskid Wyspowy na turystów cze-

kało wiele atrakcji.   

VII Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”  

2019  

 



           31 maja br. w Parku Małachowskich w Dobrej  
odbył się gminny Dzień Dziecka!!! Na dzieci czekało wiele 
atrakcji.  Oficjalnego otwarcia imprezy i przywitania najmłod-
szych dokonała dyrektor GOK Dobra Urszula Palka- Ra-
nosz. Podczas imprezy na scenie, w godzinach od 9-tej do 
12-stej odbywał się XIX Przegląd Form Artystycznych,  
w którym udział wzięły dzieci z wszystkich szkół z terenu 
Gminy Dobra. Po zakończeniu PFA, Mirosław Witkowski 
przeprowadził casting do projektu pn. „Poszukiwanie Arty-
stycznych Pereł”, który realizowany jest wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Muzyka Świata Akord w ramach VIII edycji 
Gali Muzycznej „MOZART KONTRA SINATRA – AKTYWI-
ZACJA INTEGRACJA PRZEZ SZTUKĘ”. Równocześnie od 
godziny 9-tej do 19-stej na przestrzeni parku odbywał się 
Gminny Dzień Dziecka. W trakcie imprezy prowadzone były 
konkursy i zabawy z animatorami. Każdy mógł sprawdzić się 
na profesjonalnej ściance wspinaczkowej, przygotowanej 
przez GOPR o/Limanowa. Dla fanów motoryzacji Komenda 
Powiatowa Policji w Limanowej i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dobrej zaprezentowała swoje pojazdy, a Auto Moto Klub 
Limanowa w porozumieniu z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Nowym Sączu przygotowało szereg atrakcji,  
w tym m.in. miasteczko rowerowe, symulator dachowania 
czy pokazy pierwszej pomocy. Warto wspomnieć, że pod-
czas imprezy wszystkie dmuchane atrakcje i wata cukro-
wa była gratis!!!  Dzieci od wczesnych godzin bawiły się  na 
activ center western, zjeżdżalni Formule 1,  torze z prze-
szkodami, a najmłodsi mogli skorzystać z mini zjeżdżalni 
Dinuś, suchego baseniku z piłeczkami, zamku do skakania 
Małpki, czy przebrać się w zabawne kostiumy sumo i wal-
czyć na  macie. Podczas imprezy towarzyszyło nam również 
radio RDN Nowy Sącz. Dzieciom szczególnie przypadły do 
gustu maskotki radia RDN - owieczka Agusia i pastuszek. 
Organizatorem imprezy była Gmina Dobra i Gminny Ośro-
dek Kultury w Dobrej, a partnerami Komenda Powiatowa 
Policji w Limanowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej, 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, 
Auto-Moto Klub Limanowa GOPR o/Limanowa, a także firmy 
– sieć Sklepów Odzieżowych „Gracja”, Osada Konna ASSA-
NYA, firmy KORAL i TYMBARK. 

Gminny Dzień Dziecka  
w Dobrej  

Nasi laureaci na Festiwalu Folkloru 
Polskiego 53. „Sabałowe Bajania"  

 
Zofia Michałek z Dobrej zdobyła III miejsce, w kategorii gawęda 

dorosłych, natomiast Paweł Mrózek z Jurkowa  
grający na heligonce zdobył I miejsce, występując w kategorii 

instrumentalistów !!!  
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Złaz na Łopieniu  
        
Dlaczego Łopień bywa nazywany „wyspą” skarbów? Gdzie 
ukrywali się na Łopieniu zbójnicy? Tego mogli dowiedzieć 
się wszyscy, którzy w niedzielny poranek, 11 sierpnia 
 wybrali się na beskidzkie ścieżki by  uczestniczyć w kolej-
nym Złazie Turystycznym na górze Łopień. 



VII Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej  

 

         16 czerwca na stacji kolejowej w Dobrej, miłośnicy kolei 
mieli niezwykłą okazję, aby uczestniczyć w niecodziennym wyda-
rzeniu VII Galicyjskim Pikniku Kolejowym połączonym z „biciem 
rekordu świata” w jak największej liczbie osób śpiewających jed-
nocześnie piosenkę kolejową.  Na tych, którzy nie zdecydowali 
się na podróż z Dobrej do Kasiny Wielkiej,  na miejscu czekało 
wiele atrakcji. Punktualnie o godzinie 14-stej powitany dźwiękami 
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, pociąg zawitał 
na stację PKP w Dobrej, gdzie powitany został dźwiękami Orkie-
stry Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Tuż przed godziną 15-
stą „stery” na scenie przejął Waldemar Domański, dyrektor Bi-
blioteki Piosenki Polskiej, który wraz z przedstawicielami gminy 
Dobra – wójtem Benedyktem Węgrzynem, przewodniczącym 
rady Janem Palki oraz lokalnymi przedstawicielami samorządów 
lokalnych - rozgrzewali publiczność do kluczowego momentu 
programu, którym była próba pobicia rekordu świata w ilości 
osób śpiewających jednocześnie piosenkę kolejową. 
 W tym roku był to utwór „Remedium” Maryli Rodowicz, znany 
bardziej pod nazwą „Wsiąść do pociągu”. Obecnie przejazdy 
pociągami „retro” wpisały się w krajobraz Beskidu Wyspowego.   
W ostatnich latach pociąg „retro” staje się inspiracją wydarzeń 
kulturalnych w regionie. Celem imprezy jest chęć ukazania piękna 
terenów i kultury Beskidu Wyspowego, odświeżenia  zanikających 
tradycji kolejarskich na tym terenie, stworzenie możliwości nie-
szablonowego spędzenia wolnego czasu. Efektem starań stało 
się utworzenie dodatkowej atrakcji, która dostarcza rozrywki za-
równo turystom jak i mieszkańcom. Patronami medialnymi wy-
darzenia było Radio Plus, Portal internetowy Limanowianin, TVP3 

Kraków, Gazeta Krakowska,TV28 

 

Jednym z zaplanowanych punktów był panel dyskusyjny pn. 
Komunikacja: przeszłość = przyszłość.  Podczas imprezy 
wszystkich uczestników zarówno regionalnym strojem, jak i pre-
zentowaną muzyką regionalną zachwycili młodzi wykonawcy  
z terenu Gminy Dobra. Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej,  
to impreza która miała na celu przede wszystkim - integracje 
lokalnego środowiska, turystów i mieszkańców. Zarówno na 
pasażerów pociągu, jak i na przybyłych na stację mieszkańców 
 i turystów, czekały smakołyki przygotowane przez pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. Podczas wydarze-
nia wystąpił zespół Wołosatki, który już od 45 lat prezentuje 
przeważnie utwory własne, kultywując ideę śpiewania wielogło-
sowego, łącząc jednocześnie tradycję ze współczesnymi kierun-
kami muzyki. Natomiast na scenie przeprowadzonych zostało 
szereg konkursów z nagrodami, związanych z koleją i Beskidem 
Wyspowym.  
 
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Niezależnych 
Inicjatyw Społecznych „Błękit” przy współpracy z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Dobrej, Skansenu Taboru Kolejowego 
Chabówka, Stowarzyszeniu Lokomotywa, Nowosądeckiemu 
Stowarzyszeniu Miłośników Kolei, Małopolskim Szlakom Tury-
styki Kolejowej, Gminie Dobra, oraz Forum Gmin Beskidu Wy-
spowego. Oczywiście podczas wydarzenia była możliwość prze-
jazdu pociągiem retro. Ponadto na stacji kolejowej zostały zorga-
nizowane stoiska promocyjne przygotowane przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej, gdzie uczestnicy wydarze-
nia mogli zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną i turystyczną 
terenów Galicji.  stanowisko grupy rekonstrukcyjnej, których 
członkowie przygotowali pokaz rekonstrukcji historycznej. 
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Wydarzenie pod nazwą „VII Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej” 
zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki  
"Małopolska Gościnna" a także wsparciu Gminy Dobra.  

 2019  

Zapisy na obiady szkolne  
w roku 2019/2020 !!! 

 
Ciepły posiłek w szkole to ważna rzecz, jeśli chcesz aby 
Twoje dziecko miało zapewniony obiad w szkole/ przed-
szkolu już dziś wypełnij i podpisz kartę zgłoszenia dostęp-
ną na stronie internetowej www.gok.gminadobra.pl/  
lub siedzibie GOK-u.  
 
Następnie są trzy warianty: 
1.Przynieś do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej  
wypełnioną kartę, bądź wypełnij ją w GOKu 
2. Wyślij skan  na adres e-mail:  
intedent@gok.gminadobra.pl a oryginał dostarczysz  
osobiście w innym terminie. 
3. Zostaw na kuchni w placówce szkolnej  od 2 września. 
Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do obiadów,  
pytaj i składaj wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dobrej kontakt: tel. 18 3330-060,  więcej 
informacji  gops.gminadobra.pl 
 

Przypominamy!!!  
Zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok! 



W niedzielę, 18 sierpnia, odbyły się Do-
żynki Gminy Dobra. Wydarzenie to przy-
ciągnęło wielu mieszkańców, samorzą-
dowców i sympatyków gminy. 

   Jak wspomniał w trakcie swojego prze-
mówienia Wójt Gminy Dobra Benedykt 
Węgrzyn - Uroczystość dedykowana jest 
tym wszystkim, których ciężka praca  
i jej efekty trafiają na nasze stoły. Dożyn-
ki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą 

w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 
w Dobrej, sprawowaną przez kustosza 
tego miejsca – ks. Wojciecha Srokę  
w intencji rolników, sadowników i ich 
rodzin. Oprawę muzyczną Mszy Świętej 

przygotował zespół Jurkowianie 
z Jurkowa.  Następnie, korowód 
dożynkowy skierował się w asy-
ście zespołów ludowych i orkie-
stry OSP Dobra do parku im. 
Małachowskich, gdzie Wójt Gmi-
ny Dobra Benedykt Węgrzyn, 
który oficjalnie otworzył imprezę 
 i przywitał przybyłych gości  
i dziękował rolnikom za ich po-
święcenie i pracę na roli. - Dzię-
kuję zaproszonym gościom  i wszystkim 
mieszkańcom Gminy Dobra za Waszą 
obecność i wspaniałą atmosferę jaką 
zawsze tworzycie - mówił wójt Benedykt 
Węgrzyn w trakcie uroczystości - Dzięku-

ję rolnikom, sadownikom i hodowcom z na-
szego terenu. Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, że to właśnie Wy jesteście ostoją naszej 
dobrzańskiej kultury, tradycji i najpiękniej-
szych wartości. Dziękuję wszystkim sponso-
rom, którzy wspierają nasze uroczystości. 
Natomiast za sprawowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem imprezy i pomoc straża-
kom dziękuję OSP w Dobrej. Na koniec 
swoje szczególne podziękowania  - kieruję 
do pani Urszuli Palka-Ranosz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i jej 
pracowników, jak również do pracowników 
Urzędu Gminy oraz innych osób i podmio-
tów, które w jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do organizacji i przeprowadzenia nasze-
go gminnego święta. 
Podczas uroczystości Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Przenoszy i Skrzydlnej 
na ręce włodarzy gminy  - wójta Benedykta 
Węgrzyna i wiceprzewodniczącej Rady Gmi-
ny Anny Mrózek wręczyły dożynkowy kosz a 
także bochen chleba upieczony z tegorocz-

nej mąki, którym zgodnie z tradycją 
wójt osobiście częstował wszystkich 
obecnych podczas uroczystości. Ale uroczy-
stość dożynkowa nie mogłaby odbyć się bez 
przepięknego misternie wyplatanego wień-
ca, przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Porąbce, które w tym roku 
obchodzi swój Jubileusz 50-lecie istnie-
nia. Dlatego też w trakcie uroczystości wójt 
Gminy Dobra Benedykt Węgrzyn wraz z 
dyrektor GOK-u  Urszula Palka - Ranosz 
wręczyli na  ręce Przewodniczącej KGW w 

Porąbce, Pani Marii Cygal okolicznościowe 
gratulacje. Warto wspomnieć, że w tym ro-
ku, dodatkowo Wójt Gminy Dobra na ręce 
wszystkich Sołtysów złożył specjalne po-
dziękowania dla wszystkich rolników z tere-

nu Gminy Dobra.  Program gminnych 
Dożynek urozmaiciły liczne występy grup 
artystycznych. Imprezę prowadził nieza-
stąpiony Pan Marian Wójtowicz, znawca 
kultury i tradycji regionu. Na dożynkowej 
scenie swoje umiejętności zaprezento-
wali m.in orkiestra OSP Dobra, Zespół 
Ludowy ze Skrzydlnej, Zespół Jurkowia-
nie z Jurkowa, Orkiestra Dęta „Echo 
Podhala z Limanowej czy dzieci ze 
Szkółki Muzykowania Ludowego, kiero-
wanej przez Panią Karolinę Czech-
Dziadoń. Dodatkowo w trakcie wydarze-
nia, podziwiać można było występy Gru-
py Senior+ z Dobrej, dzieci ze świetlicy 
środowiskowej z Jurkowa, czy prezenta-
cję teatralną przygotowaną przez Panią 
Marię Schejbal. Święto plonów było tak-
że znakomitą okazją do zaprezentowania 
dorobku kulturalnego gminy, który na 
swoich stanowiskach prezentowały Pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Porąbki, 
Przenoszy, Skrzydlnej i Dobrej. Podczas 
uroczystości zaprezentowany został 
odświętny strój panieński Laszki od 
Dobrej. Projekt zrealizowany został 
przez grupę nieformalną Miłośników 
Kultury Dobrzańskiej oraz Stowarzysze-
nie Niezależnych Inicjatyw Społecznych 
"BŁĘKIT". Gwoździem programu przygo-
towanego na tegoroczne dożynki był 
zespół GÓRALSI, który nie zawiódł 

oczekiwań widzów. Następnie wszyscy 
mieszkańcy przy dźwiękach zespołu 
GIBKY doskonale się bawili, do późnych 
godzin wieczornych. 
        Organizatorem dożynek była Gmi-
na Dobra i Gminny Ośrodek Kultury  
w Dobrej. Swoją wdzięczność kieruje-
my do sponsorów tegorocznych doży-
nek firm: Gold Drop, Joniec, FAKRO, 
TAURUSTAL, GWARANT, Bank Spół-
dzielczy Limanowa 

Dożynki Gminy Dobra 
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Nagłówek artykułu w środku 

Seniorzy wciąż aktywni! 

tów (ponad 30 

osób) - szkole-

nie na temat 

bezpieczeń-

stwa na dro-

dze i nie tylko. 

Spotykamy się na zajęciach z psycho-

logiem, dietetyczką, stylistką, mieliśmy 

też zajęcia z M. Schejbal odnoście eko-

logii- przygotowanie spektaklu dla 

mieszkańców i młodzieży. Bierzemy też 

udział w pilotażowym programie z opa-

skami „Tele anioł”. Odwiedził nas re-

daktor z Radia Kraków robiąc wywiad 

na temat potrzeby Domów Senior +  

w środowisku wiejskim. Tak więc rea-

sumując tylko ostatnie miesiące działal-

ności Domu Senior + w Dobrej spełnia 

on niezwykle ważne zadanie. Okolicz-

ne gminy nie mają na swym terenie 

tego typu obiektów |i o tym nieraz roz-

mawiamy z ich mieszkańcami. Tak 

więc dziękujemy naszym władzom na 

czele z Panem. Wójtem Benedyktem 

Węgrzynem za to, że ludzie starsi ma-

ją, oprócz swojego domu, jeszcze nasz 

Dom Senior +. 

           autor: Balbina Judka 

Dzienny Dom Senior +  

w Dobrej ma w swoim działaniu 

wiele plusów. To nie tylko miejsce 

spotkań, ale także różne konieczne 

zabiegi rehabilitacyjne, ale jeszcze 

ważniejsze, (to pomimo wieku), rozwój 

osobowości. Pani Monika Majerczyk- na-

sza główna opiekunka- uatrakcyjnia nam 

pobyt poprzez organizowanie zajęć róż-

nego typu, właściwie dostosowanych do 

gustu wszystkich uczestników. I tak w tym 

roku mieliśmy kilka wyjazdów do kina 

(właściwie jeden raz w m-cu), kilka wycie-

czek np. do Muzeum Narodowego do 

Krakowa, do ogrodu Botanicznego w Kra-

kowie, byliśmy w Centrum J. Pawła II  

w Łagiewnikach, grupa „Ćwilin- Wigor” 

działająca przy Domu Senior +, zaproszo-

na do Dlha na Słowacji dała swój występ,  

a także była z występem dla seniorów  

w Kościelisku w Zakopanem, w Łukowicy 

 i na Dożynkach w Dobrej- tu również 

mieliśmy stoisko z pięknymi wyrobami. 

Seniorzy z Dobrej spotkali się z seniorami  

z Limanowej, było też spotkanie z grupą  

z Centrum Aktywności Seniora Azory  

z Krakowa. Jeszcze w najbliższym czasie 

planujemy wyjazd na Senioralia do Krako-

wa, na wycieczkę do Niedzicy, na odpust 

dla chorych i niepełnosprawnych do Lima-

nowej, na grillowanie do Chyszówek. Ma-

my tez szkolenia i tak np. - obsługa table-
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Strój Laszki od Dobrej 

Podczas tegorocznych Dożynek Gmin-

nych w Dobrej, 18 sierpnia  br. zaprezen-

towany został odświętny strój panieński 

Laszki od Dobrej. Projekt zrealizowany 

został przez grupę nieformalną Miłośni-

ków Kultury Dobrzańskiej oraz Stowarzy-

szenie Niezależnych Inicjatyw Społecz-

nych "BŁĘKIT".  Strój Laszki od Dobrej, to 

projekt dofinansowany ze środków Pro-

gramu Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, Gminy Miejskiej Kraków oraz 

Województwa Małopolskiego.  

Puchar Małopolski  
Dzieci i Młodzieży w Łucznictwie  
18 sierpnia br., po raz pierwszy  
w Dobrej odbył się finał Pucharu Mało-
polski Dzieci I młodzieży w Łucznic-
twie organizatorem był Klub Łuczniczy 
„Błękit”. W turnieju udział wzięło 9 klubów 
z całej Małopolski łącznie wystartowało 
67 zawodników i zawodniczek. Dodatko-
wą atrakcją specjalną turnieju było strze-
lanie o Puchar Wójta Gminy Dobra. W tej 
konkurencji „Błękit” zajął III miejsce  
i uplasował się za zawodnikami Sokolego 
Oka z Zawadki i z Dąbrowy Tarnowskiej. 

        
       Wszystkich zainteresowanych łucznictwem zapraszamy do kontaktu  

i zgłaszania się do Klubu   kontakt:  Marek Trzópek tel. 504 874 855  



  

  

  


