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Twoja opinia to przywilej – nie obowiązek. Weź udział w konsultacjach

G

mina Dobczyce wspólnie z
gminami Myślenice i Siepraw przystąpiła do opracowania
Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata

nie będzie dla nas cenną wskazówką podczas opracowywania
wspomnianego planu. Ankieta
znajduje się na stronie: goo.gl/
GNYCSR
Plan Rozwoju Zbiornika
Dobczyckiego będzie zawierać –
poza oceną
obecnej sytuacji – listę
projektów,
które w przyszłości będą
realizowane
w
naszym
regionie.
Projekty ujęte w
planie rozwoju
muszą
Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce
pozytywnie
2014-2020 zaplanowano środki wpłynąć na rozwój zbiornika
na dofinansowanie projektów wodnego, zwiększając jego
dotyczących zagospodarowania atrakcyjność turystyczną i rekreturystycznego i rekreacyjnego acyjną. Wpływając na rozwój
otoczenia zbiorników wodnych. zbiornika, projekty powinny
Pieniądze te mogą zostać wyko- przynieść efekty w zakresie
rzystane zarówno przez gminy, wzrostu ruchu turystycznego,
jak i przedsiębiorców funkcjonu- korzyści dla społeczności lokaljących w otoczeniu zbiorników, nej, wzrostu zatrudnienia
w tym Jeziora Dobczyckiego. uwzględniając aspekty środowiJednym z warunków uzyskania skowe i ochrony krajobrazu.
Jeszcze raz zapraszamy
dofinansowania jest uwzględnienie planowanego przedsięwzięcia przedsiębiorców planujących
w Planie Rozwoju Zbiornika inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej na terenie
Wodnego.
Obecnie dokument ten Gmin Dobczyce, Myślenice oraz
jest opracowywany i ważne jest Siepraw do wypełnienia fiszki
uwzględnienie opinii mieszkań- projektowej dostępnej na stronie:
ców i turystów przebywających goo.gl/e3l1vn
Należy mieć na uwadze,
na naszym terenie.
Zapraszamy Państwa że zgodnie z warunkami konkurdo wyrażenia swojej opinii su nie będą wspierane inwestypodczas rozpoczętych konsul- cje: z zakresu infrastruktury
tacji społecznych. Państwa zda- sportowej, tj. infrastruktury roz-
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grywek i zawodów sportowych
oraz wykorzystywanej przede
wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe
(w szczególności: hale sportowe,
sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny); w budynki
służące funkcjom administracyjno-zarządczym; dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.
Trwają także konsultacje
dotyczące uchwały o wyznaczeniu Obszarów Zdegradowanych
i Obszaru Rewitalizacji zgodnie
z art. 8 oraz 11 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października
2015r. Zostaną one przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez mieszkańców oraz podmioty wymienione
w art. 5 rozdział 2 ustawy z dnia
9 października 2016r. o Rewitalizacji (Dz.U. 2015.1777), w terminie od 13 do 16 sierpnia.
Pamiętajmy - konsultacje
społeczne to nie obowiązek, ale
przywilej, dlatego zachęcamy do
włączenia się w planowanie
przyszłości naszego regionu.
Głos w konsultacjach mogą zabrać osoby fizyczne, organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorcy.
W jaki sposób można
wziąć udział w konsultacjach?
przesyłając maila ze swoją opinią, pomysłami na adres: mmitko@dobczyce.pl, składając pisemną opinię na dzienniku podawczym w urzędzie gminy,
wypełniając ankietę on-line,
wypełniają papierową wersję
ankiety.
(ugim)

Z

astanawiasz się nad ociepleniem ścian budynków, dachu, stropodachu, stropu nad
ostatnią kondygnacją, ociepleniem ścian piwnic, stropów piwnic, wymianą okien, czy drzwi
zewnętrznych, a nie masz skąd
wziąć pieniędzy? Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie
zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych, i przeznaczyła aż 10 mln zł
na preferencyjne pożyczki oprocentowanej jedynie 2 proc. w
skali roku. Wystarczy wkład
własny pożyczkobiorcy na poziomie 10 proc. Dofinansowanie
udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do

90 proc. kosztu kwalifikowanego
Minimalna kwota pożyczki to
20 tys. zł, a maksymalna 100 tys.
zł.
Co ważne pożyczka podlegać będzie umorzeniu do
20 proc. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków to
pierwsza połowa sierpnia 2016 r.
Celem programu jest
poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.
Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych
o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub
ocena energetyczna modernizowanego budynku, wykonana
przez audytora zawierająca

w szczególności: wyliczenie
zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok
przed i po realizacji inwestycji
oraz przewodność cieplna, a także wyliczenie: ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok), ograniczenia
emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
ograniczenia emisji pyłów PM2,5
(Mg/rok). Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi
wynosić min. 25 proc.
Audytorzy uprawnieni do
przeprowadzenia oceny: Izba
Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Krajowa
Agencja Poszanowania Energii
SA.
(ugim)
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Dni Dobczyc pod chmurką

P

ogoda poskąpiła słońca podczas tegorocznych Dni Dobczyc. Nie oznaczało to
jednak, że mieszkańcy nie będą się dobrze
bawić – zwłaszcza na koncertach głównych
gwiazd, z których największą popularnością

cieszył się Krzysztof Krawczyk.
Święto miasta trwało trzy dni i zakończyło się pokazem sztucznych ogni. Specjalnie na Dni Dobczyc przygotowana została
scena, która zaspakajała wymagania techniczne występujących gwiazd.

W pierwszym dniu publiczność do
zabawy poderwał zespół Bayer Full. Sobota
zdecydowanie nie rozpieszczała pogodą, ale
zarówno najmłodsi, jak i starsi uczestnicy
święta miasta mogli znaleźć dla siebie wiele
atrakcji na scenie
i w otoczeniu.
Przede wszystkim znany już
doskonale mieszkańcom LunaPark
Josefa
menicky’ ego. Na
scenie wystąpił
Mirosław Witkowski z show
Mozart
kontra
Sinatra. Publiczność oklaskiwała
także
występ
zespołu folklorystycznego
ze
Fot. Paweł Stożek słowackiego Sabinova. W sobotę
odbyła się zbiórka na rzecz budowy domu dla
państwa Ciężaków – oprócz pieniędzy do
puszek, przygotowano licytację, w której
m.in. można było zlicytować króliczki miniaturki. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Tacy Sami Lady Pank Show.
W niedzielę deszcz
nie odpuszczał. Ale to nie
przeszkadzało artystom,
którzy pojawili się na
scenie. Przed publicznością zaprezentowała się
Orkiestra Dęta Barka
z Nowej Wsi, Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce.
Najbardziej wyczekiwanym punktem
programu był koncert
Krzysztofa Krawczyka
– i tutaj mieszkańcy mieli
niespodziankę, ponieważ
Fot. Paweł Stożek

Fot. Sabina Cygan

artysta rozgonił chmury.
W niedzielę odbyła się także aukcja
charytatywna na rzecz Stowarzyszenia Bene
Factum. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na budowę długoterminowego domu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla obłożnie i przewlekle chorych i dla osób starszych wymagających opieki.
(k)

Fot. Joanna Talaga

III Bieg Dobczycki za nami

P

ogoda, w porównaniu do zeszłych edycji,
tym razem była idealna do biegania.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie mimo wczesnej godziny startu.
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Pragniemy
również podziękować wszystkim,
bez których nie
udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia - naszym darczyńcom
oraz sponsorom:
burmistrzowi
Pawłowi Machnickiemu, Zenonowi Płoskonce firma Mini-Bus,
Mirosławowi
Fot. Marek Litwor
Kasprzykowi
firma ALTI, Piotrowi Gackowi - firma GAMATEX, Janowi Burkatowi - Market JAN.
dyrektorowi MGOKiS Dobczyce Andrzejowi
Topie za udostępnienie nam obiektu.
Wszystkim służbom, które czuwały

nad bezpieczeństwem uczestników. To ok.
40. strażaków z jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z gminy Dobczyce, OSP Zarabie
Myślenice, 21. wolontariuszy z Malty Służby
Medycznej z Myślenic, Policji z Komendy
Powiatowej Myślenice.
Dziękujemy oczywiście wszystkim
wolontariuszom, a było ich około 55. Wśród
nich byli liczni wolontariusze z Grupy Biegowej Monar z Krakowa, Sekcja Biegowa
TKKF Uklejna Myślenice, Nowa Huta Team,
Norafsport.
Oczywiście dziękujemy też wszystkim
naszym znajomym oraz bliskim, którzy poświęcili tego dnia swój czas, aby nam pomóc.
Tego dnia w zabezpieczeniu i przygotowaniu
biegu wzięło udział ponad 120 osób.
Wyniki tegorocznego biegu znajdują się na
stronie: biegdobczycki.dkb.org.pl
(DKB)
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Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
Absolutorium dla burmistrza Machnickiego przyjęte jednogłośnie

B

urmistrz Paweł Machnicki uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015.
Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się
z pozytywną opinią organu nadzorującego,

Fot. Celina Bosek
Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy i Miasta
Dobczyce, byli jednogłośni.
- Realizacja budżetu 2015 roku nie tylko przebiegała prawidłowo, ale była bardzo korzystna,
o czym świadczy dodatni wynik finansowy
i bardzo dobre wskaźniki możliwości spłaty
zadłużenia przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym gminy – mówił burmistrz Machnicki.
Skarbnik Zofia Murzyn przedstawiła
finansowe sprawozdanie z realizacji budżetu.
Łączne dochody gminy Dobczyce w 2015 roku
wyniosły 68,5 mln zł (dokładnie 68 576 624
zł), a wydatki 62,6 mln zł (dokładnie 62 669
432 zł). Wydatki majątkowe wyniosły w 2015
roku 35% (21,9 mln zł) wydatków ogółem.
65% wydatków ogółem (40,7 mln zł) stanowiły
wydatki bieżące.
Burmistrz zwrócił uwagę na poszczególne obszary, które zostały zrealizowane
w ubiegłym roku.
Pierwszym takim obszarem była realizacja zobowiązań z programu wyborczego,
zwiększenie środków dotacyjnych na wsparcie
aktywności społecznej oraz realizację zadań
gminy przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, grupy nieformalne.
W 2015r. suma dotacji i innych środków, takich jak nagrody i stypendia, przekazanych do
dyspozycji tym organizacjom wyniosła ok. 662
tys. zł., poza wydatkami inwestycyjnymi na
rzecz OSP.
Drugi obszar to właśnie OSP, których
udział w tych dotacjach był na poziomie 153
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600 zł. Na rzecz OSP wydatkowana została
kwota 1 442 700 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 216 347 zł, wydatki bieżące 220 353 zł,
umorzone pożyczki 6 tys. zł.
Trzeci obszar, na który burmistrz
zwrócił uwagę to oświata, najistotniejsza
jego zdaniem pozycja w budżecie. Subwencja rządowa, którą otrzymuje gmina
co roku na prowadzenie oświaty, nie
pokrywa w całości wydatków.
- Gmina dołożyła do oświaty w 2015
roku 4 441 597 zł – powiedział burmistrz. - Jest to już górna granica świadomych i racjonalnych decyzji o dofinansowaniu oświaty.
Burmistrz podkreślił znaczenie
oświaty i nazwał ją kluczową inwestycją
społeczną. W tym kontekście zadał również pytanie, jak fakt dokładania do oświaty
przekłada się na jej jakość, na jakość wyników
i kompetencji absolwentów. Jakość naszej
oświaty, mierzona między innymi wynikami
egzaminów, czy osiągnięciami na olimpiadach
przedmiotowych, jak mówił nie jest zła, ale
mogło być znacznie lepiej.
Czwartym obszarem, o którym wspomniał burmistrz, było wykorzystanie szans
w postaci środków unijnych. W dochodach
budżetu 2015r. to był najwyższy słupek - 16,7
mln zł. W 2015r. zrealizowane zostały 83 zadania inwestycyjne, mniejsze i bardzo duże, jak
budowa kanalizacji. Prowadzone było 15 prac
projektowych, dokumentacji koncepcyjnych i
technicznych zakończonych pozwoleniami na
budowę.
Burmistrz przedstawił również prace
wykonane przez samych urzędników.
W zakresie planowania przestrzennego
rozpatrzonych zostało 1720 uwag i wniosków,
a wyłożenia i konsultacje trwały od lutego do
końca roku. Do tego zaświadczenia, wypisy,
opinie projektów podziałowych itd.
Gmina zakupiła 49 nieruchomości, sprzedała
5, wystąpiła z wnioskami do Skarbu Państwa
o przekazanie dla 46. nieruchomości.
Sprawy niby drobne, jak np. zezwolenia na wycinkę drzew, to 240 wniosków. Każdy jednak wymaga wyjazdu w teren. To samo
z decyzjami środowiskowymi i sporami wodnoprawnymi. Wydano 33 decyzje związane
z wykroczeniami dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska.

System odbioru odpadów został uzupełniony o PSZOK, ok. 13 400 osób objętych jest
deklaracjami, a mimo to dalej działają dzikie
wysypiska. W 2015r. zlikwidowano 5. Wydanych zostało 17 decyzji tym, którzy nie złożyli
deklaracji na wywóz odpadów. Urząd weryfikuje sprawozdania z zakresu odbioru
i transportu odpadów i dba o osiągnięcie
wskaźników.
Promocja i organizacja wydarzeń objęła
35 dużych imprez. Aktywność w tym zakresie,
w istotny sposób inspirowana jest przez pracowników samorządowych i jest, jak powiedział burmistrz, wyróżniającą się w skali regionu.
Burmistrz wspomniał również o rozpatrzeniu 15 603 spraw administracyjnych, zakończonych decyzjami i postanowieniami, od
których było 12 odwołań, w tym 6 skutkujących uchyleniem. Jak zaznaczył, świadczy to
o dobrym funkcjonowaniu Urzędu Gminy
i Miasta Dobczyce.
- Za wszystkim, o czym tu mówiłem stali pracownicy urzędu i każde zadanie wiązało się
z dużym zaangażowaniem i stresem – powiedział burmistrz Paweł Machnicki. - Dziękuję
wszystkim pracownikom urzędu, kierownikom
referatów, pani dyrektor MGOPS, dyrektorom
Domu Kultury i Biblioteki, dyrektorom szkół
i przedszkoli. W szczególności pragnę podziękować pani skarbnik Zofii Murzyn.
Magda Gaweł
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie
przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego
w danym roku budżetowym. Absolutorium jest
instytucją służącą Radzie do sprawowania
kontroli wykonania budżetu przez burmistrza.
Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany
sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.
-powinno odnosić się ściśle do wykonywania
budżetu gminy
-nie odnosi się do całokształtu działalności
burmistrza
-jedynie negatywna ocena wykonania budżetu
umożliwia nieudzielenie absolutorium;
-jest aktem corocznym, jednorazowym
-udzielenie burmistrzowi absolutorium nie
zwania go od odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej lub dyscyplinarnej

TAPETA nr 7(158)/2016

Wiadomości z Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – warto wiedzieć

K

ontynuując cykl publikacji związanych
z PSZOK chcielibyśmy poruszyć trzy
bardzo ważne wątki.
Pierwszy z nich dotyczy odpadów elektrycznych i elektronicznych. Na PSZOK
w Dobczycach można przywozić tego typu
odpady i wrzucać je do przeznaczonego na nie
kontenera o pojemności 7 m.sześc. Pojawia się
jednak pewnego rodzaju kłopot, a mianowicie
duża ilość tych odpadów jest niekompletna. Nie
stanowią one całości (na przykład telewizora,
radia, komputera czy drukarki) urządzenia, a są
tylko częścią plastikowej obudowy, bez znajdujących się wewnątrz elementów odpowiadających za jego funkcjonowanie. Wówczas śmieci
tego rodzaju odbierane są z PSZOK jako odpady wielkogabarytowe lub też zmieszane odpady
komunalne, a m.sześc. tych frakcji jest dużo
droższy od m.sześc. elektrośmieci.
Drugim ważnym aspektem są dostarczane w sporych ilościach odpady wielkogabarytowe. Osoby przywożące starą szafę, bądź
wersalkę niejednokrotnie wrzucają ją w całości
do kontenera KP7, nie zważając na ilość zajmowanego przez te śmieci miejsca. Dlatego
w ramach możliwości starajmy się rozebrać te
odpady na czynniki pierwsze. Rozebrana szafa
zajmie dużo mniej miejsca niż szafa wyrzucona
w całości. Pomoże to również kolejnym osobom, które po nas przywiozą swoje śmieci. Bez
kłopotu znajdą one miejsca w kontenerze i nie
będą zmuszone do pozostawienia gabarytów
poza jego obrysem. Dobra praktyka, związana
z rozbieraniem odpadów o znacznych rozmiarach przed przywiezieniem ich na PSZOK, ma

również aspekt finansowy. Gmina rozlicza się
z MPGO za faktyczną ilość odebranych
m.sześc. odpadów poszczególnych frakcji.
Istnieje więc niebezpieczeństwo, że kilka szaf
i wersalek zapełni kontener, który mógłby być,
przy odpowiednim ułożeniu śmieci, zapełniony
co najwyżej w 1/3 swojej objętości.
I wreszcie trzeci, chyba najistotniejszy
element, a mianowicie sam sposób segregacji.
Nad prawidłowym jej przebiegiem czuwa pracownik oczyszczalni ścieków. Czasami jednak
bywa tak, że jednocześnie przyjedzie kilku
klientów, bądź też osoba ta wykonuje inne
obowiązki związane z obsługą oczyszczalni.
Wówczas jakość segregacji spada drastycznie.
Segregacja śmieci na PSZOK, już na etapie
przywożenia przez Państwa odpadów, jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zaoszczędzić
mnóstwo czasu osobom, które później muszą te
śmieci przekładać do odpowiednich kontenerów. Wszystkich źle wrzuconych śmieci nie
sposób wymienić, lecz w ramach pokazania
skali problemu można na przykład powiedzieć,
że rurki do wody, toalety, rury kanalizacyjne,
pomimo że wykonane z „tworzyw sztucznych”,
nie stanowią frakcji odpadów „plastikowych”.
Są to odpady budowlane. W najbliższym czasie
przypomnimy, jakie śmieci wyrzucamy z poszczególnymi frakcjami właśnie na przykładzie
odpadów najczęściej wywożonych na PSZOK.
Być może należy rozważyć wykonanie dodatkowych informacji (w formie tablic, naklejek)
co można wrzucać do danego pojemnika/
kontenera.
(ugim)

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie przetargowym na
czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 375,83 m2 w budynku stanowiącym
mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Kościuszki 12, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 941/26, dla
której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00001691/5, pod działalność handlową lub
usługową
Lokal wyposażony jest w instalację: wody zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
Stawka wywoławcza za najem lokalu wynosi
10 zł netto/m2 + 23%VAT.
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do
15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.
Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg stopnia inflacji przewidywanego na dany rok i ogłoszonego w komunikatach
Prezesa Urzędu Statystycznego.

Trwają darmowe szczepienia
przeciw meningokokom

Zapraszamy na bezpłatne badania w ramach
programu „Wczesna prewencja i profilaktyka
choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu”.
Jego celem jest wykrycie osób o podwyższonym ryzyku zawału serca i udaru mózgu oraz
wdrożenie metod profilaktyki pierwotnej. Do
programu zapraszamy: mężczyzn (45-75 lat),
kobiety (55-75 lat) - bez przebytego zawału
serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. U uczestników wykonane
zostaną bezpłatne badania: lipidogram, glukoza
na czczo, markery zapalne, konsultacje specja-
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tarostwo Powiatowe w Myślenicach, przy
współpracy z Gminą Dobczyce prowadzą
program profilaktyki sepsy od 2008 roku.
Według zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego należy kontynuować
szczepienia kolejnych roczników dzieci przynajmniej przez okres kilku najlepiej kilkunastu
lat, aby program był efektywny.
Dzieci do pierwszego roku życia szczepione są 2-3 dawkami, natomiast dzieci powyżej roku tylko 1 dawką.
Program obejmuje dzieci z terenu gmin
Dobczyce i Wiśniowa urodzone w 2015 r.
Istnieje też możliwość zaszczepienia dzieci
z wcześniejszych roczników! Więcej informacji na ten temat u lekarza rodzinnego; w gminie
Dobczyce: NZ POZ DOB-MED, rejestracja
pod nr tel.: 12 271 36 61; NZOZ SPECJALMED s.c. nr Tel.: 12 271 09 00
listyczne, badanie kompleksu intima-media
w tętnicach szyjnych. U osób z dużymi obciążeniami: badanie echokardiograficzne, próba
wysiłkowa, badanie wskaźnika uwapnienia
tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej
spiralnej tomografii komputerowej.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
w celu wcześniejszej rejestracji, tel.: 12/ 614 33
33 (od 8. do 18.) Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II. Program jest współfinansowany
z budżetu Gminy Dobczyce

Znów dzikie wysypiska
w Brzączowicach

W

2015 r. Gmina Dobczyce zlikwidowała
kilka dzikich wysypisk śmieci. Spore
koszty tego przedsięwzięcia (ponad 7 tyś. zł)
sprawiły, że usługa wykonana przez firmę
Traszkan z Zegartowic, okazała się kompleksowa i profesjonalna. Tereny, na których do niedawna składowano nielegalnie śmieci różnych
frakcji, zostały przywrócone do stanu pierwotnego, odzyskując swoją wartość użytkową.
Teren w Brzączowicach i droga w kierunku
ogródków działkowych w Dobczycach są regularnie monitorowane przez pracowników urzędu. Niestety, z przykrością należy stwierdzić,
że wszystkie te działania przyniosły skutek
tylko połowiczny.
W Brzączowicach, na terenie działki
gminnej w kierunku zapory, na nowo zaczyna
się tworzyć składowisko odpadów. Są to głównie odpady poremontowe, pobudowlane
i skoszona trawa z popiołem. Nawet zasypanie
tej warstwy śmieci ziemią nie sprawi, że teren
ten będzie czysty. Dodatkowy, równie smutny
aspekt, związany jest z faktem, że prawdopodobnie śmieci te wyrzucają w tym miejscu
okoliczni mieszkańcy. Smutek jest podwójny,
ponieważ w zeszłym roku zostały wystosowane
do mieszkańców tego przysiółka pisma,
w których zostali oni poinformowani o kosztach likwidacji dzikich wysypisk i poproszeni
o zachowanie czystości w najbliższym sąsiedztwie swoich posesji.
Podobna sytuacja jest w okolicy gazowni w Dobczycach – droga w kierunku
ogródków działkowych. Tutaj też powoli przybywa śmieci biodegradowalnych, głównie trawy, liści i popiołu. Podobnie jak w przypadku
Brzączowic, z dużą pewnością można stwierdzić, że za ponowne pojawienie się tam śmieci
odpowiadają okoliczni mieszkańcy. Paradoksem w tej sytuacji jest fakt, że zrzucali oni winę
za powstanie tego wysypiska na właścicieli
ogródków działkowych. Zarząd ogródków
zdecydowanie odciął się od wyrzucania śmieci
biodegradowalnych poza swoją własność. Zamówiono kontenery, które są regularnie opróżniane. Ażeby ostudzić zapał działkowiczów,
którzy mimo wszystko chcieliby nielegalnie
wyrzucać śmieci, zamknięto wszystkie bramki
od strony wałów i wywieszono stosowne pisma
informujące o karach za ten proceder. Najbliższe otoczenie ogródków działkowych stało się
teraz miejscem czystym i zadbanym. Nie zmieniło to jednak sytuacji przy ulicy Rzeźniczej.
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce,
likwidując w zeszłym roku wspomniane dzikie
wysypiska śmieci, przewidywał powrót odpadów w te miejsca. Liczono jednak, że estetyka,
ład i porządek wezmą górę nad wygodnictwem.
Nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Dlatego
Urząd będzie zmuszony skierować sprawę na
policję, celem wykrycia osób personalnie odpowiedzialnych za ponowne powstawanie dzikich
wysypisk. Być może takie działania wpłyną
bardziej na wyobraźnię osób, którzy ignorują
zakazy i w sposób nielegalny doprowadzają do
powstawania takich miejsc, pomimo, że
w ramach opłaty śmieciowej mogą oddać każdą
ilość odpadów z posesji.
(ugim)
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Mali maratończycy po pierwszym biegu

czym Wam się kojarzy kolor żółty? Ze
słońcem dającym życie, z wiosną co roku
budzącą świat ze snu, z radością, szczęściem?
Rozbiegane Dobczyce tworząc projekt „Mali
Maratończycy, czyli Rozbiegamy Dobczyckie

biegł przez linię mety wśród okrzyków i wiwatów kibiców. O oprawę całej imprezy zadbał
spiker Szymon Jasek, który ani na chwilę nie
milkł od nadmiaru emocji. Już wtedy każdy
był zwycięzcą ze złotym medalem i dyplomem. Dekoracja odbyła się tuż po
ostatnim biegu. Na podium wkraczali szczęśliwi zawodnicy zajmujący
miejsca 1-4 we wszystkich kategoriach. Czasami brakowało rąk, by
unieść puchar i wszystkie nagrody.
Mali Maratończycy, dodatkowo
wzbogaceni o statuetkę oraz nagrody
za cały projekt i obecność na wszystkich spotkaniach, ledwo dźwigali
wszystko to, na co zasłużyli i zapracowali w ostatnim czasie.
Jeśli komuś jeszcze brakoFot. Paweł Stożek
wało ruchu to dmuchany Strażak
zapraszał wszystkie dzieci do zabaDzieci” chcieli, aby właśnie taki on był: radowy i skakania. Byliśmy też przygotowani na
sny, pełen życia, pełen energii. Taki, by dzieci
wizytę Głodomorków, którzy mogli się częstomogły bawić się i ruszać na świeżym powiewać drożdżówkami i owocami, a nad wszystkitrzu oraz zaszczepić się pasją do biegania od
mi zawodnikami czuwała pomocna Klasa Rastarszych Rozbieganych.
townicza z Zespołu Szkół w Dobczycach, któTo były dwa intensywne miesiące. W
ra gotowa była do opatrzenia nawet złamanych
tym czasie udało się nam pogodzić treningi
serc!
biegowe ze spotkaniem z Adamem CzerwińI tak właśnie nasz Rozbiegany projekt
skim, z warsztatami efektywnego kibicowania,
dobiegł końca. Cel został osiągnięty, bo udało
ze spotkaniem z dietetykiem, z ogniskiem na
się nam rozbiegać aż 120. dobczyckich dzieci!
zamku i treningiem z Ewą Majer, z wyjazdem
Mamy nadzieję, że każdy zawodnik poczuł
na zawody do Skawiny, z warsztatami z Pierwdawkę sportowych emocji, a każdy Mały Maszej Pomocy, z treningiem gimnastycznym z
ratończyk na długo zapamięta nasze wspólne
Piotrem Skórą oraz z regeneracją na basenie.
wtorki i chociaż czasami wyjdzie na trening,
Finałem całego projektu był wielki bieg.
by nie zapomnieć o tej wspólnej, biegowej
Wszystkie chętne dzieci mogły na
przygodzie.
trasie biegu sprawdzić swoje możliwości, spełProjekt został dofinansowany ze środniać marzenia, zdobywać nowe cele, pokonyków FIO Małopolska Lokalnie, Województwa
wać poprzeczki. To miał być ich dzień.
Małopolskiego Małopolska oraz dobczyckich
Gdy dorosła osoba startuje w biegu, towarzyfirm i sponsorów indywidualnych, którzy poszy jej wzruszenie, radość, szczęście, podeksmogli nam w przygotowaniu nagród.
cytowanie. Dlaczego dzieci nie mogą się czuć
Rozbiegane Dobczyce
tak samo? Oczywiście, że mogą, dlatego chcieBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działaliśmy pokazać wszystkim małym biegaczom
jąc zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia
jak to wygląda naprawdę!
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
Każdy zawodnik odszedł z biura zawojednolity Dz.U.z 2015 poz.1774 z póź.zm.)
dów ze swoją reklamówką z niespodziankami,
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
z numerem startowym i bonem na posiłek
Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek
regeneracyjny. Później przeszliśmy do wspól26, wywieszono informację o przeznaczeniu
nej rozgrzewki przy muzyce (poprowadziła ją
Anna Płonka), a następnie odbywały się starty
do wydzierżawienia część nieruchomości
zawodników w czterech kategoriach wiekopołożonej w Dobczycach, oznaczonej działką
wych (osobno chłopcy i dziewczynki). Dystans
nr 134/1.
był dostosowany do możliwości dzieci, ale
Informacja zamieszczona jest również na strodaliśmy się im trochę zmęczyć. Najważniejsze
nie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobjest jednak to, że każdy zawodnik z dumą przeczyce – www.dobczyce.pl i BIP-e.
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Aktywizujemy Mamy

D

zięki inicjatywie Dobczyckiego Klubu
Mam, współpracującego z Miejską Biblioteką Publiczną ruszył projekt
„Aktywizujemy Mamy”. Projekt współfinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie i Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.
Pierwsze warsztaty samorozwojowe dla mam,
dotyczące zmiany, odbyły się w 7 lipca
w bibliotece. Razem ze specjalistą z Centrum
Dobrej Zmiany, Małgorzatą Miszczak młode
mamy zastanawiały się nad zagadnieniem
zmian w życiu, jak się do nich przygotować
oraz co można zmienić w swoim nastawieniu
do życiowych rewolucji, by stały się one
inspiracją do działania.
W sierpniu zaplanowano warsztaty
z psychologiem, podnoszące szeroko rozumiane kompetencje wychowawcze.
Zgłoszeń na kolejne warsztaty można
dokonywać pod nr. tel 883 785 547 i 794 121
742, poprzez fanpage DKM lub email: dobczyckiklubmam@gmail.com
(DKM)

Miejsca przyjazne Dzieciom

R

usza inicjatywa Dobczyckie Miejsce
Przyjazne Dzieciom, która zachęca firmy
i instytucje do kreowania przestrzeni przyjaznych maluchom.
Dobczyckie Miejsce Przyjazne Dzieciom to inicjatywa Dobczyckiego Klubu
Mam. Instytucje i firmy, które swoje siedziby
dostosują do potrzeb najmłodszych, aby w
czasie gdy dorośli załatwiają swoje sprawy,
dzieci nie nudziły się i miały swoją przestrzeń,
otrzymają certyfikaty Miejsca Przyjaznego
Dzieciom.
Celem akcji jest motywowanie lokalnych instytucji i firm do kreowania przestrzeni
przyjaznych dzieciom i rodzicom poprzez
przygotowanie miejsc do przewijania, kącików malucha i innych udogodnień, jak krzesełka do karmienia. Miejsca takie będą wyróżniane certyfikatem Dobczyckiego Miejsca
Przyjaznego Dzieciom i będą promowane
przez nas wśród lokalnej społeczności.
Projekt jest dofinansowany ze środków
programu Działaj Lokalnie, Urzędu Gminy
i Miasta Dobczyce oraz Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.
Więcej informacji na stronie:
www.facebook.com/DobczyckieMiejsce
PrzyjazneDzieciom lub pod nr. tel. 883785547
lub 794121742.
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Joanna Pudlik wyróżniona
w ogólnopolskim konkursie
plastycznym

J

oanna Pudlik, 5-letnia uczestniczka zajęć
plastycznych MGOKiS, prowadzonych
przez Lucynę Sławińską-Targosz, została
zakwalifikowana wyróżniona w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiat dziełem
doskonałym” i została zakwalifikowana do
wystawy konkursowej.
Konkurs zorganizowany został przez
Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion Polkowice” oraz
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach. Skierowany był do dzieci, młodzieży
i ludzi starszych.
Celem konkursu było poznanie gatunków kwiatów rosnących w Polsce, zachęcanie
do aktywnej formy spędzania wolnego czasu
i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna, jakim jest różnorodność kwiatów, doskonalenie umiejętności wyrażania
siebie poprzez sztukę oraz prezentacja dążeń
i osiągnięć twórczych uczestników.
Jury konkursowe oceniło 1742. prace
w siedmiu kategoriach wiekowych: grupy
przedszkolne, klasy 1-3 szkół podstawowych,
klasy 4-6 szkół podstawowych, klasy 1-3
gimnazjów, szkoły średnie, osoby powyżej
19. roku życia oraz placówki specjalne. Podczas oceny, brano pod uwagę zgodność pracy
z tematem konkursu, własną interpretację
tematu, walory artystyczne, kompozycję,
warsztat pracy oraz swobodę w posługiwaniu
się wybranymi technikami.
(mgokis)

P

Miejsce na ognisko przy wejściu na koronę zapory
racownicy Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce przygotowali dla Państwa

trasie na koronę zapory.
Palenisko dostępne jest nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców
gminy.
I tu pojawią się prośba do
Państwa, abyśmy wspólnie zadbali o
to miejsce i zostawiali po sobie porządek. Obok ławek jest kosz na
śmieci, dlatego po skończonym
ognisku prosimy o posprzątanie
miejsca wokół paleniska.
Mamy nadzieję, że dzięki
wspólnemu wysiłkowi uda nam się
Fot. ze zbiorów UGiM długo cieszyć czystym miejscem
i smakiem pieczonej w ognisku kiełmiejsce na ognisko. Ławki i palenisko baski.
znajdują się na ul. Budowlanych przy
(ugim)

Zuzanna Zych laureatką konkursu
„Zabierz mnie tam wyobraźnią 2016”

Z

uzanna Zych, uczestniczka zajęć plastycznych MGOKiS, które prowadzi
Paulina Steliga-Gryglaszewska, została laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie.
Celem konkursu było stworzenie ilustracji o charakterze przedstawieniowym lub
abstrakcyjnym, za pomocą dowolnej techniki
plastycznej, malarskiej, graficznej, rysunkowej lub mieszanej. Hasłem tegorocznej edycji
konkursu były „Kolorowe impresje”. Na kon-

kurs wpłynęło 681 prac z 114. placówek
z całej Polski. Prace oceniane były w pięciu
kategoriach wiekowych. Jury konkursowe
przyznało 28 nagród i 51 wyróżnień, kwalifikując do wystawy pokonkursowej 107 prac.
Zuzia otrzymała wyróżnienie, a zarazem główną nagrodę w postaci wykorzystania
pracy plastycznej w międzynarodowej publikacji nutowej „Kolorowe impresje. 8 łatwych
utworów na saksofon altowy lub sopranowy
i gitarę.”
(mgokis)

B

arbara Kiszka zdobyła wyróżnienie, natomiast Aleksandra Karcz
– kwalifikację do wystawy konkursowej w ramach Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Przyroda w Kolorach”. Konkurs
zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ogród Botaniczny
UJ w Krakowie. Adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 3-21
lat. Temat tegorocznej edycji – „ W świecie ptaków”.
Na konkurs nadesłano około 3500 prac z całego świata. Prace
mieszkanek gminy Dobczyce, Barbary Kiszki oraz Aleksandry Karcz,
zostały zauważone wśród tak dużej ilości prac konkursowych. 9-letnia
Basia, podopieczna Pauliny Steligi-Gryglaszewskiej, po raz kolejny
osiągnęła sukces – tym razem międzynarodowy. Dużym osiągnięciem
i powodem do dumy dla 13-letniej Aleksandry była możliwość zaprezentowania swojej pracy na wystawie „Przyroda w kolorach”, która
towarzyszyła uroczystości otwarcia Festiwalu Święta Ogrodów,
3 czerwca.
(mgokis)
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To, co najważniejsze w ŚDM
wiatowe Dni Młodzieży to międzynarodospotkania młodych całego świata.
Tym, co wyróżnia to wydarzenie wśród wielu
młodzieżowych imprez, jest chęć otwartego
wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Dlatego

Ś we

główny akcent tego święta młodego Kościoła
pada na sferę duchową, którą tak łatwo dziś
spycha się na margines.
Aby jak najlepiej przeżyć to „święto”,
trzeba dobrze wykorzystać to, co przygotowali i zaproponowali organizatorzy. Wśród nich
są biskupi i księża, ale filarem zawsze pozostają młodzi, pełni zapału i dobrego serca
wolontariusze. W naszej małej cząstce Kościoła, jaką jest parafia w Dobczycach, wielu
młodych pozytywnie odpowiedziało na apel
do włączenia się w pracę przygotowań. Choć
efekty zobaczymy
dopiero w czasie
pobytu pielgrzymów
w naszym mieście,
to dopięcie na ostatni
guzik wielu spraw
wymagało wcześniej
dziesiątków godzin
żmudnej pracy. Młodzieży nie brakowało sił i poczucia sensu, dlatego że wiedzieli, od czego zaczynać – od zaangażowania
swojego
ducha.
Ponieważ
tematem ŚDM w
Krakowie są słowa:

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”, wolontariusze przypomnieli prawdę o Bożym Miłosierdziu w
przedstawieniu o św. siostrze Faustynie:
„Spotkanie z miłosierdziem”. Miłosierdzie
okazywali również w
konkretnym
czynie,
odwiedzając chorych w
parafii. Pomagali też
innym się modlić organizując czuwanie przy
żłóbku czy prowadząc
Drogi Krzyżowe dla
młodzieży. Sami również pilnowali, aby rozpalać płomień wiary
choćby przez modlitwę
adoracji. Ważnym wydarzeniem dla nich była
peregrynacja
symboli
ŚDM, Krzyża i ikony
Matki Bożej.
Widać, że przygotowanie naszych wolontariuszy pokazuje
jak ważne w naszych codziennych zajęciach
jest też zadbanie o ducha - swojego i innych.
Taki charakter ma to niezwykłe Święto Młodych, które w tym roku obywa się w Krakowie. Taki charakter ma jednak mieć całe nasze życie, aby małe i wielkie dzieła dokonywały się zawsze w oparciu o to, co najważniejsze – o wiarę w Jezusa Chrystusa.
Tekst i foto: materiały Parafialnego
Komitetu Organizacyjnego ŚDM

Centra Informacyjno-Rejestracyjne (CIR)

C

entra te to 20 miejsc zlokalizowanych na
trasach dojazdowych do Krakowa i na
jego obszarze. Są to jedyne miejsca, w których obecnie mogą zarejestrować się pielgrzymi, dotąd niezgłoszeni. Najbliższy CIR
znajduje się w Jaworniku (za Myślenicami)
na stacji LOTOS, Jawornik 437.
CIR-y pełnią następujące funkcje:
Informacyjną: o sposobie poruszania
się po mieście i korzystania ze środków komunikacji miejskiej, o organizacji wydarzeń
ŚDM, o walorach turystycznych miasta i okolic, o przebiegu procesu rejestracji, zakwaterowania, wyżywienia
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Rejestracyjną: zorganizowanych
grup pielgrzymów, indywidulanych (min.
2 osoby), w tym umożliwienie dokonania
składki partycypacyjnej oraz przydzielenie
pakietów zgodnie z preferencjami.
Szczegółowych informacji o CIR-ach
należy szukać na stronie internetowej:
www.krakow2016.com/cir-i-punktyinformacyjne
Wszystkie informacje o organizacji
Światowych Dni Młodzieży znajdują się na
stronie: http://www.krakow2016.com, gdzie
na bieżąco dokonywane są aktualizacje związane z programem i organizacją ŚDM.

ŚDM to my!
wiatowe Dni Młodzieży to przede wszyst-

Ś kim święto młodych ludzi. Z myślą o mło-

dych i dla młodych przy parafii powstał wolontariat ŚDM.
Czym zajmuje się wolontariusz ŚDM?
Wolontariusze ŚDM będą pomagać na
wielu polach, m.in. przy kwaterowaniu pielgrzymów, rozdawaniu śniadań, pracach porządkowych w miejscach noclegów pielgrzy-

Fot. Paweł Stożek

mów (np. w szkołach), udzielaniu pomocy
medycznej oraz wielu innych. Oprócz samego
tygodnia wydarzeń ŚDM, wolontariusze już
wcześniej pomagali w odpowiednim przygotowaniu wspólnego spotkania, uczestnicząc w
rozmaitych spotkaniach czy szkoleniach (np.
z udzielania pierwszej pomocy). Ważnym
aspektem przygotowań było odpowiednie
przygotowanie duchowe. Dlatego też co miesiąc spotykali się, organizowali różne wydarzenia, wspólnie modlili się o dobre owoce
lipcowego spotkania, a także zachęcali
wszystkich parafian do współtworzenia ŚDM.
Być razem
Światowe Dni Młodzieży posiadają
jeszcze jeden aspekt – budowania wspólnoty i
poznawania nowych ludzi. Dlatego w parafii
dobczyckiej organizowane były wyjazdy do
różnych parafii z Dekanatu Dobczyce, gdzie
wspólnie z tamtejszą młodzieżą wymieniano
się doświadczeniami i pomysłami. Jesteśmy
pewni, że podobną relację uda nam się zbudować z młodymi pielgrzymami, którzy już do
nas jadą.
Podjęli wyzwanie
O tym, dlaczego warto być wolontariuszem z pewnością przekonał się każdy, kto
kiedykolwiek pomógł komuś bezinteresownie.
Św. Jan Paweł II napisał:
„Wolontariusz, gdy bezinteresownie może
dać innym coś z siebie, doświadcza radości,
która przewyższa to, czego dokonał”.
Materiały Parafialnego
Komitetu Organizacyjnego ŚDM
Tekst ukazał się w kwartalniku „Bliżej Nieba”

Informacje na temat światowych
Dni Młodzieży w poszczególnych
parafiach Dekanatu Dobczyce znajdują
się na stronie: dekanat-dobczyce.pl
i w zakładce ŚDM na stronie:
ugim.dobczyce.pl
TAPETA nr 7(158)/2016

Utrudnienia w ruchu po Krakowie w czasie ŚDM – to warto wiedzieć

O

rganizacja Światowych Dni Młodzieży
wiąże się z wieloma ograniczeniami,
które wynikają z dbałości o bezpieczeństwo
pielgrzymów i mieszkańców. Ograniczenia te
dotyczą między innymi ruchu w Krakowie –
dlatego warto wiedzieć, co robić, kiedy
w stolicy Małopolski wprowadzone zostaną
ograniczenia.
Strefy ograniczeń w ruchu
W czasie trwania ŚDM miasto zostanie podzielone na kilka stref, w których będą
obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się
pojazdów. Strefy te można podzielić na dwie
grupy.
Większe ograniczenia (grupa pierwsza)
Pierwsza grupa to strefy zamknięte
„Błonia” i „Łagiewniki”. Zaliczone do nich
ulice będą zdominowane przez pieszych
i tylko nieliczne pojazdy będą miały prawo do
wjazdu. Z uwagi na bardzo duży ruch pieszych obszar ten będzie wyłączony również
z ruchu rowerowego. Planując podróż w ten
rejon, należy liczyć się z koniecznością pokonania pieszo części trasy, zwłaszcza ostatniego odcinka. Co ważne, ulice wyznaczające
granice strefy w Łagiewnikach (np. ul. Turowicza) nie są objęte zakazami – należą do
stref ograniczonego ruchu, a nie całkowicie
wyłączonych z ruchu.
Mniejsze ograniczenia (grupa druga)
Druga grupa to trzy strefy o ograniczonym ruchu. Są to obszary, w które również
nie każdy pojazd będzie mógł wjechać, jednak restrykcje są w ich przypadku mniejsze.
Planując podróż, warto sprawdzić, czy odbędzie się ona w ramach jednej strefy, czy też
niezbędne będzie przekroczenie granicy stref.
Jeśli tak, koniecznie należy sprawdzić, czy

pojazd będzie dopuszczony do wjazdu w kolejną strefę. Przykładowo, jadąc z Ruczaju do
Bronowic, kierowca będzie poruszał się
w obrębie jednej strefy, o ile nie wybierze
trasy przez centrum. Podobnie, jadąc np. z
placu Centralnego na Kliny przekroczymy
granicę strefy, co może wymagać wjazdówki.
Zalecamy, by podróży do centrum miasta
(Obszaru Ograniczeń Ruchu) nie wykonywać
samochodami, ale skorzystać z komunikacji
miejskiej lub rowerów.
Strefa nr 1 obowiązywała będzie od
26 lipca do 1 sierpnia, Strefa nr 2 od 26 lipca do 31 lipca, a Strefa nr 3 tylko przez trzy
dni, od 29 do 31 lipca.
Wjazdówki
Informacje o tym, jakie pojazdy są
uprawnione do wjazdu w poszczególne
strefy, będą znajdowały się na znakach
oraz na mapie znajdującej się na stronie
www.sdminformacjadrogowa.pl. Zalecane
jest, aby podczas trwania ŚDM, zwłaszcza
w okresie od 26 do 31 lipca ograniczyć do
niezbędnego minimum podróże samochodami
po mieście. Celem umożliwienia poruszania
się po mieście osobom, które nie mogą zrezygnować z podróży, przygotowane są wjazdówki, które zależnie od typu, będą wydawane przez ZIKiT lub są do pobrania ze strony
internetowej ZIKiT.
Wjazd do stref ograniczonego ruchu będzie
odbywał się zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu (informacja na tablicach i znakach drogowych). Wszystkie informacje
o zmianach zamieszczone są na stronie
www.sdminformacjadrogowa.pl Zostały one
ustalone z organizatorami Światowych Dni
Młodzieży oraz zweryfikowane przez służby

ŚDM w Dekanacie Dobczyce i Brzączowicach – ważne telefony

P

odczas Światowych Dni Młodzieży
w dniach od 25 do 1 sierpnia będzie czynny całodobowy punkt informacyjny i medyczny
w centrum miasta (Rynek 26) zarówno
dla pielgrzymów jak i mieszkańców gminy
Dobczyce. Dyżurować w nim będą pracownicy urzędu, strażacy i wolontariusze ŚDM.
Telefony do punktu: 12/372 17 77; 518-204740; 518-204-760
Punkt informacji działać będzie także
w Kornatce - w plebanii, tel.12/271 27 72
Parafie w Gminie Dobczyce
Punkt informacyjny Parafialnego Komitetu
Organizacyjnego ŚDM (parafia Dobczyce)
- całodobowy (od 25 lipca) dyżur telefoniczny: 577 640 490. Siedziba punktu (od 25
lipca): ul. Rynek 26 (lokal dawnego kiosku
„Ruch”)
Parafia Dobczyce: 12/271 10 44
Parafia Kornatka 12/271 27 72
Parafia Stadniki: 12/271 15 24
Parafia Dziekanowice: 12/271 12 14
Parafia Brzączowice: 12/271 16 27
Medyczne Służby Ratunkowe:
Punkt Medyczny 24/h w Dobczycach, Rynek 26, tel.: 12/372 17 77; 518 204 740; 518
204 760
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Dobczycach, Rynek 16, tel. 12/271 37 36
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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w Dobczycach, Rynek 16, tel. 12/271 36 61
Specjalmed Dobczyce, ul Zarabie 35c,
tel. 12/271 09 00
Szpital w Myślenicach, ul. Szpitalna 2:
Informacja telefoniczna; tel.: 12/273 03 55;
12/273 02 05
Rejestracja ogólna, tel.: 12/273 03 40; 12/273 04 01
Opieka całodobowa, tel. 12/273 03 82
Apteki w Dobczycach
Apteka Plac Zgody, Plac Zgody 12, tel. 12/271 11 09
Apteka Nova s.c., ul. Łanowa 2, tel. 12/271
11 61
Apteka Flos, Rynek 16, tel. 12/271 10 05
Apteka Vademecum, Rynek 37, tel. 12/271
02 70
Apteka Galenica, ul. Mostowa 16 (w Supermarkecie Jan)
Apteka Na Witosa, ul. Witosa 6 (przy Markecie Jan)
Telefony służb
Komisariat Policji, ul. Jagiellońska 1, tel.
12/271 12 01
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczycach,
Rynek 27, 12/271 10 08
Pogotowie Gazowe, ul. Kościuszki 12/
Rzeźnicza 38, tel. 12/271 29 92
Pogotowie Energetyczne, tel. 991
Postój Taxi, ul. Wąska 1 Tel. 12 271 19 63

odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Planując
podróż, zwłaszcza jeśli przebiegać będzie ona
w pobliżu stref zamkniętych, strefy ograniczonego ruchu nr 1 czy też po ulicach, na
których spodziewany jest wzmożony ruch
pieszych, należy się liczyć z możliwością
niezapowiedzianych zmian. Takie decyzje
mogą być podjęte przez policjantów zabezpieczających dany rejon miasta i nie da się ich
przewidzieć z wyprzedzeniem. Jeśli, na przykład piesi w dużej grupie zajmą nie tylko
chodniki, ale i jezdnię, to policja może być
zmuszona do wyłączenia z ruchu drogi, której
pierwotnie nie planowano zamykać.
Komunikacja miejska
Podczas trwania Światowych Dni Młodzieży
komunikacja miejska, rowery i podróże piesze będą podstawową formą przemieszczania
się po Krakowie. Aby dostosować funkcjonowanie krakowskiej komunikacji do potrzeb
użytkowników zostaną wprowadzone zmiany,
które można podzielić na kilka grup:
1. Wyznaczone zostaną dodatkowe buspasy,
które ułatwią przemieszczanie się między
poszczególnymi strefami, w których ruch
samochodów będzie ograniczony. Buspasy
pojawią się między innymi na ul. Opolskiej,
ul. Nowohuckiej czy ul. Konopnickiej.
2. Pojawią się linie specjalne oraz zmiany
w trasach i częstotliwościach linii stałych.
Informacje o zmianach w funkcjonowaniu
w komunikacji należy szukać na stronie
www.kmkrakow.pl. Zachęcamy też do skorzystania z wyszukiwarki połączeń
www.krakow.jakdojade.pl
3. Zwiększona będzie też ilość kursów na
poszczególnych liniach.
Wszelkie informacje dotyczące dojazdu do
Krakowa, zmian organizacji ruchu, dostępnych parkingów, druków wjazdówek do Krakowa znajdą Państwo na stronie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
(ZIKiT): www.zikit.krakow.pl

Gmina Dobczyce
– program ŚDM
Parafia Dobczyce:
Wtorek 26.07
Powitanie – kościół parafialny:
17:25 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
18. - Msza Święta
19. - Zaprezentowanie się grup
20:15 - Modlitwa Uwielbienia
Środa 27.07
Koncert Festiwal Młodych:
godz. 14 - Wzgórze Zamkowe;
godz. 16-23 - scena nad Rabą
Środa 27.07 – Piątek 29.07
godz. 9 – kościół parafialny
w Dobczycach: katechezy z biskupami
Parafia Stadniki:
Poniedziałek 25 lipca
17.30-23 – „Polskie Smaki” - festyn
powitalny w Stadnikach
Środa 27 lipca
19.30 - Poświęcenie Krzyża Roku
Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży
20.00 – „Ogrody Miłosierdzia”
- nabożeństwo pokuty i pojednania
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Wesoło i bezpiecznie w Brzączowicach

wielu przypadkach to właśnie pierwsza pomoc, jeszcze przed przyjazdem profesjonalnych ratowników, ratuje życie poszkodowanego.
Wszystkim uczestnikom
imprezy strażacy rozdali odblaskowe opaski na rękę, które z
pewnością przydadzą się dzieciom
i młodzieży w okresie wakacyjnym.
Dla najmłodszych przygotowano
wiele atrakcji, były dmuchańce,
malowanie twarzy, gry na boisku,
zabawy i konkursy.
Imprezę znakomicie poprowadzili Stanisława MajdaGulgowska, członek OSP BrząFot. Sabina Cygan
czowice i radna Rady Miejskiej
oraz Andrzej Panuś, druh OSP
Brzączowice.
stawową wiedze dotycząca pierwszej pomoStrażacy przygotowali też pyszne grillocy.
we potrawy. Do późnych godzin wieczornych
Podczas festynu brzączowiccy druhodla zebranych grali Dj Smith&Dj Bartosz.
wie, przy wsparciu Katarzyny Soch-Jędrys ze
Szkoły Młodych Ratowników, wykonali kilka
(sab)
pokazów resuscytacji, podkreślając, że w
to wszystko za sprawą strażaków z OSP
Brzączowice, którzy przy okazji letniej
zabawy przekazali swoim mieszkańcom pod-

S

Letnie sukcesy Sekcji Wokalnej MGOKiS

ekcja Wokalna, założona w 2014r., przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Dobczycach. Młodzi artyści przez
kolejny rok szkolny, doskonalili swoje umiejętności muzyczne oraz warsztat pod okiem
instruktor Beaty Czajki-Rolińskiej. Ich dobra
forma przełożyła się na zdobywanie licznych
nagród i wyróżnień w konkursach wokalnych
na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Rok szkolny 2015/2016 zakończył się
dla uczestników zajęć Sekcji sukcesami - 15
czerwca, w muszli koncertowej w RabceZdroju odbył się, już po raz czwarty, Festiwal
Piosenki Angielskiej, organizowany przez
Małopolskie Centrum Edukacji i Akademię
Języka Angielskiego „Perfect”. W Festiwalu
wzięło udział 270. młodych artystów z całej

Małopolski. Reprezentantki Dobczyc: Maja
Kowalska, Emilia Małż i Agnieszka Wójcik –
znalazły się w finałowej 40-tce. Wszystkie
dziewczęta zakończyły Festiwal na bardzo
wysokich miejscach: Emilia Małż zdobyła I
miejsce w kat. szkół podstawowych, Agnieszka Wójcik - wyróżnienie I Stopnia w kat.
szkół gimnazjalnych, natomiast Maja Kowalska – III miejsce w tej samej kategorii.
W dniach połowie czerwca odbył się III
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Krakowskiej.
Na podstawie nagrań zakwalifikowały się do
niego: Jolanta Gil, Ewa Skóra oraz duet Gabriela Murzyn i Zuzanna Węglarz.
Zuzia i Gabrysia, najmłodsze uczestniczki festiwalu, wywalczyły II miejsce.
(mgokis)

Dobczyce na wysokiej
pozycji w ogólnopolskim
rankingu Aktywności
Społecznej w Samorządach

G

mina Dobczyce znalazła się na wysokiej
33. (na 608 gmin miejsko-wiejskich)
pozycji w rankingu aktywności społecznej
w samorządach. Ranking został przeprowadzony przez redakcję Wspólnota przy współpracy
z fundacją Klon/Jawor.
Punktacja przyznawana była za wsparcie
organizacji pozarządowych, aktywny udział
społeczności lokalnej w wyborach samorządowych i prezydenckich, na których terenie działa
najwięcej fundacji i stowarzyszeń oraz za liczbę przeprowadzonych na jej terenie zbiórek
publicznych.
Punktacja dla gminy i miasta Dobczyce
(łącznie 44 punkty):
• 23 punkty - wymiar I – frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r., parlamentarnych i prezydenckich w 2015 r.;
• 15 punktów - wymiar II – liczba fundacji
i stowarzyszeń według stanu na koniec 2015
r. w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców;
• 4 punkty - wymiar III – wsparcie NGO przez
gminę w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców;
• 2 punkty - wymiar IV – liczba zbiórek
publicznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
(ugim)

W

związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i ograniczeniami w ruchu pojazdów na terenie województwa małopolskiego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Dobczyce, aby w
dniach 23 – 29 lipca nie korzystać z możliwości pozostawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Istnieje realna obawa, że firma nie będzie w stanie dotrzeć do Dobczyc i nie odbierze śmieci z PSZOK. W pierwszych dniach
sierpnia PSZOK będzie już funkcjonował bez
utrudnień.
(ugim)

Uczniowie Zespołu Szkół ponownie laureatami Konkursu Stypendialnego

J

uż po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni
przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci

Fot. Ze zbiorów ZS Dobczyce

im. ks. Józefa Tischnera do udziału w Konkursie Stypendialnym. Podczas spotkania Rodzin
Hospicjum w Łopusznej wręczono stypendia
na rok 2016/2017 m.in. uczniom naszej szko-
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ły. Laureatami zostali: Mariusz Obajtek, Natalia Czerwińska i Joanna Łukasik.
Pieniądze, które otrzymają,
pozwolą zapewne rozwijać pasje i zainteresowania, realizować marzenia związane z poszerzaniem wiedzy, nabywaniem
nowych umiejętności, by w
przyszłości realizować się w
upragnionym zawodzie, ale
również służyć innym. Stypendystom życzono, by zgłębiali
piękno otaczającego świata, jak
również piękno swojego wnętrza. Przypomniano o potrzebie
okazywania wdzięczności rodzicom, nauczycielom oraz służbie
doświadczonym przez los.
W tym niezwykły m
i wzruszającym spotkaniu rodzin, zmagających się z nieuleczalną chorobą swoich dzieci,
z pracownikami, wolontariuszami hospicjum,
uczestniczył również jako gość dyrektor ZS,

Bogusław Lichoń. Prezes Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci, Adam Cieśla, podziękował dyrektorowi za współpracę i urzeczywistnianie nauczania naszego wspólnego patrona ks. prof. Józefa Tischnera w kształtowaniu postaw młodych ludzi.
Dyrektor przekazał na ręce pana Adama
statuetkę, zaprojektowaną i wykonaną przez
młodzież szkoły. To wyraz uznania za działania, które podejmuje Krakowskie Hospicjum,
by ulżyć w cierpieniu chorym dzieciom,
wnieść radość i szczęście do ich domów, ale
również za otwartość na młodych, zdolnych
ludzi, wspieranie stypendiami ich rozwoju.
Dziękujemy naszym krakowskim przyjaciołom za lekcję dobroci, zrozumienia, otwartości na innych, wrażliwości na cierpienie
człowieka. Stypendia dla naszych uczniów są
dowodem na to, że warto podążać za drogowskazami ks. profesora Józefa Tischnera. To
niezwykłe i zobowiązujące wyróżnienie.
Iwona Puchała
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Zdrowo i rodzinnie w Nowej Wsi

W

czerwcu w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi zorganizowano Festyn
Rodzinny pod hasłem „Czas na zdrowie”. Był
on podsumowaniem realizowanego przez
szkołę ogólnopolskiego projektu promującego

zdrowy styl życia, właściwe odżywianie
i aktywność fizyczną.
Uczniowie od marca zdobywali wiedzę
na temat rolnictwa ekologicznego, przygotowywali różnorodne posiłki, organizowali
apele i spotkania z osobami motywującymi je
do dbania o zdrowie własne i innych, brali
udział w konkursach wiedzy, plastycznych
i twórczości poetyckiej na temat zdrowego
stylu życia i dbania o naturalne środowisko.
Dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci
młodszych, cieszył się konkurs „Pokaz mody
– owocowo-warzywny”. Najpiękniejsze stroje
przygotowały nasze przedszkolaki.
Impreza łącząca Dzień Dziecka, Mamy
i Taty, zgromadziła około 200. osób. Organizatorzy przygotowali wystawę owoców i warzyw, prezentując ich walory. Zebrani obejrzeli film edukacyjny, w zabawny sposób

prezentujący problematykę zdrowotną.
Uczniowie wspólnie z rodzicami zadbali o
zdrowe przekąski – pizzerinki z warzywami,
sałatki owocowe, soki naturalne i inne. Dorośli i dzieci mogli się sprawdzić w skokach na
skakance, kręceniu hula-hop,
rzutach do kosza i innych
konkurencjach. Każda mama
mogła rzucić patelnią. Było
dużo śmiech i radości. Dla
wytrwałych przewidziane
były nagrody. Odbyły się
rozgrywki w piłkę nożną.
Ostatecznie w finale spotkały
się dwie drużyny dzieci i rodziców. Pojedynek zakończył
się remisem. Można było
obejrzeć pokaz jazdy konnej,
posiedzieć w samochodzie
wyścigowym oraz samochodzie strażackim.
Zabawa zakończyła się wspólnymi tańcami
już po zachodzie słońca.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi burmistrz Paweł Machnicki, radny Jan
Hartabus oraz Maria Chorobik – sołtys wsi.
Gościem specjalnym była Agnieszka
Szwarnóg - lekkoatletka specjalizująca się w
chodzie sportowym, która jest w składzie
naszej reprezentacji na IO Rio 2016.
W przygotowanie imprezy włączyło się
wielu sponsorów: właściciele Piekarni
„Dąbie” i „Dom Chleba” z Nowej Wsi, Firma
„Ekoelektro” z Sieprawia, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” oraz firmy
„ArtOgród”, „Intel” z Dobczyc, firma
„Albert” z Nowego Brzeska, OSP z Jankówki.
Tekst i foto: (SP Nowa Wieś)

Dobczycki Klub Mam działa już od roku

R

ok temu, spotkanie Natalii Maj i Magdaleny Piwowarczyk zaowocowało powstaniem Dobczyckiego Klubu Mam. Panie
szybko zachęciły do spotkań i inne mamy, i
regularnie spotykają się razem w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Dobczycach co drugą
środę.
- Jeszcze do niedawna byłyśmy jedynym klubem mam w okolicy, teraz powstaje kilka
nowych, która bazują na naszym doświadczeniu – z dumą przyznały założycielki klubu.
Podkreślały, że w trakcie spotkań wychodziły różne problemy, z którymi muszą
uporać się młode mamy. Analizując te problemy udało się zorganizować kilka ciekawych
spotkań z ekspertami m.in. ratownikiem medycznym, który pokazał paniom jak reagować
w kryzysowych sytuacjach takich jak zakrztuszenie czy poparzenie; certyfikowanym doradcą, który nauczył mamy jak odpowiednio
i bezpiecznie nosić dzieci w chustach czy
położną, która odpowiadała na pytania i wątpliwości młodych mam.
Największą inicjatywą zorganizowaną
przez klub było jednak spotkanie z panią
Agatą Pałys-Suchorab, inicjatorką i organizatorką akcji „Jestem kobietą. Jestem matką.
Daję życie”, w ramach której dobczyckie
mamy mogły wziąć udział w niezwykłej sesji
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fotograficznej. Jej efekty mogliśmy oglądać
podczas wernisażu, który odbył się w maju w
bibliotece.
Obecny na spotkaniu burmistrz Paweł
Machnicki pogratulował mamom inicjatywy
założenia klubu.
- Dobrze, że wątki, która poruszacie na swoich spotkaniach są tak różnorodne – powiedział burmistrz po prezentacji przygotowanej
przez organizatorki spotkania. Zachęcał również mamy do rejestracji klubu jako stowarzyszenie. - Pozwoli to na zdobycie funduszy
zewnętrznych, również dotacji z budżetu gminy - podkreślił.
W trakcie spotkania nawiązała się, zainicjowana przez burmistrza, dyskusja dotycząca
żłobka w Dobczycach, perspektyw jego powstania i faktycznego zapotrzebowania zorganizowania takiej placówki.
Burmistrz przekazał informację, że
w perspektywie dwóch lat planowana jest
rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 3
w Dobczycach, w którym miałby się znaleźć
oddział żłobkowy. Mamy natomiast zadeklarowały pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ankiety dotyczącej analizy zapotrzebowania na taki oddział i pilności jego
powstania.
(sab)

Uniwersytet Trzeciego
Wieku po pierwszej kadencji

U

niwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach zakończył trzeci rok akademicki.
Upłynęła również 3-letnia kadencja działalności. Takie chwile skłaniają do podsumowań,
dlatego prezes Stanisława Błaut podsumowała
mijającą kadencję.
Działalność dobczyckiego UTW rozpoczęła się zebraniem założycielskim 15 lipca
2013r. Inauguracyjny wykład odbył się w
listopadzie. W ciągu tych lat przewinęło się
112 słuchaczy, dziś jest ich 53. Wysłuchali 38.
wykładów z różnych dziedzin, m.in.: historii;
medycyny, zdrowego żywienia, psychologii;
religii; astronomii; ekologii.
Wykładowcami byli profesorowie, naukowcy z tytułami doktorów, magistrów, inżynierów, podróżnicy, pisarze, dziennikarze,
prawnicy, siostra zakonna, kosmetyczka, gawędziarz. Wykładowcami byli również, co
jest bardzo cenne, nasi słuchacze (Joanna
Grzelka-Kopeć, Bolesław Kostkowski, Włodzimierz Żuławiński).
Odbywały się także zajęcia fakultatywne, które prowadzili: Beata StrumidłoWszołek, Monika Banaś, Magdalena Piwowarczyk, Józefa Żuławińska-Czyż, Małgorzata Chanek, Łukasz Chanek, Rafał Cygan, Anna Chanek, Jan Golc, Celina Fraitag.
Obecnie prowadzącymi są: Beata Strumidło-Wszołek, Magdalena Piwowarczyk,
Elżbieta Klimek-Piwowarczyk, Sylwia Nosal,
Jan Golc, Urszula Sadowińska-Pardyak.
Wyjeżdżaliśmy do muzeum, teatrów, na
krakowski Kazimierz, do Niepołomic, na
Śnieżnicę, do Nowego Sącza, Olkusza i na
Pustynię Błędowską.
Słuchacze Uniwersytetu byli zapraszani
na imprezy dla seniorów, organizowane przez
posłankę Elżbietę Achinger: Senioralia, Spartakiada, Spotkania Noworoczne w Kopalni
Soli w Wieliczce; i posłankę Joannę Bobowską: na cykl koncertów do Szczyrzyca i Raciechowic.
Współpracujemy ze szkołami, ośrodkiem
kultury, biblioteką, urzędem gminy. Włączamy się w wydarzenia organizowane na szczeblu gminy.
UTW jest dobrym miejscem dla nas
seniorów, miejscem, gdzie możemy zrobić coś
wyłącznie dla siebie. Tu każdy może mieć
wpływ na kształt działalności. Działa tutaj
Rada Słuchaczy w składzie: Krystyna Drożdż,
Stanisława Błaszak, Stanisław Krzelowski
oraz opiekunowie grup fakultatywnych: Barbara Obidowicz-Molińska, Jadwiga Nawrocka, Teresa Michałowska, Maria Płachta, Józefa Żuławińska-Czyż
- Serdecznie dziękuję wszystkim za pracę –
mówiła prezes Stanisława Błaut. - Dziękuję
Komisji Rewizyjnej, z jej przewodniczącą Krystyną Zając, dziękuję skarbnikowi stowarzyszenia Teresie Szczepkowskiej, księgowej Marii Grzegorzak. Bez jej dodatkowej pracy nie
powstałby żaden kosztorys pisanych przez nas
wniosków. Działalność naszego stowarzyszenia jest doceniana w społeczeństwie, w samorządzie lokalnym. My również cieszymy się z
pomocy finansowej, merytorycznej i zrozumienia naszych potrzeb przez urzędy i instytucje.

(UTW)
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Kolejny sukces biblioteki

J

est nam niezmiernie miło poinformować,
że projekt złożony w ramach ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji”, przez
Justynę Szawarę - pracownicę naszej biblioteki oraz Krystynę Zając – wolontariuszkę
biblioteki, znalazł się w gronie 35. finalistów
z całej Polski.
W dniach 9-11 czerwca panie odbyły
w Warszawie warsztaty, podczas których
intensywnie pracowały nad pomysłem. Podczas tego spotkania o projekcie „Od radia do
ipoda”, realizowanym również przez naszą
bibliotekę, opowiedział dyrektor Paweł Piwowarczyk, który wraz z Ryszardem Dulskim
jest absolwentem programu „Seniorzy w akcji” sprzed dwóch lat.
Już po wakacjach inicjatorki nowego
projektu zaproszą do niego mieszkańców
naszej gminy. To ciekawe przedsięwzięcie
dotyczyć będzie cyklu warsztatów i spotkań
związanych z tematyką kina. Uczestniczyć
będą w nich osoby starsze oraz młodzież.
- Do współpracy i prowadzenia zajęć zostaną
zaproszeni fachowcy i specjaliści, którzy na
co dzień zajmują się filmem – mówi Justyna
Szawara, pracownik biblioteki i współautorka
pomysłu. - Wspólnie odkryjemy historię naszego dobczyckiego kina, będziemy zgłębiać
tajniki filmu, uczestniczyć we wspólnych wyjazdach do kina i dyskutować. Efektem działań będzie krótki film dokumentalny dotyczący
Dobczyc, zrealizowany przez uczestników
projektu. Czeka nas naprawdę ekscytujące
doświadczenie!
Śledźcie uważnie naszą stronę i profil na
facebooku, a także sprawdzajcie lokalne
wiadomości. Ilość miejsc będzie ograniczona.

Z przepisów Teściowej
Surówka z czerwonej kapusty
z brzoskwinią
mała główka czerwonej kapusty
kilka brzoskwiń
garść orzechów włoskich
(bez łupin)
oliwa, sól, pieprz, cukier
sok z cytryny
Kapustę (oczyszczoną) drobno poszatkować, usuwając głąb. Orzechy sparzyć
wrzątkiem, obrać ze skórki, posiekać.
Brzoskwinie obrać ze skórki, wyjąć pestkę, pokroić drobno. Wszystkie składniki
połączyć z oliwą i przyprawić.
Podawać ze schabem z rusztu lub z czym
kto lubi.
Smacznego życzy Teściowa
Porada: uważajmy, kochani, na wstrząs
termiczny. Nie wskakujmy gwałtownie do
wody mocno rozgrzani. Nie przesadzajmy
ze słońcem, pilnujmy dzieci
Spokojnego lata
życzy Teściowa

W
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Z ksiąg skarg i zażaleń
Skarga z roku 1983: Na wystawie są wystawione różne sery żółte, a w sklepie nie ma ich
w sprzedaży. Co to za zwyczaj reklamowania
towaru, którego nie ma w sklepie. Proszę
o wyjaśnienie. - Tadeusz K.
Wyjaśnienie kierowniczki: Sklep bierze
udział w konkursie. Zrobiono więc wystawy
konkursowe, na których umieszczono atrapy
towarów. Samych towarów od dłuższego
czasu niestety brak w sprzedaży.
Skarga z 1985 roku: Ekspedientka odmówiła
mi sprzedaży 1/2 kg szynki na dziecinną kartkę, tłumacząc, że nie jest to kartka zarejestrowana w tutejszym sklepie. To prawda, ale
przecież mamy 31 lipca i zostały jeszcze tylko trzy godziny handlu. I gdzie ja potem lipcową kartkę zrealizuję? Mam dzieci 2 i 4 lata.
Czy ludzkie podejście nie obowiązuje? - P.
Dopisek innej osoby: Uważam powyższy
wpis za złośliwy i arogancki. Ekspedientka
miała słuszną rację. Nie chcemy, aby sprzedawano obcym osobom z niezarejestrowanymi
kartkami, bo za mało jest wędlin - M.
Wyjaśnienie kierowniczki: Klientka P. była
bardzo zdenerwowana, gdyż inne osoby
z kolejki nie pozwoliły jej obsłużyć.

W klasie pana Fogga – kolejny udany projekt Ispiny

JS

związku z projektem „Chodźmy
razem do kina!” realizowanego
w ramach „Seniorzy w akcji”, Miejska
Biblioteka Publiczna w Dobczycach poszukuje osób związanych z dobczyckim kinem
„Raba”, a także chętnych do przekazania
swoich wspomnień związanych z tym miejscem. Zebrane przez nas wypowiedzi, wspomnienia i relacje zostaną opublikowane
w broszurze dofinansowanej w ramach
projektu.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania się
do biblioteki, do Justyny Szawary.

„… Ale to już było i nie wróci
więcej…” Absurdy PRL-u (44)

S

nym, mistrza sentymentalnej piosenki, legendarnego artysty dawnych warszawskich kabaretów i teatrów rewiowych.
Podczas spotkania, oprócz
utworów Fogga, wysłuchano także
muzyki z okresu międzywojennego
i kilku dziesięcioleci po zakończeniu II wojny światowej.
Dobczycki Rynek wypełniły takie
przeboje jak: „Tango milonga”, „To
ostatnia niedziela”, „Jesienne róże”,
„Mały biały domek”, „Już nigdy”,
„Pieśń o matce”.
Podczas drugiego spotkania,
które odbyło się 3 lipca, spotkaniu
towarzyszyła muzyka z początku
XX wieku. Co ważne – niezwykłeFot. Sabina Cygan go klimatu dopełnił fakt, że muzykę
puszczano z 70-letniego patefonu
państwa Rapaczów.
naszą piękną Małą Ojczyznę, wspaniałą nieNa kolejne spotkania Stowarzyszenie
spodziankę. To kolejny udany projekt, który
zaprasza w I i III weekend lipca i sierpnia
Ispina realizuje od czerwca, a zakończenie
– w soboty lub niedziele (w zależności od
planuje w sierpniu. To niezwykle przyjemne
pogody). Ispina zaprasza do współpracy mudla ucha i integracyjne spotkania W klasie
zykujących amatorów. Dodatkowo odbędą się
pana Fogga.
4 warsztaty teoretyczne – wszelkie informacje
To cykl warsztatów słuchania muzyki, z
na temat warsztatów i spotkań można uzyskać
których pierwsze odbyły się 18 czerwca. Gopod nr. tel.: 692 152 633.
ście spotkania usiedli w pięknym otoczeniu
Projekt współfinansowany jest ze środRynku dobczyckiego, u stóp nowej siedziby
ków Gminy Dobczyce.
Ispiny. Przy ciastku i kawie wspominano
twórczość Mieczysława Fogga – polskiego
(k)
piosenkarza, śpiewającego barytonem lirycztowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Ispina przygotowało dla mieszkańców
gminy, a także dla turystów, którzy odwiedzą
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Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach (cz. II)

W

1875 roku z inicjatywy Franciszka
Płonki w jednym z domów przy ulicy
Marwin (obecnie Kilińskiego) zostaje powołana do życia Ochotnicza Straż Ogniowa w
Dobczycach. W chwili powstania straż liczyła

10 członków, a naczelnikiem zostaje Franciszek Płonka.
Wkrótce po powstaniu jednostki naczelnik, który z zawodu był krawcem, osobiście
szyje dla druhów umundurowanie z sukna
zakupionego ze składek. Młoda jednostka na
początku dysponowała prymitywnym sprzętem, takim jak: ręczne sikawki, drewniane
konewki, haki, łopaty, a do pożarów przemieszczano się zaprzęgami konnymi.
Ludność miasta i okolicy widząc, że
straż mimo prymitywnego sprzętu, przeciwdziała pożarom, chętnie zaczęła wspierać
finansowo jednostkę. Mimo usilnych starań
strażaków pożary nadal szerzyły się w mieście i okolicy, a posiadany sprzęt był niewystarczający do ich tłumienia. W związku z
tym podjęto decyzję o zakupie czterokołowej
sikawki ssąco-tłoczącej, która na owe czasy
była nowoczesnym sprzętem. Przechowywana była w baraku, który stał na miejscu obecnej remizy w Rynku. Straż w tym okresie
zaczyna prowadzić działalność kulturalną,
urządzając zabawy, wieczorki taneczne, organizując pierwsze przedstawienia. Za uzyskane

pieniądze kupują dodatkowy sprzęt: drugą
czterokołową sikawkę ssąco-tłoczącą, dwa
beczkowozy i drabinę rozkładaną. W 1891
roku za tak zarobione pieniądze, już po raz
drugi, odnawiają figurę św. Floriana w Rynku. W następnych latach straż
działa prężnie i coraz bardziej
się rozwija. Wstępują do niej
młodzi obywatele miasta,
zastępując starszych druhów,
odbywają się defilady w pełnym umundurowaniu i przy
akompaniamencie orkiestry,
prowadzona jest nadal działalność kulturalna, prowadzone są szkolenia i ćwiczenia
strażaków.
W 1914 roku, tak prężną działalność straży, przerywa wybuch I wojny światowej. Wielu młodych strażaków władze austriackie powołały do wojska,
a służbę zaczęli pełnić starsi i nieliczni strażacy. Ponadto ludność nękana długą wojną
i biedą przestała wspomagać straż.
Po zakończeniu wojny i uzyskaniu przez
Polskę niepodległości, w Dobczycach odradza się straż. Do powracających z wojny,
niestety nie wszystkich, druhów dołączają
nowi członkowie. W 1920 roku straż liczy 27.
członków, jej naczelnikiem zostaje pracownik
sądowy Karol Egner, a prezesem - ksiądz
proboszcz Władysław Włodyga. Prezes szybko dostrzegł brak pomieszczeń lokalowych
dla druhów i na sprzęt. Rodzi się pomysł budowy remizy w Dobczycach. Powstaje komitet budowy strażnicy, a pieczę nad budową
obejmuje szwagier ks. Włodygi - inżynier
J. Merenda.
W 50. rocznicę powstania straży w Dobczycach w dniu 18 października 1925 roku
przekazano strażakom nową strażnicę przy
Rynku w Dobczycach.
Jacek Kozubek
Fot. z archiwum OSP Dobczyce

Orkiestra Dęta Dobczyce nagrodzona w festiwalu Echo Trombity

Fot. ze zbiorów Orkiestry Dętej w Dobczycach

O

rkiestra Dęta „Dobczyce” wzięła udział
w 39 Małopolskim Festiwalu Orkiestr
Dętych „Echo Trombity”.
Zorganizowany w Miasteczku Galicyjskim Festiwal – to jedna z najważniejszych
imprez, o formule konkursowej, dla orkiestr
dętych i big bandów. Orkiestra Dęta
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„Dobczyce”, pod batutą
Józefa Manieckiego, zakwalifikowała się do
udziału w Festiwalu podczas Eliminacji Rejonowych w Wieliczce. W
trakcie prezentacji konkursowych, w wykonaniu
muzyków z Dobczyc
można było usłyszeć takie
utwory, jak Taniec Węgierski, James Bond 007
oraz marsz P.O.S. Orkiestra pokazała także obowiązkowy element konkursu – przemarsz z musztrą paradną.
Brawurowe wykonanie repertuaru, zagwarantowało Orkiestrze II miejsce na podium, w grupie orkiestr działających przy
domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnym.
(mgokis)

W

Bezpiecznie nad wodą

akacje skłaniają do zaapelowania
o rozsądne i bezpieczne zachowywanie
się nad wodą. Pomimo wieloletniej akcji uświadamiającej, prowadzonej przez odpowiednie
służby, liczba utonięć nadal jest duża. Do przyczyn utonięć należą: brawura, kąpiel pod wpływem alkoholu, w miejscach niedozwolonych.
Bliskość Jeziora Dobczyckiego, rzeki Raby
i starych wyrobisk żwiru, stwarza potencjalne
zagrożenie dla chcących skorzystać z kąpieli.
Należy podkreślić, że kąpiel w Jeziorze Dobczyckim jest zabroniona na całej jego powierzchni. Dlatego należy korzystać z basenów lub akwenów, gdzie kąpiel jest dozwolona.
Aby miło i bezpiecznie spędzić czas nad
wodą należy m.in. przestrzegać kilku podstawowych 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 wskoczenie lub
wejście do wody po długim opalaniu się może
grozić szokiem termicznym (groźnym dla życia
obciążeniem serca i układu krążenia), lub utratą
przytomności, a w konsekwencji utonięciem.
Nie należy kąpać się w miejscach niestrzeżonych, w pobliżu budowli hydrotechnicznych,
zapór, śluz, jazów, mostów, ujęć wody, falochronów, portów, szlaków żeglownych,
w zbiornikach przeciwpożarowych, w stawach
hodowlanych, w żwirowniach i gliniankach,
w miejscach gdzie są silne prądy i wiry. Niebezpieczne dla kąpiących się mogą być miejsca, gdzie występują wiry, prądy zwrotne, zimne prądy, wodospady, kaskady, odwoje (woda
krążąca w postaci poziomego walca), bystrza,
itp. Nie należy skakać (zwłaszcza na głowę) do
nieznanej wody. Często takie skoki kończą się
urazami kręgosłupa i trwałym kalectwem. Nie
należy: pływać po zachodzie słońca
(zapadające ciemności mogą skutecznie utrudnić, a nawet uniemożliwić ewentualną akcję
ratunkową), przeceniać swoich możliwości
pływackich - należy je ciągle doskonalić. Jeśli
zdarzy się pływać dalej od brzegu, należy pamiętać o zachowaniu sił na drogę powrotną lub
używać bojkę asekuracyjną SP, potocznie zwaną „Pamelka”. Powinniśmy zwracać uwagę na
innych kąpiących się, a po zauważeniu wypadku lub przypadku tonięcia – wezwać pomoc
i powiadomić ratownika. Nie krzyczmy i nie
wzywajmy pomocy, gdy nie jest ona potrzebna.
Nie niszczmy sprzętu ratunkowego i oznakowania kąpielisk i miejsc przeznaczonych do
kąpieli oraz znaków żeglugowych. Nie przebywajmy zbyt długo w wodzie, stosujmy odpowiednio długie przerwy. Najlepiej pływać
w wodzie o temperaturze powyżej 18°C
(optymalna temperatura wody to 22-25°C).
Poinstruujmy dzieci o grożących im niebezpieczeństwach i nie pozostawiajmy ich nad wodą
bez opieki dorosłych. Dzieci do lat 7 powinny
przebywać na kąpielisku lub miejscu przeznaczonym do kąpieli wyłącznie pod nadzorem
dorosłych. Na basenach i kąpieliskach stosujmy
się do regulaminu danego obiektu i bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników.

Jacek Kozubek, Robert Kozubek
Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyce
facebook.com/srwospdobczyce
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Flotylla zacumowała w bibliotece

W

poniedziałek, 4 lipca, Dobczyce były
chyba jedynym miejscem w Polsce,
gdzie uczczono Święto Flotylli Rzecznej w II
RP. Przez ponad dwa tygodnie lipca trwała
wyjątkowa wystawa, o której było głośno w

wielu miejscach naszego kraju.
Niektóre spotkania mają swoją historię. W bibliotece zebrało się ok. 40 osób, by
świętować 97-lecie powstania Flotylli Pińskiej. Tak się dzieje, że nie po raz pierwszy
nasza biblioteka otwiera swoje drzwi dla pasjonatów z różnych dziedzin, którzy w bibliotece znajdują partnera do ciekawych przedsięwzięć. Dwa lata temu realizowaliśmy projekt
„Od radia do ipoda”, w którym uczestniczył
emerytowany nauczyciel Edward Ścibor. Rok
temu pan Edward zaproponował bibliotece, że
przekaże stare makiety kolejowe, które niszczeją przez upływ czasu w jego garażu. Na
początku nie było sposobności, by podjąć
temat, nie było też odpowiedniej infrastruktury. Jednak dzięki uprzejmości dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Dobczycach, Andrzeja Topy, uzyskaliśmy
dostęp do odpowiedniej sali, a tym samym

miejsce gdzie makieta mogłaby być odrestaurowana. Potem skontaktowaliśmy się z Jackiem Bassarą, który miał wystawę modeli w
naszej bibliotece. Podjął się on renowacji.
Wspólnie z dyrektorem biblioteki Pawłem
Piwowarczykiem i Justyną Szawarą przygotowali również projekt do konkursu „Działaj Lokalnie”, uzyskując dofinansowanie
na odnowienie makiety oraz cykl
warsztatów. Z pasji pana Bassary
i jego spotkań i kontaktów z historykami z całej Polski, doszło do
zorganizowania wystawy dotyczącej flotylli pińskiej.
Flotylla Pińska to flotylla
rzeczna, wchodząca w skład Marynarki Wojennej w latach międzywojennych. Od momentu
utworzenia Marynarki Wojennej
do 1920 r., polskie okręty były
obecne jedynie na wodach śródlądowych.
Pierwszą formacją w ramach MW była Flotylla Wiślana, a drugą Flotylla Pińska, która
powstała kilka miesięcy później w 1918r.
Była to odpowiedź w obliczu wojny z Rosją.
Stacjonowała w Pińsku, na rzece Pinie. Operowała ona na tzw. „morzu pińskim”, czyli w
dorzeczu Prypeci (główne rzeki: Prypeć, Pina,
Strumień). Flotyllę rozwiązano 2 sierpnia
1920 z powodu zajęcia dorzecza Prypeci
przez Armię Czerwoną i samozatopienia
większości jednostek pływających.
Uczestnicy mogli obejrzeć część zbiorów z kolekcji Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą dotyczącej Oddziału
Wydzielonego rzeki Wisły, które specjalnie
na to spotkanie przywiózł Mikołaj Klorek –
kierownik działu zbiorów Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą. Reprezentant muzeum z Sochaczewa w atrakcyjny

sposób opowiedział o zbiorach, których niewiele pozostało po flotylli. Zebrani mieli
okazję wysłuchać prelekcji znanego dziennikarza historycznego z Krakowa – Sławomira
Zagórskiego, który z wielką fascynacją opowiedział o przebiegu i okolicznościach bitwy
pod Horodyszczem, opisując przy okazji
sprzęt jakim dysponowali Polacy i pierwszy
desant wojska polskiego. Dziennikarz przywiózł do Dobczyc swoje prywatne eksponaty
m.in. Hełm M1918 Fernsprecher und Kavallerriehelm, używany we Flotylli Pińskiej,
granat model 17 Eierhandgranate, czy też
pamiątkową odznakę mundurową Flotylli
Pińskiej. Te i inne eksponaty można jeszcze
przez dwa tygodnie obejrzeć w bibliotece. Jak
stwierdził Sławomir Zagórski, była to jego
druga okazja w ostatnim dziesięcioleciu,
gdzie uczestniczył w spotkaniu opowiadającym o flotylli pińskiej i jej dziejach, i gdzie
świętowano flotyllę rzeczną II RP.
Kolejnym gościem wystawy i spotkania był znany w całej Polsce kolekcjoner Marek Sosenko, który również użyczył na
wystawę eksponat. Eksponat niezwykły
i niespotykany – model łodzi podwodnej
U-boot typ VII, czyli najpopularniejszej niemieckiej łódzi podwodnej.
Oprócz łodzi pana Sosenki, na wystawie można zobaczyć kilka okrętów z kolekcji
modelarza Jacka Bassary. Są to modele polskich okrętów rzecznych w skali 1/72.
Wystawę, o której jest już dość głośno
w Polsce, odwiedzili dwa dni po spotkaniu
otwierającym, dyrektor Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni – Lech Trawicki, który
w swojej kolekcji posiada bogate zbiory dotyczące Flotylli Pińskiej oraz Dariusz Subocz
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
Zespół MBP Dobczyce

Finał konkursu
„Super Kibic”

Mamy kolej w Dobczycach

P

rojekt autorstwa dyrektora Pawła
Piwowarczyka oraz Jacka Bassary pt.
„Konstruktorzy marzeń - budujemy makietę
integracji, historii i kreatywności!”, został jednym z najlepiej ocenionych w ramach konkursu
„Działaj Lokalnie”. Jego realizacja rozpoczęła
się w lipcu. Projekt będzie się koncentrował na
odnowieniu makiety kolejowej. Sama restauracja zniszczonej makiety będzie jednak tylko
pretekstem do warsztatów plastycznych, modelarskich, elektrotechnicznych, a także historycznych oraz do integracji międzypokoleniowej społeczności. Warsztaty rozpoczęły się w
wakacje i spotkały się z dużym odzewem. Potrzebne było nawet uruchomienie listy rezerwowej.
Makietę przekazał Edward Ścibor. Od
wielu lat nie była ona używana, a były nauczyciel Zespołu Szkół w Dobczycach chciał, by
trafiła w dobre ręce i służyła mieszkańcom.
Pragnął tchnąć w nią „nowe życie”. Resztą
zajął się dyrektor biblioteki – Paweł Piwowarczyk, który do pracy z makietą zaprosił Jacka
Bassarę, pasjonata historii i modelarstwa.
Wspólnie napisali projekt, który odniósł sukces. W prace przy makiecie z chęcią włączyli
się także uczniowie ZS w Dobczycach, którzy
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pod kierunkiem nauczyciela pana Macieja
Machnickiego zajęli się elektroniczną stroną
projektu.
Od wakacji wszyscy chętni mogą podejmować ciekawe działania przy makiecie,
rozpocząć przygodę z modelarstwem, czy też
nauczyć się wykonywać odlewy z żywicy,
a nawet brać udział w prostych pracach przy
makiecie. Po wakacjach makieta zostanie uroczyście odsłonięta i zainauguruje cykl żywych
lekcji historii związanych z II wojną światową
dla uczniów szkół, a także dla odwiedzających
Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe.
Autorzy projektu pragną, by makieta stała się
jedną z jego atrakcji.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie
KAT Dobczyce, które zobowiązało się do formalnej realizacji części finansowej projektu
złożonego przez autorów. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do prac przy
odnowie makiety lub chcą przekazać tabor,
elementy wykorzystywane w makietach zachęcamy do kontaktu z Jackeim Bassarą za pośrednictwem biblioteki. Projekt „Konstruktorzy
marzeń” jest współfinansowany ze środków
Działaj Lokalnie i Gminy Dobczyce
JS

W

naszej bibliotece całkiem niedawno
typowaliśmy „Super Czytelników”,
teraz jednak przyszła na kolej na „Super Kibica”, czyli konkurs, który zorganizował Klub
Kulturalnego Kibica.
Akcja trwała długo, bo dotyczyła aż 7.
wyjazdów na mecz. Wygrany musiał być
obecny na każdym z wyjazdów. Takich osób
było pięć: Jakub Wojtan, Antoni Kobiałka,
Kamil Zbrożek, Filip Zbrożek i Maksymilian
Dybel.
Wręczenie nagród odbyło się w bibliotece. Losowanie zdecydowało, że nagroda
główna - koszulka z autografem Pawła Brożka ze specjalną dedykacją dla najlepszego
kibica
z
KKK, trafiła
do Antoniego
Kobiałki. Za
przekazaną
nagrodę dziękujemy iTV
Myślenice.
JS
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Międzynarodowy Festiwal Szachowy – zwyciężył Mucha

W

sali konferencyjnej Regionalnego
Centrum Oświatowo Sportowego w
Dobczycach zakończyły się rozgrywki w
grupie „A” XXIV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Józefa Dominika. Ry-

Fot. ze zbiorów Szachy w Dobczycach

walizowano od 25 VI 2016 r. systemem
szwajcarskim, 9 rund, z maksymalnym czasem gry 4 godziny na partię. Sędziowali sędziowie klasy międzynarodowej Zygmunt
Ryll i Andrzej Irlik.
Turniej był zgłoszony do oceny rankingowej FIDE a mogła w nim zagrać każda
osoba znająca zasady gry królewskiej. Turniej
A wygrał kandydat na mistrza Roman Mucha,
reprezentant MKS MOS Wieliczka, zdobywca 8, 5 pkt. Drugi z 8 pkt. był Artur Jagła z M
L K Sz. Myślenice, a trzeci Mateusz Brożyna
z MAT Myślenice, zdobywając 7,5 pkt. W tej
grupie rywalizowało 14 osób w tym jedna
kobieta, a puchar dla najmłodszego uczestnika otrzymał Kamil Pawłowski, urodzony w
2008r. Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce, Pawła Machnickiego i nagrodę
pieniężną wręczył zwycięzcy turnieju dyrek-

tor ośrodka kultury, Andrzej Topa.
Normy na wyższe kategorie szachowe
wypełnili Jakub Bajer i Marcin Maniecki. Po
zakończeniu turnieju delegacja organizatorów, sędziów i zawodników zapaliła znicze
na symbolicznym grobie Józefa
Dominika oraz grobach Marcina Pawlaka i Edwarda Miki.
Symultana na rynku w Dobczycach
Tradycyjnie już w Rynku w Dobczycach, przy strażnicy rozegrano szachową symultanę. Z 14 osobami jednocześnie grał Krzysztof Kuta z Wieliczki, który od wielu lat gra w
Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym im. Józefa Dominika w Dobczycach. W tegorocznym turnieju A zajął czwarte
miejsce. Jego rywalami byli
reprezentanci TKKF Dobczyce,
LKS Dziecanovia Dziekanowice, MKS MOS
Wieliczka oraz mieszkańcy Krakowa, Dobczyc, Drogini, Brzezowej. Krzysztof Kuta po
ponad dwugodzinnej grze wygrał symultanę z
wynikiem 11, 5 : 2,5 pkt. Zremisował partię z
Elżbietą Dudą, a pokonali go tylko mieszkańcy Krakowa - Szymon Józefczyk i Piotr
Draus.
Piękna, słoneczna pogoda zachęciła
wielu spacerujących po Rynku widzów do
oglądania szachowych zmagań. Wśród nich
byli między innymi Elżbieta Kautsch z rodziny Józefa Dominika i redaktor Dziennika
Polskiego, Andrzej Domagalski. Podczas
symultany informacje o historii Festiwalu
przekazywali sędzia główny Festiwalu, sędzia
klasy międzynarodowej FIDE, Zygmunt Ryll
oraz Jerzy Cholewa.
Jerzy Cholewa

Agnieszka Szwarnóg
w Olimpijskiej

Reprezentacji Polski

P

olski Komitet Olimpijski ogłosił listę
zawodników jadących na letnie igrzyska
olimpijskie w Rio de Janeiro .
Wśród nich ponownie znalazła się
nasza mieszkanka Agnieszka Szwarnóg. Liczymy na to, że podobnie jak 4 lata temu będą
Państwo wspólnie z nami kibicować Agnieszce, której serdecznie gratulujemy.

W

piątym etapie Tour de Pologne, zawodnicy mieli do pokonania odcinek
z Wieliczki do Zakopanego (225 km). Mimo
niesprzyjających warunków, mieszkańcy
naszej gminy, przez którą przejechał peleton,
wiernie kibicowali.
Piąty etap wygrał Belg Tim Wellens
(Lotto Soudal), który zresztą został zwycięzcą
73. Tour de Pologne. Najlepszym Polakiem
w piątym etapie został Paweł Cieślik (Verva
Activejet Team). W końcowej klasyfikacji
Paweł Cieślik uplasował się w pierwszej dwudziestce.

Zjazd Maskotek: Rabuś z tytułem internetowego „Naj”!

N

iezwykle udany wyjazd nad morze zaliczyła Klubowa maskotka Raby. W trzeci weekend lipca w Rowach, koło Ustki odbył

się jubileuszowy, X Ogólnopolski Zjazd Maskotek. W tym roku debiutancki występ w tej
imprezie zaliczyła Klubowa maskotka z Dobczyc - Rabuś.
Zanim jednak dobczycki koziołek
paradował po ulicach Rowów, odwiedził wraz
z innymi pluszakami Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku.
Radość małych pacjentów, która malowała się
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tego dnia na ich twarzach, była nie do opisania. Wspólne przybijanie „piątek” oraz pamiątkowe fotki były częstym elementem tej
wizyty.
Po pobycie w szpitalu Rabuś,
wraz całą eskortą swoich kolegów,
przejechał specjalnym korowodem po
ulicach Ustki. Blisko 20 pluszaków,
jadących wojskowymi samochodami,
wzbudziło potężne zainteresowanie
na skwerach miasta. Później przyszła
już oficjalna część zjazdu. Na specjalnej scenie, tuż przy plaży w Rowach, powitano wszystkich przybyłych. Anna Sobczuk-Jodłowska wójt Gminy Ustka, uroczyście otworzyła całą imprezę, która w rytm kapitalnej, góralskiej muzyki zespołu
„Juzyna” z Zawoi, przeniosła się na ulice
Rowów. Tam dopiero zaczął się show! Setki
turystów oblegało nie tylko Rabusia, ale i też
inne maskotki, które w ten sposób zabiegały o
głosy publiczności.
W tym roku organizatorzy imprezy,
oprócz nagrody publiczności, zdecydowali
również o głosowaniu na Maskotkę „Naj Internetu”. Jak się okazało w niedzielne popołu-

dnie, podczas ceremonii podsumowania Zjazdu, w kategorii tej zwyciężył Rabuś! Koziołek
z KS Raba był również bliski zwycięstwa
w głównej klasyfikacji - tam przegrał 1. miejsce o kilkanaście głosów - z Byczkiem BM
Slam z Ostrowa Wielkopolskiego.
Weekendowe, słoneczne dni Rabusia
nad morzem minęły bardzo szybko. Na szczęście jednak kolejny zjazd już za rok i... Rabuś
też tam będzie.
Tradycyjnie już na koniec udanego
wyjazdu specjalne podziękowania w imieniu
Zarządu KS Raba Dobczyce dla wszystkich,
którzy w najmniejszym nawet stopniu przyczynili się do wyjazdu ekipy Rabusia i spółki
nad morze.
Szczególne podziękowania dla pań:
wójt gminy Ustka Anny SobczukJodłowskiej, Renaty Świąder-Pijanowskiej
i Agnieszki Kapuściak z Centrum Kultury
Gminy Ustka. Podziękowanie kierujemy również do Burmistrza Pawła Machnickiego
i jego Zastępcy Pani Haliny Adamskiej - Jędrzejczyk za okazaną pomoc w zorganizowaniu wyjazdu delegacji z Dobczyc.
Tekst i foto: (KS Raba)
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Wkrótce rozpocznie się
modernizacja ulicy Słonecznej

B

urmistrz Paweł Machnicki podpisał 21 lipca
2016r. umowę z firmą Strabag Infrastruktura
Południe Sp. z o.o. w sprawie modernizacji ulicy Słonecznej.
Prace, które potrwają do 15 października tego
roku obejmą wymianę studzienek ściekowych i starej
sieci wodociągowej oraz roboty drogowe. Powstaną
nowe chodniki i położona zostanie nakładka asfaltowa.
Zakładany koszt inwestycji to prawie 798
tysięcy złotych.

Zdjęcia: Włodzimierz Juszczak

Strażnica OSP w Dobczycach w stanie surowym

Z

akończył się pierwszy etap budowy remizy OSP w Dobczycach. Nowy budynek
powstaje u zbiegu ulic Kościuszki i Jagiellońskiej.
Koszt całej inwestycji szacowany jest
na 2,6 mln zł. W 2017 roku boksy mają być
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oddane
w
użytkowanie.
Obecnie
gmina
ogłasza przetarg na drugi
etap – prace
wykończeniowe przy
obiekcie.
Druhowie z
OSP Dobczyce czekają na
zakończenie
tej inwestycji.
W
obecnej
remizie, która
znajduje się
w Rynku i
wybudowana
została w 1925 roku, nie mieści się już sprzęt,
którym dysponuje jednostka.
(Red.)
Zdjęcia: Włodzimierz Juszczak
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