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Dni Dobczyc - huczne ćwierćwiecze
Przyszło nam na nie czekać dwa lata.  

I wiemy już, że było warto. XXV Dni 
Dobczyc przeszły do historii i chociaż emocje 
jeszcze nie opadły, to czas podsumować te 
trzy dni pełne atrakcji. 

Tradycyjnie Dni Dobczyc rozpoczęły 
się w piątek. Na scenie mogliśmy usłyszeć 
mocniejsze brzmienie zespołu Web O’Brook 
(skład: Maciej Machnicki, Andrzej Pudlik, 
Grzegorz Skuza, Paweł Stożek), grupę B.LU.E. 
(skład: Szymon Ciszek, Stefan Chyrc, Mar-

cin Łosiowski, Arkadiusz Pajorski), a część 
koncertową zakończyła gwiazda wieczoru 

– zespół Kombii. Weterani sceny ściągnęli 
do Dobczyc grono wiernych fanów – także 
bardzo młodego pokolenia. Wieczór zakoń-
czył set znanych dj’ów.

W sobotę scenę opanowały takie zespoły 
jak: The Naives (w składzie: Maksymilian Król, 
Bartłomiej Kowal, Piotr Drożdżał, Marcin 
Jagieła, Fabian Ciapa), Wiatr Odnowy (w 
składzie: Piotr Skóra, Andrzej Pudlik,Ma-
teusz Szmigel, Krzysztof Frys) czy gwiazda 

wieczoru – Sławomir, który zgromadził pod 
sceną prawdziwe tłumy fanów. W sobotę 
także oficjalnie otwarto jubileuszowe, 25. 
Dni Dobczyc. Otwarcia dokonali burmistrz 
Tomasz Suś oraz prezes Izby Gospodarczej 
Dorzecza Raby, Katarzyna Matoga w towa-
rzystwie radnych oraz członków zarządu Izby. 

Sobotni wieczór upłynął w klimacie lat 
’90 za sprawą ekipy Dobczyce DJ’s Team, 
która skupiała znanych i lubianych dj’ów 
dawnych dobczyckich dyskotek.

Niedziela zdominowana została przez 
familijne atrakcje. Do Dobczyc zjechały 
perełki motoryzacyjne, które można było 
oglądać przy ul. Podgórskiej, przed sceną 
zagościły żywe szachy, a w układach tanecz-
nych i akrobatycznych zaprezentowały się 
lokalne grupy – Zespół Taneczny INTOX 
oraz sekcja gimnastyczna Diament Dobczyce. 

Imponujące były także pokazy sportow-
ców: pokaz Ninja w wykonaniu Sebastiana 
Kasprzyka i jego młodego team’u oraz pokaz 
trenerów Active Academy. 

I tego dnia nie zabrakło na scenie dobrej 
muzyki, a zapewnili ją: duet - Zuzanna 
Węglarz i Julia Strzebońska oraz członkowie 
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce i sekcji 
Muzopozytywni. Tuż po nich wystąpiła 
Orkiestra Dęta „Dobczyce”, która znanymi 
przebojami rozgrzała publiczność przed 
występem zespołu MIG. 

Gwiazda niedzielnego wieczoru, podobnie 
jak dzień wcześniej Sławomir, przyciągnęła 
tłumy widzów.

Nieodłącznym elementem Dni Dobczyc 
było wesołe miasteczko, które oblegane było 
zarówno przez najmłodszych, jak i starszych 
uczestników święta miasta. 

Wydarzenie zorganizowali wspólnie Izba 
Gospodarcza Dorzecza Raby, Gmina Dob-
czyce oraz firma Party Serwis przy udziale 
licznych partnerów i sponsorów. 

Do zobaczenia za rok!
jota

Zdjęcia: Paweł Stożek, Katarzyna Matoga, Anka 
Stożek, Tadeusz Kordula
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W tym roku Dni Dobczyc zorganizowano 
już po raz 25. Jak wspominają pierwsi 

organizatorzy – Edward Żyła i Krzysztof 
Miękina, imprezy tego rodzaju miały miejsce 
już wcześniej, ale to właśnie w 1995 roku po 
raz pierwszy zorganizowano wydarzenie 
pod tą nazwą i wybrano 3. weekend lipca – 
termin, który pozostał z nami do dziś. 

Tegoroczne jubileuszowe obchody Dni 
Dobczyc, były okazją do wspomnienia tych 
25. lat, a także podziękowania osobom  
i organizacjom, które przez ten czas zaan-
gażowane były w ich organizację. Dlatego 
równolegle z pierwszymi koncertami na 
scenie nad Rabą, 15 lipca w RCOS zorgani-
zowane zostało wspominkowe spotkanie, 
którego głównym punktem była projekcja 
filmu podsumowującego 25 lat Dni Dobczyc 
na lokalnej scenie rozrywkowej. 

Nie zabrakło także żywych wspomnień, 
które przywołały osoby przez lata organizujące 
to wydarzenie. Podziękowania na ich ręce 
złożył burmistrz Tomasz Suś wraz z przed-
stawicielami rady – Małgorzatą Jakubowską 
oraz Markiem Kaczorem. Zwieńczeniem 
wieczoru był koncert niezawodnego Big 
Band Dobczyce pod kierownictwem Erne-
sta Heksela z gościnnym udziałem Wiolety 
Malchar oraz Marcina Jajkiewicza.

Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przy 
współpracy z Izbą Gospodarczą Dorzecza 
Raby oraz MGOKiS Dobczyce. Koncert zre-
alizowany został przy współpracy z Grzegorz 
Rozwadowski - Pracownia Dźwiękowa.

Film produkcji Myślenice ITV Telewizja 
Internetowa - Region Południe obejrzeć 
można na kanale youtube.com – link na 
stronach Gminy Dobczyce.

W Regionalnym Centrum Oświato-
wo-Sportowym w Dobczycach można też 
obejrzeć wystawę plakatów Dni Dobczyc z 
poprzednich lat, które udało się odszukać.

DNI DOBCZYC - WSPOMNIENIE

Dni Dobczyc zapoczątkowane zostały w 
1995 r. Pierwsze festyny odbywały się 

na drewnianej scenie zlokalizowanej przy 
ul. Podgórskiej (obecny parking).

Jedną z gwiazd estrady był Amatorski 
Zespół Estradowy „CZASZA” działający 
przy 6. Brygadzie Powietrznodesantowej. 
Członkowie tej Brygady wykonywali także 
pokazy skoków spadochronowych, co sta-
nowiło dodatkową atrakcję tego wydarzenia.

Przez niemal ćwierć wieku Dni Dobczyc 
zmieniały swoją formułę, a na dobczyckiej 
scenie występowały gwiazdy muzyki roz-
rywkowej, lokalne zespoły i sekcje. 

Przez długi czas jedną z atrakcji wydarze-
nia były także żywe szachy, które odbywały 
się w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Szachowego im. Józefa Dominika. Specjalnie 
na tę okazję przy ulicy Podgórskiej ułożono 
kostkę w kształcie szachownicy, a żywe figury 
wykonywały ruchy, które na scenie oddawane 
były w czasie meczu mistrzów i gości.

Niemal od początku nieodłącznym 
elementem Dni Dobczyc były także zbiórki 
charytatywne i licytacje. Podczas jednej  
z takich licytacji udało się m.in. sprzedać 
100 zł za kwotę 150 zł.

Każdorazowo organizacja Dni Dob-
czyc wymagała dużego zaangażowania  

25 lat Dni Dobczyc – wspomnienia i podziękowania
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25 lat Dni Dobczyc – wspomnienia i podziękowania
i pracy. Początkowo była ona na barkach 
ośrodka kultury, który przy współpracy  
z lokalnymi przedsiębiorcami podejmował 
się tego wyzwania. 

Jednymi z pierwszych wykonawców Dni 
Dobczyc byli: Tadeusz Widomski czy Ewa 
Poznańska-Frasik. W pierwszych latach 
gościliśmy w Dobczycach m.in. Bohdana 
Smolenia, Izabelę Trojanowską, Eleni czy 
Krystynę Giżowską. Wśród imprez towa-
rzyszących pojawiały się zloty samochodów, 
rajdy samochodowe, a w 1998 r. nawet moż-
liwość skorzystania z darmowego Internetu 
w urzędzie gminy. W 2002 r. Dni Dobczyc 
przeniosły się na zadaszoną scenę, która 
stanęła pod koroną zapory. To tam przez 
następne kilkanaście lat bawili mieszkańców 
kolejni goście dobczyckiej sceny.

Od 2004 r. organizacja święta spoczęła 
na Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby. Bogaty 
program artystyczny uatrakcyjniały m.in. 
loterie fantowe. W 2004 r. główną nagrodą 
w takiej loterii był Opel Corsa! 

Z gwiazd estrady na przestrzeni lat zoba-
czyliśmy m.in. Michała Milowicza, Skaldów, 
Wandę i Bandę, Oddział Zamknięty, Bayer 
Full, Boys, Univers, Łzy, Jaya Delano, Andre, 
Cleo i Donatana, Krzysztofa Krawczyka, 
Ich Troje, Myslovitz, Weekend czy Gromee.  
W pamięci zapadły także 20. Jubileuszo-
we Dni Dobczyc, kiedy Zbigniew Wodecki 
zagrał wspólnie z Orkiestrą Dętą „Dobczyce”,  
a mieszkańcy i goście mieli okazję zasma-
kować w wielkim jubileuszowym torcie.

Nie sposób wymienić wszystkich arty-
stów, którzy mieli okazję wystąpić na 
dobczyckiej scenie na przestrzeni tych lat, 
każdorazowo jednak Dni przyciągały tłumy 
mieszkańców i przyjezdnych, a w szerokim 
wachlarzu atrakcji każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Pandemia na dwa lata przerwała 
możliwość organizacji tego typu wydarzeń. 
W tym roku na nowo powróciły do lokalnego 
kalendarza wydarzeń, a ilość uczestników 
była rekordowa.

jota
fot. ugim, archiwum
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Dni Dobczyc to przede wszystkim wspa-
niałe koncerty i trzy dni dobrej zabawy. 

Ale temu, co na scenie zawsze towarzyszą 
dodatkowe atrakcje, które przyciągają na 
plac nad Rabą całe rodziny.

W tym roku także takich atrakcji nie 
zabrakło. Było coś dla smaku, dla zdrowia, 
coś co cieszyło oko i duszę.

Niewątpliwą atrakcją, zwłaszcza dla 

najmłodszych, okazał się Wawel Truck. Słod-
ka, interaktywna ciężarówka bardzo szybko 
zgromadziła wokół dzieci i dorosłych. Wawel 
Truck bowiem to nie tylko strefa słodkości, 
ale przede wszystkim miejsce pełne inte-
raktywnych gier i aplikacji, które zapraszają 
do magicznego świata marki Wawel. Osoby, 
które dotarły do słodkiego Trucka, mogły 
wypróbować swoich sił w animowanych 

Na sportowo, słodko, charytatywnie – atrakcje Dni Dobczyc
grach zręcznościowych, poznać tajniki 
produkcji czekolady i dowiedzieć się więcej 
o składnikach w słodyczach marki Wawel.

W niedzielę do Dobczyc zjechały zabyt-
kowe samochody w ramach Zlotu Pojazdów 
Amerykańskich i Zabytkowych. Motoryza-
cyjne perełki przyciągnęły tłumy amatorów 
czterech kółek. Dla wielu było to spotkanie 
z historią na wyciągnięcie ręki. Wiele 
osób spośród publiczności z sentymentem 
przyglądało się modelom, które w nieodle-
głych przecież latach były ich pierwszymi, 
wymarzonymi samochodami. To między 
innymi legendarne syrenki, trabanty, duże 
fiaty (Fiat 125p), „maluchy” – czyli Fiaty 
126p. Nie zabrakło samochodów bardzo 
zabytkowych, a także tych królujących na 
drogach Nowego Kontynentu. 

Emocje sięgały zenitu, kiedy przy scenie 
zagościł Last Man Standing – czyli Seba-
stian Kasprzyk, uczestnik polskiej edycji 
Ninja Warrior. Zaprezentował on pokaz 
sprawnościowy z wykorzystaniem sprzętu, 
a wspierał go wyjątkowy Team młodych 
wyczynowców.

Sportowe emocje zapewnili także trene-
rzy z Active Academy, którzy oprócz pokazu 
umiejętności, przygotowali także zajęcia dla 
najmłodszych.

Po długiej nieobecności pod sceną dob-
czyckiego Święta Miasta, zagościły także 
Żywe Szachy. To impreza, która związana 
była przez wiele lat z Międzynarodowym 
Festiwalem Szachowym im. Józefa Dominika. 

Jednym z ważnych wydarzeń, które 
towarzyszyły Dniom Dobczyc, był charyta-
tywna zbiórka na leczenie Jakuba Burnosa 
ze Stojowic. Obok zbiórki, na placu dostępne 
było także stoisko z loterią fantową. Wśród 
publiczności przeprowadzona została także 
licytacja na rzecz Kuby. Z zakupu cegiełek, 
przeprowadzonych licytacji oraz zbiórki 
udało się zasilić konto Jakuba kwotą 26 
738,31 zł i 150 euro.

Nieodłącznym elementem było także 
Wesołe Miasteczko, które spragnionym 
adrenaliny serwowało moc atrakcji. 

anka
fot. ugim
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Wkrótce ruszy rozbudowa szkoły w Kornatce
Podpisana została umowa na długo ocze-

kiwaną przez mieszkańców Kornatki 
inwestycję. To przebudowa i rozbudowa 
szkoły podstawowej wraz z budową sali 
gimnastycznej.

Umowę na wykonanie tej inwestycji 
burmistrz Tomasz Suś podpisał z prezesem 
firmy ATB Tomaszem Adamczykiem. Obok 
nich w podpisaniu wzięli udział: wicebur-
mistrz Edyta Podmokły zastępca skarbnika 

gminy Renata Banowska, radna Jolanta 
Ziemba, wicedyrektor szkoły Lucyna Moty-
ka, kierownik Referatu Inwestycji Konrad 
Skiba oraz przedstawicielka Rady Rodziców 
Zuzanna Pudlik. 

Była to długo wyczekiwana inwestycja 
przez całą społeczność. Trudne warunki 
lokalowe i brak miejsca od dłuższego czasu 
negatywnie wpływały na jakość prowadzo-
nych zajęć i komfort uczniów oraz nauczycieli. 
Przebudowa jest też sporym wyzwaniem 
logistycznym, w trakcie jej trwania nie 
będzie bowiem możliwe prowadzenie zajęć 
edukacyjnych w budynku. 

- To duża inwestycja dla gminy, mam jednak 

nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z jej 
realizacji – mówił burmistrz Tomasz Suś.  

- Będziemy musieli zmierzyć się z problemami 
logistycznymi, które dosięgną w szczegól-
ności dzieci i rodziców oraz pracowników 
szkoły. Na czas realizacji inwestycji dzieci 
przedszkolne pozostaną w Kornatce, nato-
miast uczniowie szkoły dowożeni będą w 
miejsca przystosowane do prowadzenia 
zajęć na terenie Dobczyc. O szczegółach 

będziemy informować wkrótce. Dzieciom 
zapewnione zostaną najlepsze możliwe 
warunki, proszę jednak o wyrozumiałość. 
Jest to wymagająca inwestycja, jednak 
wierzymy, że przy dobrej współpracy  
z całą społecznością szkoły i sołectwa, uda 
nam się jej sprostać.

Zakres robót w ramach inwestycji jest 
bardzo szeroki i zakłada przebudowę istnie-
jącego obiektu, jak i jego rozbudowę. 

- W ramach przeprowadzonych robót 
szkoła przejdzie całkowitą przemianę  
w zakresie wyglądu budynku i jego wnętrza. 
Przebudowana zostanie sala gimnastycz-
na, która zostanie powiększona, łącznie  

z wymianą pokrycia dachowego. W ramach 
robót m.in. wybudowane zostaną dwie 
sale lekcyjne, powstanie zupełnie nowe 
skrzydło, które całkowicie zmieni bryłę 
budynku i powiększy przestrzeń edukacyjną 
dla dzieci. Dodatkowo szkoła zyska nowe 
pomieszczenia – stołówkę i świetlicę, a także 
nowe pomieszczenia dla administracji. Te 
ostatnie powstaną po zaadaptowaniu części 
mieszkalnej, która znajduje się w budyn-
ku. Po przebudowie będzie tam mieścił się 
sekretariat z gabinetem dyrektora, pokój 
nauczycielski czy pomieszczenia socjalne. 
Odnowione zostaną także korytarze czy 
wejścia do sal, położone zostaną nowe 
posadzki, drzwi zostaną wymienione,  
a ściany odświeżone. Dzisiaj mamy obraz 
szkoły z ubiegłego wieku, natomiast mam 
nadzieję, że we wrześniu przyszłego roku 
spotkamy się w szkole XXI wieku – mówił 
kierownik RI Konrad Skiba.

W efekcie realizacji inwestycji w obiekcie 
będzie mieściło się osiem 25. osobowych sal 
lekcyjnych, dwie sale 15. osobowe oraz trzy 
sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimna-
stycznej pozwoli natomiast na jednoczesne 
prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali 
rozdzielonych kurtyną. 

W roku szkolnym 2021/2022 do placówki 
uczęszczało 134. dzieci z Kornatki i Brzezowej, 
w tym 67. w oddziałach przedszkolnych. 
Jest to jedna z kluczowych inwestycji dla 
tego regionu, która wpłynie na polepszenie 
warunków edukacyjnych. Gotowość do 
współpracy podczas jej realizacji potwier-
dzili przedstawiciele dyrekcji, rodziców 
oraz mieszkańców sołectwa. Przedsta-
wiciel wykonawcy zapewnił, że wejdą na 
plac budowy niezwłocznie po dokonaniu 
niezbędnych formalności, tak aby nowy 
rok szkolny uczniowie mogli rozpocząć  
w nowych, lepszych warunkach.

Realizacja inwestycji wyniesie w sumie 
8 194 608,61 zł, z czego 4 241 500,00 zł 
stanowi dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład.

tekst i fot: jota

238 000 zł w ramach programu „Aktywna Tablica”

Wszystkie siedem szkół podstawowych  
z gminy Dobczyce znalazły się na wyka-

zie szkół zakwalifikowanych do rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktu-
ry oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  
w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

W ramach programu placówki zostaną 
doposażone przede wszystkim w pomoce 
dydaktyczne i narzędzia do terapii dla 
uczniów z niepełnosprawnościami lub różnego 
rodzaju zaburzeniami. Zakupione zostaną 
również specjalistyczne oprogramowania 
oraz niezbędny sprzęt komputerowy.

Łączna kwota programu dla gminy Dob-
czyce to 297 000 zł, z czego aż 238 000 zł to 
pieniądze pochodzące z budżetu państwa, 
a 59 000 zł z budżetu gminy. 

Wszystkie szkoły pozyskały kwoty, o 
które wnioskowały - sześć szkół otrzymał 
o dofinansowanie w wysokości 35 000 zł, 

jedna szkoła - 28 000 zł.
- To wielka radość, że wszystkie placówki 
oświatowe zostaną doposażone w nowoczesny 
sprzęt. Jednostka obsługująca 
oświatę w gminie - Centrum 
Usług Wspólnych - na bieżąco 
analizuje możliwości pozy-
skiwania środków. Dziękuję 
pracownikom za ich aktywność 

– powiedział burmistrz Tomasz 
Suś. - Chciałbym jednocześnie 
podkreślić, że samorząd gminy 
przykłada ogromną wagę do 
kształcenia kolejnych pokoleń, 
czego dowodem jest m.in. rok-
roczne zwiększanie wydatków 
na oświatę – samorząd ze 
swojego budżetu dokłada około 
10 mln zł rocznie.

Uczniowie będą mogli sko-
rzystać z zakupionego w ramach 

programu sprzętu już w nadchodzącym 
roku szkolnym.

ugim
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W lipcu Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie przyznania wyróżnienia 

„Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” oraz 
tytułu Honorowego Ambasadora Gminy 
Dobczyce. Wyróżnienia te otrzymali Kazi-
mierz Jędrzejczyk i Janusz Jędrzejczyk. 

Kazimierz Jędrzejczyk, mieszkaniec 
Bieńkowic, to lokalny lider i społecznik, od 
1975 roku jest czynnym strażakiem w OSP 
w Bieńkowicach. Uhonorowany Srebrnym 
Krzyżem Zasługi dla pożarnictwa oraz 
Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem 
za zasługi dla pożarnictwa.

W 2006r. wybrany Prezesem OSP  
w Bieńkowicach, funkcję tę pełnił do 2021r. 
Brał udział w licznych akcjach gaśniczych 
i ratowniczych. To strażak nadal aktywny, 
angażujący się w rozwój jednostki. Jest ini-
cjatorem remontu remizy i boksu garażowego. 
Dzięki zaangażowaniu i pracy Kazimierza 
Jędrzejczyka na przełomie lat jednostka 
pozyskiwała nowe samochody pożarnicze 
czy automatyczny defibrylator AED.

Od lat zaangażowany w rozwój wsi 
i dobro jej mieszkańców. Pełnił funkcję 
radnego Rady Miejskiej w Dobczycach,  
a obecnie pełni funkcję sołtysa Bieńkowic. 
To m.in. dzięki jego zaangażowaniu udało 
się pozyskać działkę do zaaranżowania 
pod przyszłe centrum życia sportowego  
i kulturowego Bieńkowic.

Janusz Jędrzejczyk urodził się w Bień-
kowicach. Po ukończeniu szkoły średniej  
w Dobczycach podjął naukę w Wyższej Szkole 
Pożarnictwa w Warszawie, a później pracę  
w Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 
Trzydzieści lat temu nawiązał współpracę 
z ówczesnym burmistrzem Marcinem 
Pawlakiem i jednostką Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bieńkowicach, którą kontynuuje 
po dzień dzisiejszy. 

Pomagał w pozyskaniu środków na zakup 
samochodów i sprzętu pożarniczego dla 
jednostek OSP, m.in. samochodu Jelcz dla 
OSP w Dobczycach, aparatów powietrznych  
i motopomp szlamowych dla OSP Bieńkowice 
i OSP Sieraków. Organizował i prowadził 
manewry i ćwiczenia dla strażaków na rzece 
Rabie. Dzięki pracy i zaangażowaniu pana 
Janusza, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej 
Wsi pozyskała łódź ratowniczą i ponton. 
Od zawsze służył strażakom swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Dzięki jego wsparciu 
druhowie z gminy Dobczyce mieli szansę 
uczestniczyć w targach i wystawach, gdzie 
prezentowane były najnowsze osiągnięcia 
stosowane w ratownictwie i zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym.

Aktywnie działa w Fundacji Edura,  
w której zajmuje stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu. Celem tej fundacji jest wspieranie 
edukacji ratowników jednostek ochrony 
przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki 
ratowniczej. 

Janusz Jędrzejczyk przekazał jednostce 
OSP w Bieńkowicach prywatny samochód 
osobowy, który został sprzedany, a pozy-
skane środki zostały przekazane na zakup 
ciężkiego samochodu marki DAF w 2016 
roku jako wkład własny. Dzięki jego wsparciu 
jednostka ta w ubiegłym roku pozyskała 
także automatyczny defibrylator AED.

ugim

Przyznano honorowe  
wyróżnieniaDobczyce 2030 - spotkanie konsultacyjne

Gmina Dobczyce przystąpiła do opraco-
wania Strategii Rozwoju do roku 2030 

przy współudziale mieszkańców. Pierwszą 
okazją do wspólnej dyskusji było spotkanie 

„Dobczyce 2030 – porozmawiajmy o rozwo-
ju naszej gminy”, które odbyło się 12 lipca  
w RCOS w Dobczycach. 

W spotkaniu wzięli udział: burmistrz 
gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś, przed-
stawiciele rady miasta, pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce, przedsiębiorcy  
i mieszkańcy gminy.

Program spotkania obejmował cztery 
panele tematyczne. Pierwszy panel „Dlaczego 
warto opracować Strategię” przygotowa-
ny przez Beatę Kuciej z firmy Eurofin sp.  
z o.o. pokazał, w jaki sposób profesjonalny 
plan rozwoju danego obszaru bezpośrednio 
przyczynia się do efektywności jego rozwoju 
oraz zwiększenia tempa zmian. 

Następnie Marek Mitko z UGiM Dobczyce 
w prezentacji „Polityka energetyczna UE, 
jak na niej skorzystać” przedstawił główne 
kierunki i cele polityki energetycznej Unii 
Europejskiej oraz na przykładzie dotychczas 
realizowanych działań gminy wskazał na 
szanse pozyskania funduszy na realizację 
nowych projektów zwiększających bezpie-
czeństwo energetyczne naszych mieszkańców. 

O pogłębiającym się chaosie przestrzen-
nym i szansie, jakie mieszkańcom miast 
i wsi daje zrównoważone projektowanie 
mówił z kolei dr Miłosz Zieliński z Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Jego blok „Szansa na Nowe Miasto, czy 
istnieje alternatywa dla urbanistyki łanowej” 
obejmował m.in. analizę terenu pod zaporą  
w kontekście istniejącego miejscowego planu 
zagospodarowania gminy Dobczyce. 

Przedstawione zostały projekty, w któ-
rych układ urbanistyczny tej części Dobczyc 
tworzyłyby przestrzeń atrakcyjną i dałyby 
szansę na większy rozwój miasta. 

Ostatni panel tematyczny „Rynek jutro” 
przygotowany został przez Arkadiusza Koliń-
skiego, który od ponad piętnastu lat prowadzi 
w Dobczycach biuro architektoniczne. 

Przybliżona została historia powstania 
rynku dobczyckiego, a także jego wielka rola 
w przestrzeni miasta. Nie zabrakło również 
ciekawych przykładów na modernizację  
i rozwój tego miejsca.  

Te ciekawe prelekcje dały podstawę do 
szerokiej dyskusji o przestrzeni miasta, jego 
dalszym rozwoju i potrzebach mieszkańców 
gminy.

Anna Michalska
fot. Joanna Talaga

KARTONY/PUDEŁKA DOBCZYCE
Firma F.P.U. Iwona Lenart 

ul. Jagiellońska 44d Dobczyce oferuje
produkcję opakowań tekturowych  
pod zamówienie indywidualne.

Do produkcji używamy tektury  
3-warstwowej i 5- warstwowej.

Zapraszam do kontaktu:
Iwona Lenart
Tel. 887 734 018
e-mail: kartony.dobczyce@gmail.com
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kultura

Z Mistrzami na scenie
Rok szkolny się skończył, ale Szkoła 

Muzyczna w Dobczycach nie pojechała na 
upragnione wakacje. Było wręcz odwrotnie! 

Od 4 do 9 lipca zostały przeprowadzo-
ne Mistrzowskie Kursy skrzypcowe oraz 
fortepianowe, które zgromadziły talenty 
z całej Polski. Warto podkreślić, że w tym 
doborowym gronie znalazła się również 
wybitnie uzdolniona uczennica dobczyckiej 
Szkoły Muzycznej -Aleksandra Sroka. 

Uczestnicy kursów doskonalili swój 
warsztat pod okiem wybitnych pedagogów. 
Skrzypce poprowadził prof. Łukasz Błasz-
czyk (AM Łódź) natomiast klasę fortepianu 
dr hab. Gajusz Kęska (AM Kraków). Rów-
nolegle odbywały się warsztaty zespołowe, 
które zgromadziły wspaniałą młodzież 
szkół muzycznych I st. głównie z Dobczyc 
i Krakowa. 

Do współpracy został zaproszony niezwykły 
artysta, Konrad Mastyło, który sprawił, że 
integracja zespołu przebiegała w przyjaznej 
atmosferze a jego opracowania znanych 
tematów filmowych zabrzmiały niezwykle 
harmonijnie i przejmująco. 

Opiekę merytoryczną nad zespołem 

smyczkowym pełnili wybitni pedagodzy 
oraz emerytowani muzycy Filharmonii 
Krakowskiej - Anna i Bogdan Woźniakowie. 
Ich pasja oraz profesjonalizm pozwoliły 
podopiecznym wzbić się na wyżyny umie-
jętności oraz przeżyć niesamowite chwile 
prób i koncertu. 

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 
był Marek Hampel – wicedyrektor Szkoły 
Muzycznej I st. w Dobczycach. 

Głównym organizatorem było Stowa-
rzyszenie „Oczarowani Muzyką” w ści-
słej współpracy ze Szkołą Muzyczną I st.  
w Dobczycach oraz ogromnym wsparciem 
dyrektor Magdaleny Irzyk.

Całość została zwieńczona niecodziennym 
koncertem, który zgromadził ponad 300. 
osobową publiczność w Auli Widowiskowej 
w RCOS im. Burmistrza Marcina Pawlaka 
w Dobczycach. 

Obecny na koncercie burmistrz Tomasz 
Suśy wręczył list gratulacyjny organizato-
rom projektu. Partnerem medialnym był 
POLMIC, który ufundował dla wszystkich 
uczestników cenne nagrody. 

SM Dobczyce

II Festiwal Orkiestr Dętych Krako-
wiacy i Górale

Po raz drugi, Starosta Powiatu Myślenic-
kiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta 

Dobczyce zapraszają amatorskie orkiestry 
dęte do udziału w Festiwalu Orkiestr Dętych 
Krakowiacy i Górale.

Festiwal odbędzie się 25 września  
w Dobczycach.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do zapoznania się z regulaminem 
i kartą zgłoszeniową dostępną na stronie: 
myślenicki.pl

Jak w roku ubiegłym, podczas festiwalu 
będą mogły zaprezentować się zarówno orkie-
stry rodzime, oraz orkiestry spoza naszego 
powiatu. Istotną rzeczą jest, że orkiestry 
muszą być amatorskimi, a muzycy w niej 
grający nie mogą być muzykami zawodo-
wymi, zaangażowanymi na sam festiwal. 

Pierwszeństwo udziału w festiwalu mają 
orkiestry z terenu naszego Powiatu, a zespoły 
spoza biorą udział w eliminacjach – poprzez 
przesłanie linku do nagrania zespołu (nie 
starsze niż 2 lata).

Każdy z zakwalifikowanych zespołów, 
które wezmą udział w Festiwalu, otrzyma 
nagrodę pieniężną za uczestnictwo. W ten 
sposób Organizatorzy chcą docenić pracę 
na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego 
na. Dodatkowo Jury nagrodzi trzy najlepsze 
zespoły oraz solistę i najlepszego kapelmistrza 
zespołu. W tym roku dodatkowo podczas 
festiwalu zostanie wyłoniona Najlepsza 
Orkiestra Dęta z terenu Powiatu Myślenic-
kiego, która otrzyma nagrodę pieniężną.

Na zgłoszenia zespołów czekamy do 
11 sierpnia. Organizatorem Festiwalu jest 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Partne-
rem Głównym Wydarzenia Gmina i Miasto 
Dobczyce, a partnerem MGOKiS Dobczyce.

Nagrody Starosty przyznane

W Zespole Szkół im. Andrzeja Śred-
niawskiego w Myślenicach odbyło się 

uroczyste wręczenie Nagród Starosty za 
osiągnięcia wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym oraz nagród w dziedzinie 
twórczości artystycznej z upowszechniania  
i ochrony kultury. 

Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
mieszkańców Gminy Dobczyce.

Laureaci w dziedzinie kultury: Schola 
Dziecięco-Młodzieżowa przy Parafii pw. 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Krzczonowie, Andrzej Moskal, Edward 
Hobot, Związek Podhalan Oddział Górali 
Kliszczackich w Skomielnej Czarnej, Koło 
Gospodyń w Raciechowicach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Trzebuni, Jolanta Czernecka, 
Paweł Piwowarczyk, Józef Stanisław Błachut, 
Grażyna Gubała, Stowarzyszenie Teatr pod 
Zamkiem w Dobczycach, Barbara i Andrzej 
Druzgałowie, Joanna Juras, Adam Woźnica.

Laureaci w dziedzinie sportu: Krzysztof 
Pyzio, Łukasz Serafin, Marek Marszalik, 
Łukasz Senderski, Joanna Światłoń, Adam 
Stopka, Łukasz Mikołajczyk, Jagoda Kozak, 
Milena Kosek, Justyna Madej, Dawid Orawin, 
Dominika Sanowska, Nikola Hajdas, Mile-
na Flak, Julita Łętocha, Mariusz Jędrocha, 
Marcin Słomka, Maciej Jamrozik, Jarosław 
Żur, Fabian Stanach

Red.
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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rozmaitości

Święto Flotylli Pińskiej, które po raz kolej-
ny odbyło się w Dobczycach, to impreza 

która wpisała się już w kalendarz lipcowych 
wydarzeń.

Organizatorem imprezy jest Stowarzysze-
nie Konstruktorzy Marzeń wespół z gminą 
Dobczyce, Miejską Biblioteką Publiczną  
i MGOKiS.

Impreza odbywa się w rocznicę zwycię-
stwa Flotylli nad bolszewikami w bitwie pod 
Horodyszczem (3 lipca 1919r.)

Wspominanie tego wydarzenia, samej 
Flotylli, jest elementem wielu imprez, które 
składają się na to święto. W tym roku nie 
zabrakło wystawy modeli Flotylli Pińskiej 
powstałych w ramach projektu 100 modeli 
na 100-lecie Flotylli.

Odbył się także konkurs „Historie klockami 
budowane”, który był okazją do rodzinnego 
układania klocków. Koordynatorką tego 
wydarzenia była Dorota Mistarz z MBP. W 
kreatywnej i historycznej zabawie, której 
tematem były tym razem Dobczyce, wzięło 
udział kilkadziesiąt osób. Zbudowane kon-
strukcje i pojazdy można było oglądać przez 
kilka dni w bibliotece.

Wydarzeniem towarzyszącym była XI 
Regionalna Giełda Kolekcjonerów.

Red.

Jestem…Biblioteka Integruje Człowieka
Od marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

realizowany jest projekt „Jestem…Biblioteka 
integruje człowieka”. Projekt angażuje osoby 
niepełnosprawne z naszego regionu, z któ-

rymi wspólnie Biblioteka zmienia patrzenie 
na niepełnosprawność. 

„Jestem i tworzę”
Czy może być coś piękniejszego od kobiet 

i kwiatów? 23 lipca połączyliśmy te dwie 
piękności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Dobczycach podczas warsztatów florystycz-
nych. Elżbieta Bogacz (florystka) w bardzo 
przystępny sposób pokazała uczestniczkom 
spotkania, jak stworzyć kwiatowy flower-
box. To był wyjątkowy czas, pełen spokoju 
i kreatywności. Serdecznie dziękujemy 
instruktorce za podzielenie się swoją pasją 
i wiedzą.

W lipcu odbyły się również warsztaty 
rękodzielnicze z Natalią Piwowarczyk, wielo-
letnią wolontariuszką biblioteki, pasjonatką 
i współkoordynatorką projektu. Prowadząca 
przedstawiła różne techniki i narzędzia 
do tworzenia kartek okolicznościowych. 
Uczestnicy zajęć stworzyli też własne prace. 

W warsztatach wzięły udział dzieci w wieku 
od 7 – 17 lat, ale osoby dorosłe także były 
mocno zainteresowane tematem (niebawem 
pojawią się warsztaty również dla nich).

„Jestem - zobacz mnie”
29 sierpnia na godz. 18:00 zapraszamy 

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczy-
cach na otwarte dla wszystkich spotkanie 
Jestem – zobacz mnie. Uczestnicy wydarzenia 
będą mieli okazję poznać kilku prelegentów, 
dla których niepełnosprawność nie jest 
przeszkodą w rozwijaniu swoich pasji lub 
znalezieniu pracy. Informacje na temat tej 
inicjatywy będą pojawiać się na stronie 
internetowej biblioteki oraz w grupie na 
Facebooku o nazwie Jestem... Biblioteka 
integruje człowieka.  

Systematycznie na Facebooku i Insta-
gramie biblioteki publikujemy posty z cyklu 

„Jestem w literaturze”. Prezentujemy książki 
poruszające temat niepełnosprawności.

Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

MM

Justyna Dudzik otrzymała z rąk burmistrza 
Tomasza Susia akt powierzenia stanowi-

ska dyrektora SP nr 1 w Dobczycach. Pani 
Justyna rozpocznie pracę w dobczyckiej 
placówce od 1 września.

Justyna Dudzik to ceniony pedagog, 
polonistka, od niemal 20 lat związana  
z Zespołem Szkół im. ks. Józefa Tischnera  
w Dobczycach, gdzie nie tylko pracowała, ale 
prowadziła także liczne projekty edukacyjne. 
Z zaangażowaniem działa także w lokalnym 
środowisku, swoją działalność skupiając  
w obszarze upowszechniania kultury  
i twórczości artystycznej.

Burmistrz przedłużył także powierzenie 
stanowiska dyrektora SP w Brzączowicach 
Monice Jasak-Dutkowskiej  

- Pani Monika znakomicie poradziła sobie 
z obowiązkami wynikającymi z objęcia 
stanowiska w ubiegłym roku. Jestem 
przekonany, że nasza współpraca nadal 
będzie się dobrze układać, a szkoła będzie 
się rozwijać - mówił burmistrz. 

ugim

Święto Flotylli Pińskiej  
w Dobczycach
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (36)

Ryż zapiekany z szynką

25 dkg ryżu,
1/2 litra wywaru z drobiu, 
4 jajka, 
10 dkg szynki lub kiełbasy szyn-
kowej, 
10 dkg groszku konserwowego,
10 dkg sera żółtego, 
sól, pieprz do smaku, 
tłuszcz i bułka tarta 

Ryż opłukać, zalać wywarem, zamieszać, 
przykryć i ugotować.

Następnie doprawić, przełożyć do wysma-
rowanego tłuszczem i posypanego bułką 
tartą naczynia.

Wyrównać powierzchnię, obłożyć grosz-
kiem i szynką pokrajaną w paseczki.

Posypać przyprawami i polać roztrze-
panymi jajkami, posypać startym serem  
i zapiec w piekarniku.

Smacznego życzy Teściowa

Porada: korzystajmy bezpiecznie z uroków 
lata, zapewnijmy opiekę dzieciom i osobom 
starszym. Bądżmy czujni! 

Miłego wypoczynku

Z przepisów Teściowej

Max Libermann (znakomity malarz  
i grafik niemiecki) malował kiedyś portret 
pewnej leciwej damy, żony bankiera. Kiedy 
dama zrobiła kilka krytycznych uwag na 
temat swego wizerunku, zirytowany artysta 
przerwał jej:

- Jeszcze jedno słowo, a namaluję panią 
tak, jak pani naprawdę wygląda!

Podczas II wojny światowej komendantura 
niemiecka wezwała Pabla Picassa w związku 
z jego antyfaszystowskimi przekonaniami. 
Podsunięto mu pod nos fotografię obrazu 

„Guernica”, przedstawiającego ruiny hiszpań-
skiego miasta po zbombardowaniu go przez 
niemieckie samoloty w czasie hiszpańskiej 
wojny domowej, hitlerowiec zapytał groźnie:

- Czy to pana dzieło?
- Nie, wasze – odpowiedział Picasso.

Pewien student Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie spytał swego przyjaciela:

- Gdybyś w przyszłości miał być sławnym 
artystą, kim chciałbyś zostać?

- Aleksandrem Kobzdejem – brzmiała 
odpowiedź.

- Tak ci się podobają jego obrazy?
- Nie. Jego żona. 

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (15)
style, epoki, kierunki

Nabizm
Ramy czasowe: II połowa XIXw, począ-
tek XX w

Główne cechy malarstwa:
Nawiązanie do sztuki japońskiej, ludo-
wej, prymitywnej i gotyckich witraży, 
przygaszone barwy, płaskość plamy, 
wyraźny kontur

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Pierre Bonnard
Maurice Denis
Paul Sérusier
Félix Vallotton

C.F.

W kameralnej Galerii Stowarzyszenia 
Ispina Dobczyce zadebiutowała nowa 

wystawa. Tworzą ją dzieła członków grupy 
Wypisz – Wymaluj prowadzonej przez Celinę 
Frajtag, prezes Ispiny.

Ta kilkunastoosobowa grupa od lat 
spotyka się w Regionalnym Centrum Oświa-
towo-Sportowym w Dobczycach. Każdy 
uczestnik może dokonać wyboru tematyki  

i techniki, którą tworzyć będzie swoje prace. 
Wszystko jednak zaczęło się od warsztatów 
pisania ikon.

- Spotkania zainicjowane zostały przed laty 
przez księdza z Węgier. Powstały wówczas 
tygodniowe warsztaty pisania ikon. Tak 
się zaczęło – wspomina Cecylia Frajtag. 

- Warsztaty były powtarzane. Z czasem 
zostały uatrakcyjnione o kolejne techni-

ki. Dziś każdy uczest-
nik ma wybór, wiele 
osób zdecydowało się 
rozszerzyć twórczość  
o farby olejne.

Wydarzenie było 
także okazją do podzię-
kowania instytucjom  
i osobom, które cały czas 
wspierają grupę i umoż-
liwiają jej dalszy rozwój. 
Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia galerii 
i zobaczenia różnorod-
nych prac pasjonatów  
z gminy Dobczyce.

jota

Wypisz – Wymaluj w Ispinie
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Jeszcze w roku szkolnym, w brzączowickiej 
szkole, odbyła się uroczysta sesja nauko-

wa poświęcona życiu i twórczości patronki 
szkoły – Marii konopnickiej.

Święto patronki przypada w szkole na 
rocznicę urodzin poetki – 23 maja (w tym 
roku przypada 180 rocznica). 

Forum Naukowe poświęcone twórczości 
poetki rozpoczęło się uroczyście i poważnie, 
a to za sprawą „Roty”, która po hymnie 
narodowym jest najważniejszym utworem 
w naszej społeczności. 

Następnie przyszedł czas na porcję 
śmiechu, bo na scenę wkroczył współczesny 
Stefek Burczymucha w stroju supermana,  
a po nim przydreptały krasnoludki z nianią. 
W poetycki zachwyt nad pięknem przyrody 
wprowadziła wszystkich „Piosenka majowa” 
i Janek, który wybrał się z koszyczkiem 
na jagody. „Wesoły Janek”, „Pucu! Pucu! 
Chlastu! Chlastu!”, „Rzeka”- to piosenki, 
które wyśpiewali uczniowie z klas I-III  
i trzeba przyznać, że bardzo uzdolniony jest 
ten chórek.

Wszystkim występom uważnie przy-
słuchiwali się uczestnicy debaty, którzy 
starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czy twórczość Marii Konopnickiej jest 
nadal aktualna. Dobrze, że mieli wsparcie 

Święto Patronki Szkoły w Brzączowicach
w osobach zaproszonych prelegentów, bo 
problem wymagał wnikliwej analizy. 

Dyskusja była burzliwa, a argumenta-
cja bardzo rzeczowa. Ostatecznie wszyscy 
zgodzili się, że nawet jeśli język i tematyka 
niektórych utworów naszej patronki stra-
ciły na aktualności, to wartości zawarte  
w twórczości poetki są nadal aktualne.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym 
gościom, którzy uświetnili naszą uroczystość 
swoją obecnością i z którymi mogliśmy wspól-
nie świętować. Szczególne podziękowania 
należą się tym, którzy dzisiaj wystąpili na 
scenie, udowadniając, że w szkole o imieniu 
wybitnego patrona rodzą się wybitne talenty.

SP Brzączowice

Anioły dnia codziennego
Wernisaż rzeźb Zofii Gołębiowskiej-Ta-

baszewskiej „Anioły dnia codziennego” 
zainicjował wakacyjne spotkanie z kulturą 
w ośrodku kultury w Dobczycach.

W wernisażu wzięli udział przedstawi-
ciele lokalnego środowiska artystycznego, 
przedstawiciele władz i instytucji gminnych, 
przyjaciele artystki oraz mieszkańcy Dobczyc. 

Wydarzenie uświetnili swoim występem 
uczestnicy wakacyjnych kursów mistrzow-
skich oraz warsztatów zespołowych, organi-
zowanych przez Szkołę Muzyczną I Stopnia 
w Dobczycach.

Wystawę będzie można oglądać we foyer 
RCOS do 15 września. Istnieje możliwość 
zakupu wystawionych prac. Informacja  
w biurze MGOKiS.

Tematem wystawy są głównie Anioły. 
„Nie są one eteryczne, czy zwiewne – jak 
pisze sama autorka - a wręcz odwrotnie. 
Są dotykalne, noszą w sobie spory ciężar 
codzienności z jakiej powstały. Każdy anioł 
ma swoją opowieść, spory ładunek emocji, 
przypomina o tym co ważne. Są bliskie 
człowiekowi i jego niedoskonałości. Trudno 
byłoby im się unieść w górę, choć jak na 
anioły przystało, każdy z nich ma skrzydła, 
tkwią mocno na ziemi uczestnicząc w naszych 
codziennych sprawach. Przypominają  
o upływającym czasie podpowiadają klucze 
do ludzkich serc, mają piecze nad ptakami 
czy w końcu ludźmi. W pewnym stopniu 
nawiązuję do archetypu anioła stróża.”

mgokis

Dzika Kuchnia (cz. III)

W cyklu o dziko rosnących roślinach 
jadalnych tym razem skupię się na 

komosie. Są to rośliny występujące w miej-
scach ruderalnych, przydrożach, przycha-
ciach, nieużytkach, również jako chwasty w 
uprawach okopowych np. ziemniaki, buraki 
uprawne oraz w ogrodach. Z tego powodu 
są one tępione. 

Najpospolitszym gatunkiem z tego rodzaju 
jest komosa biała zwana potocznie lebiodą. 
Uprawiana była od prehistorycznych czasów. 
Surowcem zielarskim jest ziele i korzeń. 
Pomaga przy przewlekłych zapaleniach 
oskrzeli i kaszlu. Pyłek kwiatowy u osób 
uczulonych może powodować alergie. 

Jadalne są młode liście i nasiona. Mło-
de liście można przyrządzać jak szpinak. 
Zawierają dużo węglowodanów i białek, 
oraz prowitaminę A i witaminę C. Nato-
miast starsze liście i nasiona należy gotować  
1 lub 2-krotnie, a wodę po gotowaniu odlać. 
Nasiona przed gotowaniem najlepiej jest 
namoczyć przez noc podobnie jak fasolę. 
Z nasion można przyrządzać kasze i mąkę. 

Roślina tak obecnie tępiona była nie-
jednokrotnie ratunkiem przed szkorbutem  
i śmiercią głodową na przednówku i w czasie 
niedostatku żywności np. w czasie wojen.

Pokrewnym gatunkiem do komosy białej 
jest komosa ryżowa uprawiana w Ameryce 
Południowej. Jej nasiona pod nazwą quinoa 
lub ryż peruwiański można kupić w sklepach 
ze zdrową żywnością. Z powodzeniem mogą 
zastąpić ziemniaki, kasze i ryż. Zawierają 
dużo składników odżywczych m.in.: węglo-
wodany, białka, tłuszcz, błonnik, witaminy 
z grupy B. Niewątpliwą zaletą jest to, że nie 
zawiera glutenu i jest łatwostrawna.

Jacek Kozubek
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Gmina Dobczyce została beneficjentem 
trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicz-
nych dla Gmin Popegeerowskich. Burmistrz 
Tomasz Suś odebrał symboliczną promesę 
podczas specjalnego briefingu prasowego  
w Oświęcimiu z udziałem wojewody Łukasza 
Kmity oraz posła Władysława Kurowskiego. 

O to bezzwrotne dofinansowanie inwe-
stycji mogły ubiegać się rejony, na których 
obszarze funkcjonowały PGR. Gmina 
Dobczyce otrzymała wsparcie na kwotę  
1 911 000 zł, które przeznaczone zostanie na 
budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie gminy Dobczyce.

Podpisana została umowa na wykonanie 
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Stadniki – Bystrzyca. Planowane 
zakończenie inwestycji to koniec września. 
Całkowity koszt zadania wyniesie 331 868,78 
zł. Zadanie współfinansowane jest z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozpoczęła się budowa chodnika przy 
drodze wojewódzkiej w Sierakowie. W ramach 
zawartej umowy wybudowane zostanie 
prawie 518 metrów chodnika w kierunku 
Dziekanowic. Wartość robót opiewa na kwotę 
1 794 300,68 zł brutto, z czego 600 tys. zł 
finansowane jest z Województwa Małopol-
skiego w ramach Inicjatyw Samorządowych, 
a pozostała część to wkład Gminy Dobczyce.

Podpisana została umowa na wykona-
nie oświetlenia drogi w Skrzynce i w Kor-
natce. W ramach inwestycji realizowanej  
w Skrzynce powstanie oświetlenie przy 
drodze powiatowej w rejonie remizy OSP. 
Zadanie to opiewa na kwotę 31 250,34 zł,  
z czego 21 285 zł stanowią środki w ramach 
Funduszu Sołeckiego, pozostała część  

- 9 965,34 zł pochodzi z budżetu gminy. 
Inwestycja w Kornatce opiewa na kwotę 

91 612,77 zł, z czego 55 492,50 zł stanowią 
środki z Funduszu Sołeckiego, pozostała 
z budżetu gminy. W ramach tego zadania 
wykonanie zostanie oświetlenie uliczne  
w przysiółku Dziuraki w Kornatce.

Powstanie także oświetlenie w Dobczycach: 
wzdłuż drogi łączącej ul. Witosa z ul. Szkolną 
za kwotę 77 087,75 zł i oświetlenie uliczne 
przy ul. Armii Krajowej oraz ul. Szkolnej 
(boczna) za kwotę 75 265,06 zł. Jedno z zadań 
obejmuje także budowę oświetlenia w ciągu 
drogi powiatowej Dziekanowice – Sieraków 
od starej szkoły w stronę Sierakowa. Zadanie, 
którego koszt opiewa na kwotę 160 272,02 
zł finansowane jest z Funduszu Sołeckiego 
Sierakowa w kwocie 56 107,50 zł, Funduszu 
Sołeckiego Dziekanowic w kwocie 20 000 
zł oraz budżetu Gminy Dobczyce w kwocie 
84 164,52 zł.

Podpisana została umowa z firmą COLOR-
-SPORT na budowę placu zabaw przy szkole 
podstawowej w Dziekanowicach. Nowy plac 
zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną. 
Pozwoli dzieciom aktywnie i bezpiecznie 
spędzać czas wśród rówieśników.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 
273 400 zł brutto i sfinansowana zostanie  
z budżetu Gminy Dobczyce. Zgodnie  
z zawartą umową prace powinny zakończyć 
się do 29. lipca tego roku.

ugim

Integracyjny plac zabaw już otwarty!

Lepszego rozpoczęcia wakacji nie mogliśmy 
sobie wymarzyć! W ostatni poniedziałek 

czerwca, z samego rana na os. Jagiellońskim 
otwarty został integracyjny plac zabaw, który 
służyć będzie dziecięcej rekreacji i zabawie 
bez barier. 

Nim jeszcze pierwsi użytkownicy wypró-
bowali ciekawe konstrukcje i przyrządy, 

symbolicznego przecięcie wstęgi dokonali: 
starosta Józef Tomal, burmistrz Tomasz Suś, 
przedstawiciele samorządu dobczyckiego 
oraz Honorowy Ambasador Gminy Dobczyce, 
Stanisława Piąstka z synem Filipem.

Wszystkie elementy placu zabaw niemal 
natychmiast przeszły testy wykonane przez 
najbardziej wymagających odbiorców – dzieci, 
które z radością odkryły, że na terenie placu 
znajduje się m.in. trampolina czy hamak. 

Burmistrz Suś podkreślił, że elementy, 
w które wyposażone zostało to miejsce są 
tak dobrane, aby umożliwić zabawę także 
osobom z niepełnosprawnością, w tym 
szczególnie dzieciom poruszającym się na 
wózkach.

Nowy plac zabaw, który powstał  
w samym sercu dobczyckiego osiedla, stał 
się kolejnym atrakcyjnym punktem na 
mapie dobczyckich obiektów rekreacyjnych. 
Od początku wakacji dzieci mogą już bez 
przeszkód korzystać z jego atrakcji. 

Teren został dodatkowo ogrodzony, co 
wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa 

użytkowników placu.
W kolejnych dniach, w których dzieci  

w pełni cieszyły się zasłużonymi wakacjami, 
na nowym placu nie brakowało chętnych 
do zabawy.

Koszt budowy placu zabaw wyniósł 188 
829,60 zł, w tym dofinansowanie w wyso-
kości 73 174,00 zł.

Projekt realizowany był przy współpracy 
z LGD Turystyczna Podkowa i współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

ugim
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Rozbiegani na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 
(DFBG) to jedna z największych górskich 

imprez biegowych w Polsce. Odbywa się 
rokrocznie, od dziesięciu lat w Lądku Zdroju.  
W tym roku, 16 lipca, pięcioosobowa drużyna 
reprezentowała klub Rozbieganych i miasto 
Dobczyce na dwóch dystansach. 

Do wyboru jest aż 8 tras o różnej długo-
ści. W Złotym Półmaratonie (21km i 1000m 
przewyższenia) wystartowali: Agnieszka 
Budzowska, Łukasz Paszt i Weronika Piwo-
warczyk. 

Na starcie dystansu Ultra Trail (68km 
i 3000m) stanęli: Radek Budzowski oraz 
Kamil Sajak. Obaj panowie ukończyli bieg  
z czasem poniżej 10h, plasując się w pierwszej 
setce finiszerów na prawie 400 startujących. 

Warto zaznaczyć, że bieganie w górach 
znacznie różni się od ścigania się na asfalcie. 
Na wynik końcowy wpływa wiele czynników, 
tj. profil trasy, suma przewyższeń, rodzaj 
podłoża czy choćby zmienna pogoda podczas 
długiego wysiłku. 

Przypominamy, że treningi Rozbieganych 
Dobczyc są otwarte i odbywają się o czwartek, 
o 19:30 z parkingu za RCOS. 

Rozbiegane Dobczyce

Dobra zabawa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Pierwszy weekend lipca rozpoczął z moc-
nym przytupem wakacyjne atrakcje 

na jakie mogą liczyć mieszkańcy i turyści, 
którzy zawitali do naszej gminy.

W niedzielne popołudnie na błonia przy 
Regionalnym Centrum Oświatowo-Sporto-
wym w Dobczycach zjechały młodzieżowe 
drużyny pożarnicze z całego powiatu. 

Dobrej zabawie w strażackim klimacie 
towarzyszyła rywalizacja młodych zawod-
ników. Na przygotowanych torach każdy 
mógł sprawdzić swoje umiejętności. Dla 
najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. 

O muzyczną oprawę zadbała Orkiestra 
Dęta Dobczyce pod batutą Józefa Manieckiego.

A wśród atrakcji nie zabrakło zjeżdżalni, 
dmuchańców i pokaz sprzętu strażackiego. 
Młodzi druhowie oraz dzieci, które po 
prostu przyszły na plac przy RCOS, miały 
okazję poszaleć w pianie z armatek, poko-
nać strażacki tor przeszkód, spotkać się 
z prawdziwym Ninją, czyli Sebastianem 
Kasprzykiem - uczestnikiem polskiej edycji 
Ninja Warrior.

W organizację wydarzenia zaangażo-
wały się wszystkie jednostki OSP z terenu 
gminy oraz wzięły w nim udział nie tylko 
wszystkie MDP z terenu gminy Dobczyce ale 
też zaproszone drużyny z gmin sąsiednich  
(z Łyczanki, Czechówki i Raciechowic).

W czasie pikniku przeprowadzona byłą 
zbiórka na rzecz Kuby Burnosa. Włączyli 
się w nią lokalni sponsorzy, którzy część 
dochodów ze stoisk gastronomicznych 
przeznaczyli na pomoc mieszkańcowi gminy 
Dobczyce. Oprócz tego prowadzona była 
zbiórka do puszek. 

Udało się zebrać 6 tys. zł.
Organizatorem pikniku był Zarząd 

Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. 
ugim
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