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Sierpień to miesiąc tradycyjnie kojarzący 
się z dożynkami – dziękczynieniem za 

zbiory, przygotowaniem do jesieni i zimy. 
W tym roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, dożynkowe podziękowania 
wybrzmiały w sołectwach gminy Dobczyce. 
Święto plonów zagościło w Kornatce i Brze-
zowej, w Stadnikach i w Dziekanowicach. 

W każdej z tych miejscowości uroczystości 
dożynkowe poprzedzała msza św. dziękczynna. 
Uczestnicy dożynek nie tylko przygotowali 

wspaniałe wieńce, ale także przygotowali się 
do ich ośpiewania. Nie zabrakło tradycyjnej 
prezentacji darów ziemi – płodów rolnych 
oraz smakołyków, które przygotowywały 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 

W Kornatce tradycyjnie odbył się konkurs 
na najpiękniejszy bukiet zielny, przygoto-
wywany na święto Matki Boskiej Zielnej. 

To, co cieszy najbardziej, w konkursie 
tym z roku na rok przybywa najmłodszych 
mieszkańców, którzy podtrzymują tę nie-
zwykłą tradycję święcenia pieczołowicie 
wykonanych bukietów.

Tradycyjnie w Dobczycach, w kościele 
p.w. św. Jana Chrzciciela, odprawiona 
została msza św. dziękczynna, która od 
kilku lat jest celebrowana jako msza dożyn-
kowa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
sołectw z gminy Dobczyce. Nie zabrakło 

Dziękując za dobry rok
podziękowania za dobry rok, modlitwy  
o spokojną zimę i przednówek. 

Dożynki powiatowe w tym roku gościła 
gmina Wiśniowa. Gminę Dobczyce repre-
zentowała Kędzierzynka, której towarzyszyli 
burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą 
Podmokły, przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Dobczycach Małgorzata Jakubowska 
wraz z wiceprzewodniczącym Markiem 
Kaczorem i radnym Janem Hartabusem. W 
dożynkach udział wzięła także wójt Gminy 

Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska, która 
wspólnie z delegacją gościła w ostatnich 
dniach w Dobczycach. 

W programie dożynek, poza tradycyjnym 
korowodem dożynkowym, mszą św. dzięk-
czynną oraz prezentacją grup dożynkowych, 
znalazły się także występy artystyczne 
takich zespołów jak m.in. Banda Burek, 
Mali Węglowianie, Orkiestry OSP: Dąbie, 
Lipnik i Węglówka. Wydarzenie zwieńczył 
koncert gwiazdy wieczoru - Kapeli Ciupaga, 
po którym zorganizowana została zabawa 
taneczna.

Kliszczacka para, która jest symbolem 
gospodarza dożynek powiatowych, została 
przekazana przyszłorocznemu organizato-
rowi – gminie Tokarnia.

Red.
fot. Sołectwo Kornatka, UGiM Dobczyce
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Największe kozaki we wsi
W ostatnią sobotę sierpnia przy Regional-

nym Centrum Oświatowo-Sportowym 
w Dobczycach ponownie stanęły w szranki 
sołectwa z terenu gminy Dobczyce. II Turniej 
Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce był okazją do dobrej zabawy, ale 
także rewanżu za pierwszą edycję, która 
odbyła się w 2019 roku. 

Zróżnicowane wiekowo i płciowo druży-
ny z 10 sołectw rywalizowały w rozmaitych 
konkurencjach sprawnościowych, takich jak 

m.in. slalom z jajkiem, skoki w workach, rzut 
gumowcem czy przejazd na taczkach. Nie 
zabrakło też konkurencji sprawdzających 
precyzję zawodników jak m.in. umieszczanie 
butelek w skrzynce za pomocą haczyka czy 
konkurencji, w których liczyła się współpraca 
całej drużyny. Do tych ostatnich należały: 
przeciąganie liny i przejście toru w stylu 

„gąsienicy”. 
Rozgrywkom towarzyszyły ogromne 

emocje, które udzielały się także licznie zgro-
madzonym obserwatorom. Kibice energicznie 
dopingowali drużyny, a cały Turniej był nie 

tylko okazją do dobrej zabawy, ale także 
integracji. Wśród kibiców znaleźli się m.in. 
burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą 
Podmokły, przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Dobczycach Małgorzata Jakubowska 
wspólnie z radnymi, dyrektor MGOKiS 
Andrzej Topa, a nawet goście z północy  
– delegacja z partnerskiej Gminy Ustka na 
czele z wójt Anną Sobczuk-Jodłowską, która 
w tym czasie przebywała raz z delegacją,  
w naszym mieście.

Po niemal dwugodzinnych zmaganiach 
I miejsce i tytuł „Największych Kozaków we 
Wsi” wywalczyła drużyna reprezentująca 
Stojowice, na II miejscu uplasowały się 
Brzączowice, na ostatnim stopniu podium 
stanęła Kędzierzynka. 

W tym dniu nie było jednak przegranych, 
każde z sołectw pokazało ogromny hart 
ducha i siłę lokalnej społeczności. 

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju 
czuwał sztab sędziowski, któremu prze-
wodniczyła Bożena Korzec, a zawodników 
nieustannie dopingował Piotr Skóra, który 

wcielił się w rolę komentatora tych sporto-
wych rozgrywek. 

Drużyny walczyły o okazały puchar oraz 
nagrody finansowe, które ufundowane zostały 
przez burmistrza gminy i miasta Dobczyce. 

Po turniejowym wysiłku przyszedł czas 
na zasłużony odpoczynek i zabawę taneczną 
przy muzyce, którą „serwował” DJ LAUFI. 

Młodsi mogli skorzystać z zabawy na 
dmuchańcach, a smakosze domowych 
przetworów znaleźć coś dla siebie na stoisku,  

z którego dochód ze sprzedaży przeznaczony 
był na zbiórkę na leczenie Jakuba Burnosa.

Burmistrz Tomasz Suś serdecznie podzię-
kował organizatorom wydarzenia i wszystkim 
zaangażowanym w jego realizację – zespołom 
Biura Promocji UGiM i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, 
OSP Dobczyce oraz wszystkim uczestni-
kom i kibicom, którzy stworzyli niezwykłą 
atmosferę.

Do zobaczenia za rok!
jota

zdjęcia: Jolanta Łętocha
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Trwają intensywne prace modernizacyjne 
i budowlane w obrębie infrastruktury 

drogowej w gminie Dobczyce. Prowadzone 
systematycznie roboty mają na celu pod-
niesienie bezpieczeństwa oraz komfortu 
uczestników ruchu drogowego, zarówno 
kierowców jak i pieszych. Realizowane 
obecnie inwestycje to:
Przebudowa ulicy Rzeźniczej

Największa i najbardziej wymagająca 
inwestycja, która obejmuje nie tylko wymia-
nę nawierzchni, ale także przebudowę sieci 
kanalizacyjnej oraz rozbudowę sieci wodocią-
gowej. W ramach tej inwestycji zrealizowana 
zostanie także modernizacja przepompowni 
ścieków przy ul. Braci Kowalskich wraz z 
budową odcinka kanalizacji tłocznej i kanali-
zacji opadowej w ul. Targowej w Dobczycach. 
Zwieńczeniem prac będzie renowacja drogi 
i chodników.

Koszt inwestycji wynosi: 5 126 977,64 zł.

Gmina stawia na infrastrukturę drogową
Inwestycja realizowana jest w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Modernizacja ulicy Kościuszki

Kolejna długo wyczekiwana inwestycja, 
której rozpoczęcie poprzedziły prace nad 
regulacją stanu prawnego drogi. W ramach 
inwestycji zmodernizowane zostanie ponad 
1600 m nawierzchni drogi wraz z podbudową 
oraz 950 m chodników. Rozbudowana zosta-

nie również sieć wodociągowa z przyłączami 
w ulicy Kościuszki, gdzie powstanie ponad 
330 m rurociągu i prawie 100 m przyłączy. 

Koszt inwestycji wynosi: 1 525 200,00 zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Modernizacja drogi pod las w Stadnikach

W lipcu zmodernizowany został odcinek 
drogi gminnej pod las w Stadnikach. Poło-
żenie w tym miejscu nakładki asfaltowej 
zapewni mieszkańcom komfortowy dojazd 
do posesji.

Koszt inwestycji: 55 208,98 zł.
Inwestycja współfinansowana z Funduszu 

Sołeckiego w kwocie: 48.981,85 zł
Dodatkowy wkład z Budżetu Gminy: 

6.227,13 zł
Modernizacji drogi Stadniki – Bystrzyca

Modernizacji uległa także droga Stad-
niki – Bystrzyca. Dojazd do posesji został 
poprawiony poprzez położenie nakładki 
asfaltowej.

Koszt inwestycji: 331 868,78 zł.
Inwestycja współfinansowana była  

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Budowa chodnika – Skrzynka Dolna 

W sierpniu rozpoczęła się budowa chod-
nika przy drodze powiatowej w Skrzynce. 
Będzie to kontynuacja chodnika ciągnącego 
się od ul. Stadnickiej. W ramach inwestycji 
finansowanej wspólnie przez Powiat Myśle-
nicki i Gminę Dobczyce powstanie 300 m 
chodnika. 
Budowa chodnika przy drodze woje-
wódzkiej w Sierakowie

Trwa budowa chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Sierakowie. Zadanie to 
jest kontynuacją inwestycji realizowanej  
w ubiegłym roku i ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa pieszych, w tym szczególnie 
dzieci. W ramach zawartej umowy wybudo-
wane zostanie prawie 518 metrów chodnika 
w kierunku Dziekanowic. 

Koszt inwestycji: 1 794 300,68 zł.
Inwestycja współfinansowana jest  

z Województwa Małopolskiego w ramach 
Inicjatyw Samorządowych.
Modernizacja drogi w Stojowicach

W lipcu przystąpiono do prac nad moder-
nizacją odcinka drogi gminnej w Stojowi-
cach za strażnicą. Położenie w tym miejscu 
nakładki asfaltowej zapewniło mieszkańcom 
komfortowy dojazd do posesji.

Koszt inwestycji: 75 634,53 zł.
Inwestycja współfinansowana z Funduszu 

Sołeckiego w kwocie: 38.589,1 zł
Dodatkowy wkład z budżetu Gminy: 37 

045,43 zł.
ugim
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Profesjonalne nagłośnienie w auli widowiskowej

Ośrodek kultury w Dobczycach wkrótce zachwyci nową jakością dźwięku. W auli 
widowiskowej zamontowane zostało nowe, profesjonalne nagłośnienie.

Nowe nagłośnienie zdecydowanie poprawi jakość organizowanych w RCOS wydarzeń. 
Inwestycja w auli to nie jedyna, która wykonana zostanie dla poprawy jakości koncertów 
i przedstawień. Odremontowane zostaną także garderoby, które zostaną wyposażone 
m.in. w nowe meble.

Na inwestycję Gmina Dobczyce wspólnie z LGD Turystyczna Podkowa, pozyskała 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
inicjatywy LEADER. 

Wnioski o dodatek węglowy
W związku z wejściem w życie ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym, obsługą mieszkańców w zakresie 
tego dodatku zajmuje się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go przyjmowane są w sali konferencyjnej 
(parter) Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, 
w godzinach pracy urzędu.

Dodatek węglowy został wprowadzony 
w celu zrównoważenia wysokich wydat-
ków gospodarstw domowych w związ-
ku z rosnącymi cenami energii. Zgodnie  
z przepisami, dodatek węglowy przysługuje 
gospodarstwu domowemu, w przypadku 
gdy głównym źródłem ogrzewania tego 

gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
węglem kamiennym, brykietem lub peletem 
zawierającym co najmniej 85 proc. węgla 
kamiennego.

Wnioski można również składać elektro-
nicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP:  
/mgopsdobczyce/mgops lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego wysyłając na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 
Dobczyce

Termin na składanie wniosków o wypłatę 
dodatku węglowego upływa 30 listopada.

Gmina Dobczyce dopłaci 
do wody i ścieków

18 sierpnia wchodzi w życie kolejny okres 
taryfowy zatwierdzony dla Gminy Dobczy-

ce przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie ustalający cenę wody i ścieków 
na najbliższe 12 miesięcy.

Pomimo znaczących wzrostów kosztów 
obsługi sieci wodociągowej oraz oczyszczalni 
ścieków i pompowni – m.in.: wzrost cen 
energii, gazu, paliwa, środków do obsługi 
procesów biologiczno-chemicznych na 
oczyszczalni - Rada Miejska podjęła, na 
wniosek Burmistrza, Uchwałę o dopłatach 
do tych stawek, zarówno do wody jak i do 
ścieków.

Dopłata do kubika wody wynosi 40 groszy 
netto, dlatego mieszkańcy zamiast 4,72 zł 
netto zapłacą 4,32 zł netto. Z kolei do kubika 
ścieków dopłata wynosi 1,10 zł netto, dzięki 
czemu odbiorcy (gospodarstwa domowe) 
zapłacą 8,22 zł netto, a nie 9,28 zł netto.

Również dla gospodarstw domowych 
posiadających przydomowe przepompow-
nie ścieków zasilane energią z własnego 
przyłącza została wprowadzona dopłata  
i wynosi 1,20 zł netto, dlatego odbiorcy  
w tej grupie taryfowej zapłacą 8,12 zł netto 
za 1m3 odprowadzanych ścieków, a nie 9,28 
zł netto.

Stawka opłaty abonamentowej wynosi 
odpowiednio za wodomierz główny 4,54 
zł netto/miesiąc/gosp., a jeżeli ktoś ma 
dodatkowy wodomierz (ogrodowy) to razem 
abonament wynosi 6,91 zł netto/miesiąc/gosp.

ugim

Modernizacja budynku  
OSP w Brzączowicach

Zaawansowane prace modernizacyjne 
prowadzone są w budynku OSP w Brzą-

czowicach. Zakres inwestycji obejmuje: 
rozebranie starych sanitariatów i budowa 
nowych wraz z wyposażeniem, usunięcie 
istniejących posadzek i wykonanie nowych 
z płytek gressowych, wykonanie szpachlo-
wania ścian oraz malowanie pomieszczeń, 
wykonanie klimatyzacji, wykonanie nowej 
kanalizacji sanitarnej. 

Całość prac opiewa na kwotę 320 215,11 
zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 
56 107,50 zł. Inwestycja realizowana jest  
w ramach zadania „Modernizacja budynku 
OSP Brzączowice, Gmina Dobczyce”

ugim
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W sierpniu odbyły się kolejne spotkania 
z cyklu „Dobczyce 2030”, które mają 

pomóc w opracowaniu strategii rozwoju 
gminy na lata 2023-2030. Strategia rozwoju 
ma za zadanie diagnozować najważniejsze 
uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz 
potencjał gminy. 

Przygotowanie strategii nie jest obowiąz-
kowe, ale jest ona traktowana jako jeden  
z najważniejszych dokumentów samorzą-
du lokalnego, który pomaga w określeniu 
obszarów, celów i działań polityki społecz-
no-ekonomicznej prowadzonej w gminie  
w perspektywie najbliższych lat, co przekłada 
się na jej sprawniejsze zarządzanie.

Pierwsze sierpniowe spotkanie (17.08) 
było spotkaniem roboczym grupy ds. analiz 
przestrzennych zespołu zadaniowego dla 
zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju 
Gminy Dobczyce na lata 2023-2030.” Mia-
ło ono na celu podsumowanie zebranych 
badań i analiz, opracowanie wniosków  
i przygotowanie planu warsztatów z miesz-
kańcami gminy.

Spotkanie warsztatowe, które odbyło 
się dzień później w RCOS w Dobczycach, 
zostało przygotowane i poprowadzone 
przez Beatę Kuciej z firmy Eurofin sp. z o.o. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz 
samorządowych, rady miejskiej, pracownicy 
UGiM oraz mieszkańcy gminy.

Warsztaty rozpoczęły się prezentacją 
wniosków z diagnozy strategicznej sta-
nu obecnego gminy. Najważniejsze dane  
z diagnozy, które dotyczą ostatnich 10 lat, 
to: wzrost liczby ludności gminy na obsza-
rze wiejskim, zerowy przyrost naturalny, 
zmniejszenie się różnicy pomiędzy liczbą osób  
w wieku przedprodukcyjnym a liczbą osób 
w wieku poprodukcyjnym (tzw. starzenie 
się społeczeństwa), bardzo wysoki poziom 
zwodociągowania gminy w stosunku do 
średnich powiatowych i gminnych, poniżej 
średniej poziom skanalizowania gminy  
w stosunku do średnich powiatowych  
i gminnych, wzrost podmiotów gospodar-
czych w gminie.

Następnie omówione zostały wyniki 
badania ankietowego, które przeprowadzone 
zostało z mieszkańcami gminy po pierwszym 
lipcowym spotkaniu z cyklu „Dobczyce 2030.” 
Do analizy wpłynęły 243 ankiety. Ocenione 
przez mieszkańców zostały aspekty z różnych 

obszarów: poziomu rozwoju infrastruktury 
technicznej, transportu, edukacji, kultury  
i rekreacji, sfery przestrzennej, gospodarki, 
sfery społecznej, energetyki i ciepłownictwa. 
Mieszkańcy najlepiej ocenili: poziom roz-
woju sieci wodociągowej, stan i dostępność 
przystanków, poziom rozwoju infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, dostępność terenów 
rekreacyjnych, jakość terenów inwestycyj-
nych, dostęp do Internetu, poziom rozwoju 
sieci gazowej. 

Najgorzej ocenione zostały: dostępność 
ścieżek rowerowych, dostępność połączeń 
komunikacji publicznej, wykorzystanie 
walorów gminy do rozwoju turystyki i zago-
spodarowanie lokalnych surowców.

Kolejnym punktem spotkania było 
przedstawienie analizy SWOT dla Gminy 
Dobczyce. Przeprowadzenie analizy SWOT 
zmusza do myślenia strategicznego, obser-
wowania zmian zachodzących w otoczeniu, 
stworzenia raportów, które są podstawą 
do formułowania scenariuszy możliwego 
kierunku rozwoju.

W drugiej części spotkania odbyły się 
warsztaty grupowe, które miały na celu 
przeprowadzenie „burzy mózgów” wśród 
uczestników, a ich wynikiem były nowe 
pomysły, spostrzeżenia oraz wymiana 
poglądów, doświadczeń i oczekiwań na 
temat kierunków rozwoju i zagrożeń naszej 
gminy. Wyłonione zostały kluczowe zdaniem 
uczestników pozycje spośród szans i zagrożeń 
w różnych obszarach gminy.

Spotkanie zakończyło się omówieniem 
analizy TOWS, która jest jedną z metod 
analizy strategicznej i zostanie również 
opracowana dla naszej gminy na podstawie 
dotychczasowych zebranych badań.

Przygotowanie strategii rozwoju gmi-
ny jest procesem bardzo czasochłonnym  
i skupiającym duże nakłady pracy. Stwarza 
możliwość zaangażowania mieszkańców  
i innych partnerów zainteresowanych roz-
wojem naszej małej ojczyzny. 

Bardzo zachęcamy do udziału w przyszłych 
spotkaniach, o których na bieżąco będziemy 
Państwa informować. Powstała diagnoza 
strategiczna stanu obecnego gminy oraz 
wyniki z badania ankietowego już wkrótce 
zostaną podane do Państwa wiadomości. 

Anna Michalska
fot. ugim

Dobczyce 2030 – spotkanie warsztatowe

Trwają intensywne prace nad przygo-
towaniem koncepcji inwestycyjnych 

w ramach „Programu rozwoju zielonych 
inwestycji wokół Dobczyc” realizowanego 
przez gminy tworzące Klaster Energii Odna-
wialnej „Turystyczna Podkowa”, w którym 
Gmina Dobczyce pełni rolę lidera.

W ramach projektu mają zostać zreali-
zowane działania: opracowanie koncepcji 
budowy elektrowni fotowoltaicznej (2 MW) 
na potrzeby obiektów Gminy Dobczyce; 
opracowanie koncepcji instalacji nowych 
odnawialnych źródeł energii w budynkach 
użyteczności publicznej na obszarze działania 
Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna 
Podkowa; pracowanie koncepcji projektu 
parasolowego montażu nowych źródeł energii 
odnawialnej w budynkach mieszkalnych 
na obszarze działania Klastra; utworze-
nie wspólnoty energetycznej w oparciu  
o zainstalowane odnawialne źródła energii 
oferującej bilansowania energii wytworzonej 
i zużytej; określenie warunków współpra-
cy z operatorem systemu energetycznego; 
opracowanie planu modernizacji oświetle-
nia ulicznego w Gminie Dobczyce; analiza 
możliwości budowy nowej siedziby władz 
miasta w Dobczycach spełniającej warunki 
dostępnego i energooszczędnego budynku; 
analiza możliwości budowy centrum rozwoju 
energetyki odnawialnej w Dobczycach.

Wynikiem realizacji projektu ma być 
Koncepcja Inwestycji. W celu określenia 
najbardziej optymalnego i kompleksowe-
go wariantu jej realizacji niezbędne jest 
zaangażowanie do opracowania koncepcji 
inwestycyjnej interesariuszy (mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe) 
oraz ekspertów zewnętrznych z różnych dzie-
dzin. Analizowane inwestycje o szacowanej 
wartości 12 290 000 euro mają dotyczyć 
sektorów: budowa odnawialnych źródeł 
energii; budynki publiczne; innowacyjna 
infrastruktura energetyczna oraz przynieść 
rezultaty: oszczędność energii, produkcji 
energii odnawialnej oraz unikniętej emisji.

Zgodnie z założeniami EUCF, koncep-
cje inwestycyjne będą stanowić pierwszy 
krok w kierunku przygotowania pełnego 
planu biznesowego dla zadań realizujących 
cele Europejskiego Zielonego Ładu. To ma 
ułatwić gminom dostęp do finansowania, 
przez dostarczenie informacji niezbędnych 
do szybkiej oceny projektu inwestycyjnego  
w efektywność energetyczną i energię odna-
wialną. Źródła finansowania inwestycji mogą 

Zielone Dobczyce z dofinansowaniem
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z życia gminy

pochodzić z instrumentów finansowanych 
UE, takich jak Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europej-
skie Fundusze Strukturalne I Inwestycyjne 
(EFSI), Europejski Instrument Pomocy 
Lokalnej W Zakresie Energii (ELENA) lub 
sektora prywatnego.

W ramach projektu w marcu w Dob-
czycach, odbyła się konferencja „Lokalny 
wymiar energii”, po której partnerskie 
gminy delegowały pracowników do zespołu 
roboczego. Pozwoliło to zawrzeć umowy 
z ekspertami: na opracowanie studium 
przed realizacyjnego z firmą Eurofin sp.  
z o.o oraz na wykonanie niezbędnych analiz 
technicznych z firmą Kadm Solutions sp.  
z o.o. Przygotowane opracowania pozwolą 
m.in. przeprowadzić nabór do projektu 
parasolowego skierowanego do miesz-
kańców obszaru działanie Klastra Energii 
Odnawialnej Turystyczna Podkowa; gmin: 
Dobczyce, Lubień, Pcim, Siepraw, Wiśniowa, 
Tokarnia, Raciechowice. 

Zakładamy, że mieszkańcy będą mogli 
wystąpić dofinasowanie modernizacji 
obiektu prywatnego w zakresie montażu: 
instalacji fotowoltaicznej (budowa lub roz-
budowa), pompy ciepła gruntowej, pompy 
ciepła powietrznej, kolektorów słonecznych, 
magazynu ciepła (np. pompa ciepła CWU, 
bufory ciepła), magazynu energii elektrycz-
nej, systemu zarządzania energię domową 
(HMS, EMS).

Dopiero na etapie realizacyjnym zostanie 
wykonany projekt wykonawczy zapewnia-
jący optymalne dostosowanie instalacji do 
indywidualnych potrzeb modernizowanego 
obiektu uwzględniający również dobór mocy 
urządzeń i zakresu systemu zarządzania 
energią.

Na przygotowanie koncepcji inwestycyj-
nych, na warunkach określonych w umowie 
grantowej zawartej pomiędzy Energie Cities 
i Gminą Dobczyce, otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w kwocie 60 000 euro z programu 
ramowego UE w zakresie badań naukowych 
i innowacji „Horyzont 2020” w ramach Euro-
pejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). 

Otrzymane dofinasowanie stanowi 
kolejną, obok udziału w projekcie „Montaż 
instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna 
Podkowa”, korzyść jaką przynosi naszym 
mieszkańcom współpraca w ramach Klastra 
Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

Marek Mitko - koordynator projektu
fot. pixabay

75 lat w służbie ludziom
Od 75. lat działają czynnie „Bogu na 

chwałę, ludziom na pożytek”. Od 75. lat, 
z pokolenia na pokolenie, przekazują ideę 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Druhowie OSP Bieńkowice świętowali 
jubileusz 75-lecia działalności. Uroczystość 
poprzedziła msza św. w kościele parafialnym 
w Gorzkowie. 

Po mszy, przy remizie OSP w Bieńko-
wicach odbył się uroczysty apel, podczas 
którego przedstawiona została historia tej 
jednostki. 

Następnie wręczone zostały medale  
i odznaczenia dla zasłużonych druhów. 
Osoby wspierające jednostkę otrzymały 
pamiątkowe statuetki. Uroczystość uświetnił 
występ orkiestry dętej „Barka” Nowa Wieś.

Burmistrz Tomasz Suś podziękował 
druhom za bezinteresowną służbę pełnioną 
przez 75 lat na rzecz mieszkańców gminy 
Dobczyce. Mówił, że tak piękny jubileusz 
zobowiązuje do dalszego trwania i rozwi-
jania się i do kontynuacji tej misji przez 
młode pokolenia.

Uroczystość była również okazją do 
wręczenia wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej” Kazimierzowi Jędrzejczykowi 
oraz tytułu Honorowego Ambasadora Gminy 
Dobczyce Januszowi Jędrzejczykowi. 

Kazimierz Jędrzejczyk, mieszkaniec 
Bieńkowic, to lokalny lider i społecznik, 
od 1975 roku jest czynnym strażakiem  
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńko-
wicach. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem 
Zasługi dla pożarnictwa oraz Złotym, Srebr-
nym i Brązowym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa.

W 2006 roku wybrany Prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bieńkowicach, funkcję 
tę pełnił do 2021 roku. Brał udział w licznych 
akcjach gaśniczych i ratowniczych. To stra-
żak nadal aktywny, angażujący się w rozwój 
jednostki. Jest inicjatorem remontu remizy 
i boksu garażowego. Dzięki zaangażowaniu 
i pracy Pana 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 ochotniczych straży pożarnych, 
m.in. samochodu Jelcz dla OSP w Dobczy-
cach, aparatów powietrznych i motopomp 
szlamowych dla OSP Bieńkowice i OSP Sie-
raków. Organizował i prowadził manewry 
i ćwiczenia dla strażaków na rzece Rabie. 
Dzięki pracy i zaangażowaniu Janusza 
Jędrzejczyka Ochotnicza Straż Pożarna  
w Nowej Wsi pozyskała łódź ratowniczą  
i ponton. Od wielu lat służy strażakom swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Dzięki jego wspar-
ciu 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.

jota
fot. ugim

Zielone Dobczyce z dofinansowaniem
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Wakacje w mieście z przytupem 
Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu przygotował ofertę waka-
cyjną dla dzieci i młodzieży. Obok ośrodka 
kultury z propozycjami dla najmłodszych 
mieszkańców gminy zwróciły się także inne 
instytucje i stowarzyszenia.
Wakacje z ośrodkiem kultury

W letniej ofercie ośrodka kultury znalazły 
się, jak co roku, zajęcia plastyczne i ceramicz-
ne. Nie zabrakło filmów i interaktywnego 
teatrzyku kukiełkowego.

Zajęcia plastyczne poprowadziła Paulina 
Steliga-Gryglaszewska. Dzieci wycinały, 
malowały – tworzyły maski króliczków, 
węże, poznawały moc kolorów. 

Zajęcia ceramiczne poprowadziła Mał-
gorzata Tylec. Dzieci uczyły się lepienia  
i szkliwienia. Tworzyły ceramiczne koszycz-
ki, cukiernice, puzderka. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i przyniosły 
najmłodszym sporo radości.

Nie zabrakło także seansów filmowych 
oraz spektaklu teatralnego. W czasie tego 
ostatniego dzieci poznały Chrobotka, boha-
tera bajki Vaclava Ctvrtek’a. Ten dobry gajo-
wy nauczył je, jak zachowywać się w lesie.  
W spektaklu pojawili się także krecik Kam-
ratek i rusałka Józefka, którzy pomagali 
Chrobotkowi chronić zwierzęta i opiekować 
się lasem, oraz myśliwy Krępak. Przed-
stawienie uczyło, że nie warto się kłócić,  
a wykorzystując innych możemy tylko stra-
cić przyjaciół. Dzieci aktywnie brały udział  
w przedstawieniu, odpowiadały na zadawa-
ne pytania i chętnie wychodziły na scenę. 
Na koniec nie zabrakło czasu na wspólne 
zdjęcia. W spektaklu dzieci poznały lalki 
typu muppet.

Półkolonia z gimnastyką
Do tradycji wakacyjnych należą także 

zajęcia z gimnastyki sportowej w ramach 
półkolonii. Młodzi sportowcy brali w tym 
czasie udział w intensywnych treningach 
gimnastycznych, warsztatach kulinarnych 
oraz w prelekcji dotyczącej zdrowego odży-
wiania.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą spra-
wowali: Katarzyna Matoga - kierownik 
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Wakacje w mieście z przytupem 
wypoczynku oraz Piotr Skóra - wychowawca 
i trener.

Na sportowo z KS Raba
Obchodzący w tym roku jubileusz 100. 

lecia, Klub Sportowy Raba nie zapomniał 
o swoich najmłodszych zawodnikach  
i z myślą o nich przygotował ciekawą ofertę 
wakacyjną. 

W czasie półkolonii odbywały się zajęcia 
sportowe, ale nie zabrakło czasu na dobrą 
zabawę i wycieczki. Uczestnicy półkolonii, 
pod opieką swoich trenerów, wyjeżdżali 
do zoo, kina, skorzystali z atrakcji go jump  
i gokartów. Odwiedzili dobczyckie Wzgórze 
Zamkowe, korzystali z atrakcji wodnych na 
plaży w Nieznanowicach, a także spędzili 
wspaniałe chwile w Arenie Mocy w Siepra-
wiu oraz na kolei drezynowej w Regulicach.

Pogoda dopisywała naszym młodym 
sportowcom, a atrakcyjne półkolonie na 
długo pozostaną w pamięci uczestników.

Judo i wakacje bez uzależnień
Z ofertą wakacyjną do swoich pod-

opiecznych zwróciła się także Świetlica 
Środowiskowa z Kędzierzynki. Dzieci uczest-
niczyły w zajęciach Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej  
w ramach realizowanego z funduszy Działaj 
Lokalnie projektu: Poznaję życie na sporto-
wo i bezalkoholowo. W ramach zajęć dzieci 
uczestniczyły w musztrze, grach i zabawach 
sportowych, poznawały zasady dobrego 
żywienia. Nie zabrakło także zajęć z judo, 
które przygotował i poprowadził Waldemar 
Kowalski z Judo Klub Dobczyce.

W Świetlicy odbywały się także spotkania 
i zajęcia w ramach projektu: Poznaj z nami 
historię swojej miejscowości i rodziny, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Judo Klub Dobczyce, oprócz pomocy 
partnerskiej w zajęciach w świetlicowych, 
zorganizował dla swoich podopiecznych 
półkolonię, która otworzyła wakacyjny 
odpoczynek. Na przełomie czerwca i lipca 
dzieci i młodzież brały udział w zajęciach 
sportowych, uczyły się gry w szachy, a także 
odwiedziły park Energylandia w Zatorze.

Wakacje z biblioteką – różnorodnie 
i kreatywnie

Wakacje z biblioteką to liczne i kreatywne 
zajęcia, które prowadziliśmy przez całe wakacje. 
W ciągu dwóch miesięcy zorganizowaliśmy 
aż 23 różnego rodzaju zajęcia i aktywności, 
w których wzięło udział 617 osób. 

Aż dwa razy zaprosiliśmy na kreatyw-
ne budowanie z klockami Lego i Cobi. Te 
zajęcia cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem, wsparli nas także w tych działa-
niach współorganizatorzy – Jacek Bassara 
ze Stowarzyszenia Konstruktorzy Marzeń 
oraz przedstawicielka Fundacji Kolping 
Małgorzata Maj. Z klocków budowały całe 
rodziny, w sumie w lipcu i w sierpniu ponad 
sto osób.

Dwa razy odbył się Poranek Malucha, 
czyli animacje z elementami muzyki i książki 
organizowane przez Klub Małych i Dużych 
dla dzieci do lat 4 i ich rodziców. Natomiast 
trochę starsi pod opieką dr NaMa, czyli 
Natalii Maj przeprowadzali eksperymenty.

Dwukrotnie miło spędziliśmy czas  
z planszówkami. Nie zabrakło również nowych 
technologii – to między innymi zajęcia  
z robotami Photon, czy też zajęcia z Walizką 
Nowych Technologii (roboty, tablety, laptop, 
zestawy Gravitrax zostały wypożyczone 
do biblioteki w ramach projektu Instytutu 
Goethego - Digital Mobil Kids). 

Bardzo aktywny był Klub Kulturalne-
go Kibica, organizując aż pięć wyjazdów 
na mecze Wisły Kraków oraz siatkarski 
Memoriał Huberta Wagnera w Tauron 
Arenie. Miłośników e-sportu przyciągnął 
do biblioteki turniej Fifa. Wzięło w nim 
udział aż 44 młodych zawodników (i jedna 
zawodniczka).

Przez dwa miesiące czynna była nasza 
wystawa „Jurrasic Library”. Licznie zwiedzały 
ją grupy z okolicznych miejscowości, a nawet 
z Krakowa. Niezwykłe opowieści snuł przy 
wystawie dla zwiedzających współtwórca 
i współorganizator Artur Dudzik wraz ze 
swoją mamą Joanną. Oprócz spotkań dla 
grup odbyły się dwa „Wieczory z dinozau-
rami” wypełnione ciekawostkami i quizami. 

Ostatnim akcentem wakacji było Bajkowe 
Rysowanie z Maciejem Sroką, który sam 
zgłosił się do nas z pomysłem zrealizowa-
nia warsztatów rysunku dla dzieci. Wzięło 
w nich udział ponad 20 osób w wieku 7-12 
lat i młodszych. Prowadzący pokazał swoje 
umiejętności, rysując dzieciom (na ich prośbę) 
różne postaci z bajek i nie tylko. Uczestnicy 
uważnie śledzili powstające dzieła. Przez 
kilka dni w naszych wnętrzach można było 
obejrzeć niezwykłe prace prowadzącego. 

Wszystkie zajęcia były bezpłatne a ich 
przygotowaniem zajęła siękadra biblioteki 
oraz Przyjaciele, którzy wspomagali i pro-
wadzili zajęcia. 

Szczególne podziękowania dla Natalii 
Maj, Macieja Sroki, Małgorzaty Maj, Jacka 
Bassary oraz osób (w tym rodziców uczestni-
ków) którzy bardzo nam pomagali w czasie 
zajęć oraz warsztatów, czy też wyjazdów z 
Klubem Kulturalnego Kibica.

MBP Dobczyce
anka

Zdjęcia: ze zbiorów organizatorów półkolonii
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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

Zajęcia w ośrodku kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
do udziału w zajęciach organizowanych  
w ciągu roku szkolnego. 

W tegorocznej ofercie znajdą się nastę-
pujące propozycje:

kółko plastyczne (dzieci od 4 do 9 lat), 
instruktor: Paulina Steliga-Gryglaszew-
ska, zajęcia: poniedziałki 15:30-17:30 (4-6 
lat), czwartki 15:30-17:30 (wiek 6-9 lat),  
w przypadku dużego zainteresowania, dni 
i godziny zajęć mogą ulec zmianie, koszt: 
60 zł / miesiąc,

kółko plastyczne, grupa starsza (10+ lat), 
instruktor: Paulina Steliga- Gryglaszewska, 
zajęcia: czwartki 18:00 – 20:00, koszt: 60 
zł / miesiąc,

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” (dzieci 
od 6 lat, młodzież, dorośli) – instruktorzy: 
Adrian Kulik, Agnieszka Topór, Paulina 
Karp, Karolina Patla, dni i godziny zajęć 
zostaną podane w październiku, koszt: 60 
zł / miesiąc,

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca Dobczy-
ce (dzieci, młodzież), instruktor: Paulina 
Karp, dni i godziny zajęć zostaną podane 
w październiku, 

Orkiestra Dęta Dobczyce (dzieci, mło-
dzież, dorośli grający na instrumentach 
dętych) – instruktor Józef Maniecki, próby: 
poniedziałki i piątki, godziny wieczorne, 
próby sekcyjne: poniedziałki, środy, piątki, 
godziny wieczorne,

zajęcia wokalne (dzieci od 6 lat, młodzież, 

dorośli), instruktor Joanna Sadkiewicz, 
zajęcia: wtorki, godziny późnopopołudniowe 
i wieczorne, koszt 70 zł / miesiąc,

zajęcia umuzykalniające (dzieci od 4 do  
6 lat), instruktor Magdalena Obajtek, zajęcia: 
piątkowe popołudnia, koszt: 50 zł / miesiąc,

warsztaty teatralne (dzieci, młodzież od  
7 do 16 lat), instruktor Marta Duszyk, zajęcia: 
wtorki, 2 grupy po 60 minut, 16:00 dzieci, 
17:00 młodzież, koszt: 60 zł / miesiąc,

zajęcia baletowe (dzieci od 4 do 6 lat), 
instruktor Katarzyna Stypuła, zajęcia: czwartki 
lub soboty, 5 grup godziny popołudniowe  
i wieczorne (czwartki) lub przedpołudniowe 
(soboty), koszt: 50 zł / miesiąc,

Zespół Intox Pom Pon (dziewczynki od 
6 do 13 lat), instruktorki: Kinga Żak, Julia 
Żak, zajęcia: wtorkowe popołudnia i wieczory, 
koszt: 50 zł / miesiąc,

hip-hop (dzieci od 9 do 12 lat), instruk-
tor: Karolina Moskal, zajęcia: poniedziałki 
16:45-17:45, koszt 50 zł / miesiąc,

taniec nowoczesny (dzieci i młodzież od 
6 do 13 lat), instruktor Magdalena Obajtek, 
zajęcia: piątki, późne popołudnia i wieczory, 
koszt: 50 zł / miesiąc,

K-POP Dance (młodzież od 10 lat), instruk-
tor: Agnieszka Galewicz, zajęcia: piątkowe 
wieczory, koszt 50 zł / miesiąc,

taniec towarzyski (dzieci od 6 lat, mło-
dzież), instruktor: Agnieszka Galewicz, 
zajęcia: piątkowe popołudnia, koszt: 50 zł 
/ miesiąc,

Latino Solo (młodzież, dorośli), instruktor: 

Agnieszka Galewicz, zajęcia: piątkowe wie-
czory, koszt 50 zł /miesiąc

gimnastyka korekcyjna (dzieci od  
5 lat, młodzież), instruktor: Gabriela Gunia, 
zajęcia czwartkowe popołudnia i wieczory, 
koszt 60 zł / miesiąc,

gimnastyka sportowa (dzieci od 6 lat, 
młodzież), instruktor Piotr Skóra, zajęcia: 
czwartki, piątki, soboty, koszt: 60 zł / miesiąc.

Zapisy na zajęcia prowadzone są przez 
pracowników MGOKIS do 20 września lub 
do momentu wyczerpania limitu miejsc  
w grupach (tel. 12/271 67 57 lub 533 990 660). 

W przypadku części zajęć, prowadzony 
jest wyłącznie nabór uzupełniający, dlatego 
liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

Przy zapisie należy podać imię i nazwi-
sko, rok urodzenia uczestnika oraz telefon 
kontaktowy. Grupy zostaną otwarte, jeśli 
zbierze się wystarczająca liczba uczestników. 
W przypadku wyczerpania limitu miejsc, 
stworzone zostaną listy rezerwowe.

Informacje o terminach obowiązkowych 
spotkań organizacyjnych i dokładnych 
godzinach zajęć zostaną opublikowane pod 
koniec września lub na początku października. 
Dodatkowo, każda zapisana osoba otrzyma 
stosowną wiadomość sms.

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszego 
fanpage’a na Facebooku oraz strony inter-
netowej www.mgokis.dobczyce.pl, gdzie 
systematycznie będą zamieszczane wszystkie 
informacje.

mgokis

Ósmoklasiści z gminy  
z dobrymi wynikami

Absolwenci klas ósmych już od września 
zasiądą w ławkach wybranych przez 

siebie szkół. Przed nimi nowe wyzwania, 
nowe znajomości, nowe przygody z nauką. 
Przed wieloma z nich to okres przygotowań 
do kolejnego ważnego egzaminu – matury.

Oficjalne wyniki swojego pierwszego 
egzaminu uczniowie poznali z końcem 
czerwca. A potem już tylko dostarczenie 
dokumentacji do szkoły swojego pierwszego 
wyboru, lub kolejnej z listy. I wakacje.

Ósmoklasiści z gminy Dobczyce dobrze 
poradzili sobie z egzaminem z języka pol-
skiego, mimo iż także w tym roku szkolnym 
chwilę uczyli się w systemie online. Średnio 
zdobyli 61 proc., czym przewyższyli wynik 
krajowy o 1 proc. Najlepiej z języka polskiego, 
ze średnim wynikiem 67%, wypadli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach.

Nasi ósmoklasiści świetnie poradzili 
sobie także na egzaminie z matematyki. 
Średnia dla gminy Dobczyce to 64%. To  
o 7 % więcej niż średnia krajowa. Najlepszym 
wynikiem w gminie, 74. %, może pochwalić

się Szkoła Podstawowa w Kornatce.
Język angielski także zaliczony został 

przez naszych ósmoklasistów na wysokim 
poziomie. Średnia zdawalność w gminie to 
69 %, co stanowi wynik o 2 %. wyższy niż 
w krajowy. 

Najlepszym wynikiem z języka angielskie-
go może pochwalić się Szkoła Podstawowa 
w Dziekanowicach.

język polski 
(%)

matematyka 
(%)

język 
angielski (%)

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Dobczycach

60 62 69

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Dobczycach

63 72 75

Szkoła Podstawowa  
w Brzączowicach

61 58 65

Szkoła Podstawowa  
w Dziekanowicach

67 64 78

Szkoła Podstawowa  
w Kornatce

57 74 56

Szkoła Podstawowa w Nowej 
Wsi

49 37 35

Szkoła Podstawowa  
w Stadnikach

61 61 70

Gmina Dobczyce 61 64 69

Powiat myślenicki 63 65 67

Małopolska 64 63 69

Polska 60 57 67

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki dla szkół, gminy, powiatu, województwa  
i w skali kraju.
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (37)

Chłodnik wiejski

1,5 l maślanki, 
250 ml śmietany, 
20 dkg twarogowego sera, 
pęczek rzodkiewki, 
2 jajka ugotowane na twardo, 
cebula, masło,
sól, cukier do smaku

Cebulę obrać, opłukać, drobno pokroić, 
usmażyć, wystudzić.

Rzodkiewkę oczyścić, opłukać, zetrzeć 
na tarce o dużych otworach.

Maślankę wymieszać ze śmietaną, roz-
trzepać trzepaczką, dodać cebulę, rzodkiewki, 
pokrajane w cząstki jajka oraz pokrajany w 
kostkę twarożek, doprawić do smaku.

Podawać można z  ziemniakami z wody 
omaszczonymi skwarkami.

Smacznego i dobrego letniego 
wypoczynku

życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Gdy w Paryżu miano po raz pierwszy 
wystawić oratorium Haydna „Stworzenie 
świata”, dyrektor zwrócił się do wykonawców 
z prośbą, by zjawili się w ubiorach stosow-
nych do nastroju uroczystości.

Na to odezwała się wykonawczyni partii 
Ewy:

- Panie, jestem szanującą się artystką  
i w stroju Ewy śpiewać nie będę.

Zapytano kiedyś Arturo Toscaniniego, 
dlaczego w jego orkiestrze brak kobiet.

- To proste – odparł dyrygent – kiedy 
kobieta jest piękna, rozprasza uwagę muzy-
ków, kiedy zaś brzydka – przeszkadza mnie 
samemu.

Elvis Presley otrzymywał wiele listów 
od swoich wielbicielek. Niemalże każdy  
z nich zawierał prośbę o pukiel włosów, który 
umieszczony w medalionie, noszony będzie 
na sercu ku wiecznej pamięci.

Dbający o swoją popularność Elvis zawsze 
spełniał te prośby. Dowiedziawszy się o tym 
jeden z jego przyjaciół zwrócił mu uwagę.

- Jeśli to potrwa dłużej, będziesz zupeł-
nie łysy!

- Ja? Nie – wyjaśnił Presley – raczej 
mój pies.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (16)
style, epoki, kierunki

FOWIZM
Ramy czasowe: XX 

wiek

Główne cechy malar-
stwa:

- żywiołowość, 
- krzykliwe barwy
- deformacja natury, 
- brak perspektywy, 
- płaska plama barwna, 
- nawiązywanie do sztu-

ki murzyńskiej, ludowej i 
prymitywnej.

Najwybitniejsi przed-
stawiciele:

Henri Matisse
Maurice de Vlaminck
Raoul Dufy

C.F.

Od czerwca w dziewięciu miejscowościach 
gminy Dobczyce po raz kolejny zaczęły 

działać Mikro Akademie Seniora PLUS.  
W ramach rekrutacji do projektu zakwali-
fikowały się 72. osoby po sześćdziesiątym 
roku życia.

Zajęcia odbywały się w Bieńkowicach, 
Brzączowicach, Brzezowej, Nowa Wieś, Rud-
nik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice.

Projekt realizowany jest dzięki dofinan-
sowaniu z rządowego programu wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, ale 
także dobrej współpracy samorządu Gminy 
Dobczyce i lokalnych OSP, które nieodpłatnie 
użyczają remizy na zajęcia.

Mikro Akademie Seniora PLUS to aż 35 
cotygodniowych spotkań w każdej miejsco-
wości, zajęcia edukacyjne w tym: warsztaty 
fotograficzne, warsztaty komputerowe  
i wdrażanie nowych technologii, warszta-
ty florystyczne, plastyczne oraz wykłady 

i prelekcje z zakresu bezpieczeństwa dla 
seniorów.

Ponadto zaplanowano szereg zajęć o cha-
rakterze kulturalnym (warsztaty teatralne), 
plener malarski oraz audycje muzyczne), 
rekreacyjno-sportowym (spacery z kijkami 
nordic walking, dwie wycieczki), zajęcia  
z zakresu zdrowego stylu życia oraz wolon-
tariatu.

Na zakończenie projektu zaplanowano 
spotkanie podsumowujące Festiwal Akademii 
Plus – to całodzienne spotkanie wszystkich 
uczestników na którym każda grupa zapre-
zentuje swoje osiągnięcia w projekcie.

Za uczestnikami już pierwsza część 
warsztatów florystycznych, plastycznych 
oraz nowych technologii.

Projekt dofinansowany ze środków rządo-
wego programu wieloletniego na rzecz Osób 
Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

ugim

Wachlarz atrakcji dla seniorów
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W sierpniu (22.08) 1942 roku, w Dobczycach 
i w Myślenicach nagle zabrakło kilku-

set osób – sąsiadów, przyjaciół, znajomych. 
W tym dniu Niemcy rozpoczęli deportację 
ludności żydowskiej, co często oznaczało 
dla nich tylko jedno – śmierć.

Mieszkańców Dobczyc deportowano 
do Wieliczki. Niektórych stracono już tam, 
niektórzy zostali rozstrzelani w Puszczy Nie-
połomickiej, inni trafili do obozu w Bełżcu. 

W tym roku mija 80. rocznica tych 
tragicznych wydarzeń. W Myślenicach, od 
2004 roku, przy tablicy w Rynku, upamięt-
niającej sierpień 1942 roku, odbywają się 
spotkania pamięci połączone z modlitwą. 
W tym roku do myślenickich uroczystości 
dołączyły Dobczyce.

Organizatorką tychże była Elżbieta 
Polończyk-Moskal, która do swojego pro-
jektu zaangażowała wielu społeczników  
i zgromadziła ich wokół Komitetu Pamięci 

„Mykwa” w Dobczycach. Pomocą służyli pani 
Elżbiecie także członkowie Stowarzyszenia 
Ispina oraz MGOKiS, który udostępnił 
pomieszczenie i nagłośnienie (nad tym 
ostatnim czuwał Michał Rozwadowski). 
Uroczystości odbyły się w poniedziałek 22 
sierpnia, natomiast dzień później Elżbieta 
Polończyk-Moskal zaprosiła mieszkańców 
Dobczyc na Spacer Pamięci.

W poniedziałek, pierwsza część 

Przypominają o ofiarach deportacji
uroczystości odbyła się przy mykwie, gdzie 
odbył się apel pamięci, złożone zostały na  
i przy budynku kamienie pamięci z nazwi-
skami dobczyckich rodzin żydowskich, 
odśpiewana została modlitwa. 

Dalsze uroczystości, ze względu na 
niepewną pogodę, przeniesione zostały do 
budynku centrum kultury. Tutaj, oprócz 
wspomnień świadków historii, wybrzmiały 
pieśni i modlitwy w wykonaniu pieśniarki 

Jagi Wrońskiej.
We wtorek pani Ela zaprosiła do spaceru 

„Śladami dobczyckich Żydów”. To kolejna 
z takich lekcji historii, która spotyka się 
z dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Trasa prowadziła wzdłuż ulic miasta, gdzie 
przewodniczka pokazała miejsca, które 
zasiedlali Żydzi, gdzie mieszkali, pracowali 
i prowadzili swoje biznesy.

tekst i fot: anka

Mieszkańcy Kędzierzynki, a i  całej gminy, 
mają powody do dumy. Sołectwo zostało 

wyróżnione w konkursie Małopolska Wieś, 
w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś.

Nagrody w konkursie wręczone zostały 
w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

W tegorocznej edycji konkursu wyróż-
nienia przyznano 23. sołectwom, w trzech 
kategoriach: „Najpiękniejsza Małopolska 
Wieś”, „Małopolska Wieś w Sieci” i ”Nowa-
torska Małopolska Wieś”. 

Wśród wyróżnionych w kategorii „Nowa-
torska Małopolska Wieś” znalazło się sołectwo 
Kędzierzynka. Nagrodę z rąk Marszałka 
Województwa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego odebrały: sołtys Kędzierzynki 
Bogumiła Surma oraz wiceburmistrz Edy-
ta Podmokły. Sołectwo, poza pamiątkową 
tabliczką, otrzymało także nagrodę finan-
sową w wysokości 10 tys. zł.

Głównym założeniem konkursu było 
wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, 
które aktywnie działają na rzecz podniesie-
nia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego 
oceniana była estetyka danej miejscowości, 
utrzymanie jej ładu przestrzennego i archi-
tektonicznego oraz działania na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Równie ważne 
były lokalne inicjatywy, które pomagały 
wzmacniać tożsamość lokalną oraz inte-
growały mieszkańców, a także kształtowały 
świadomość patriotyczną i historyczną. 

Oceniano również strony internetowe  
i profile sołectw w mediach społecznościowych.

Duży wpływ na zdobycie wyróżnienia 
przez Kędzierzynkę miały m.in. prężna 

działalność lokalnej społeczności, realizacja 
ciekawych i innowacyjnych projektów oraz 
działania podejmowane wspólnie przez 
sołtysa i radę sołecką, druhów OSP Kędzie-
rzynka, Koło Gospodyń Wiejskich, członków 
stowarzyszeń, kadrę i uczestników Świetlicy 
Środowiskowej. Nie bez znaczenia pozo-
stała także aktywność mieszkańców, m.in. 
podczas akcji ekologicznych czy lokalnych 
przedsiębiorców reprezentujących ciekawe 
branże gospodarki.

Konkurs przebiegał dwuetapowo.  
W pierwszym etapie należało wypełnić wnio-
sek wraz ze szczegółową charakterystyką wsi,  

w tym realizowanymi na przełomie ostatnich 
5. lat projektami i inicjatywami. W drugim 
etapie, do którego przechodziły wybrane 
sołectwa, reprezentacja wsi spotkała się  
z członkami Kapituły, aby podczas krótkiej 
prezentacji przybliżyć im miejsce, z którego 
przyjechali. Na tym etapie Kędzierzynkę 
reprezentowały sołtys Bogumiła Surma 
oraz kierownik Świetlicy Środowiskowej  
w Kędzierzynce Monika Nowak-Wojnarowska. 
Podczas prezentacji wyświetlony został film 
stworzony we współpracy z iTV Myślenice.

jota
fot. UMWM

Kędzierzynka z wyróżnieniem w konkursie
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Jesienią ubiegłego roku pojawił się w Klu-
bie Przewodników pomysł zdobywania 

Korony Beskidu Wyspowego w sezonie 
zimowym. Do tej pory zimowe wyprawy 
organizowaliśmy sporadycznie i były obawy 
czy uda zainteresować się tym pomysłem 
dobczyckich turystów. Trzeba było spróbować 
żeby się o tym przekonać.

Najpierw trzeba było wykonać prace 
koncepcyjne, zastanowić się na ile szczytów 
można wejść w czasie jednego wyjazdu, 
wyznaczyć trasę przejścia, wytyczyć dojazdy 
dla autokaru. Po długich przymiarkach, stu-
diowaniu mapy papierowej i elektronicznej 
pojawił się ogólny zarys akcji i pierwsze 
ogłoszenie, 13 listopada 2021r. w sobotę, 
jedziemy zdobywać Białowodzką Górę i Chełm 
na wschodnim krańcu Beskidu Wyspowego. 
Przed biurem naszego Oddziału czeka 18. 
zdobywców, pogoda piękna, nieoceniony 
pan Marian podwozi nas do Marcinkowic 
i w drogę. 

Z trasy i z samego szczytu roztaczają 
się piękne panoramy na Beskidy, Gorce  
i Tatry. Pierwsze pamiątkowe zdjęcie pod 
tabliczką z oznaczeniem szczytu i ruszamy 
bez szlaku na Chełm Wschodni, strome 
podejście wyciska siódme poty, potem już 
Chełm, zdjęcia i szybkie zejście do Skrzę-
tli-Rojówki. Zadowoleni umawiamy się na 
kolejną wyprawę za dwa tygodnie.

Kolejna sobota, tym razem w górach już 

Korona Beskidu Wyspowego z przewodnikami 
PTTK Oddział w Dobczycach

biało, plan jest następujący: przejazd do 
Półrzeczek i wyjście na trzy kolejne szczyty: 
Krzystonów, Kutrzycę i Jasień, a następnie 
zejście do Jurkowa. Śniegu jest niewiele, 
na dłużej zatrzymujemy się na Kutrzycy. 
Zza niskich chmur wyłaniają się szczyty 
Gorców. Samorzutnie rozpalamy ognisko, 
kto ma smaży kiełbasę i tak już będzie do 

końca naszej akcji. W czasie zejścia z Polany 
Łąki podziwiamy piękną panoramę Beskidu 
Wyspowego, Makowskiego i Żywieckiego  
z Babią Górą. 

W drodze powrotnej przez Pieninki Skrzy-
dlańskie rzucam pomysł szybkiego wejścia 
na jeszcze jeden szczyt Beskidu Wyspowego, 
Worecznik. Na szczyt wchodzimy szybko, 

ale charakterystycznej tabliczki nigdzie nie widać, dopiero stara 
sprawdzona metoda - koniec języka za przewodnika, doprowadza 
nas do celu i to już koniec ,do następnego wyjazdu.

Następna wyprawa, 11 grudnia, odbywa się w pięknej zimo-
wej pogodzie wędrujemy z Młyńczysk na Modyń, na szczycie 
od niedawna znajduje się wieża widokowa, po podziwianiu 
panoramy tradycyjnie już pieczemy kiełbaski na ognisku. Dwa 
pozostałe szczyty, Cichoń i Ostra nie dostarczają kolejnych 
wrażeń i po pamiątkowych fotografiach umawiamy się na  
6. stycznia już 2022 r.

Kolejna wyprawa, dzisiaj idziemy na Adamczykową, Potacz-
kową i Luboń Wielki, pogoda słoneczna, mroźna, ale śniegu 
niewiele. Wyruszamy z Raby Niżnej, szybko wchodzimy na roz-
legły grzbiet górski, podziwiamy panoramy Beskidu Wyspowego  
i Gorców. W Olszówce czeka na nas autokar, przejazd na Przełęcz 
Glisne i następnie rozgrzewające podeście na Luboń. Na szczycie 
rozpalamy ognisko, wznosimy toast mrożonym (było mroźno) 
szampanem i ostrożnie, bo ślisko, wracamy do autokaru.

Plan kolejnej wyprawy jest następujący: z Rozdziela wejść 
na Łopusze Wschodnie, następnie przejść stokami Łopusza 
Zachodniego na Przełęcz Widomą i dalej na Kamionną, Pasier-
biecką Górę do Pasierbca. Pogoda tym razem nie jest łaskawa, 
niskie chmury, zimno i dokuczliwy północny wiatr nie ułatwiają 
wędrowania, ale turyści rozgrzani przy ognisku na Kamionnej 
mają jeszcze siły pospacerować po drodze krzyżowej obok 
sanktuarium w Pasierbcu. Może za dwa tygodnie będzie lepiej.

Jak to mówią, miłe złego początki, w autokarze mamy 38. 
uczestników, rekord. Plan na dzisiaj to przejazd do Mszany 
Dolnej, wejście na Wsołową, Czarny Dział i Ćwilin. W Mszanie 
Dolnej szybka odprawa, jest słonecznie, niewiele śniegu i mrozu, 
wchodzimy sprawnie na Wsołową, później przyjemny spacer 
polanami na Czarny Dział i coraz bardziej strome podejście na 
Ćwilin. 

Niebo zaciągają chmury, wiatr się wzmaga, a śniegu po kolana, 
w tej sytuacji rezygnujemy z ogniska i zmykamy do Jurkowa.

Ciąg dalszy nastąpi.
Kazimierz Gierlach

fot. ze zbiorów PTTK
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Na ratunek Rabie
Problem czystości Raby – zarówno jej wód, 

jak i brzegów, nie jest obcy społecznikom 
i miłośnikom rzeki. Tym bardziej, że sytuacja 
na Rabie jest alarmująca. 

Miłośnicy Raby, skupieni m.in. wokół 
stowarzyszenia Przyjaciele Raby, podjęli 
starania w kierunku ochrony rzeki. To nie 
tylko kwestia przedostawania się osadów 
dennych ze Zbiornika Dobczyckiego do Raby, 

ale przede wszystkim zanieczyszczenia rzeki 
wraz z jej dopływami.

Społecznicy zaprosili w sierpniu miesz-
kańców i samorządowców do spotkania  
i wizji lokalnej. Poruszone zostały istotne 
dla ratowania rzeki kwestie, podjęto roz-
mowy z Wodami Polskimi. W międzyczasie 
w wodach Raby pojawiły się niepokojące, 
różowe organizmy.

Po rozmowach z Wodami Polskimi, do 
których doszło w Krakowie, na stronie Przy-
jaciół Raby (fanpage) pojawiły się bardzo 
istotne informacje dotyczące przyszłości rzeki. 

Tematy, jakie poruszono, to m.in.:
- Wody Polskie zapowiedziały, że zlecają 

ekspertyzę inżynierską dotyczącą upustów 
dennych zapory dobczyckiej, która powinna 
wskazać czy i jak uszczelnić wypływ;

- według Wód Polskich dotychczasowe 
wyniki WIOŚ wskazują, że poziomy zawiesiny 
są w normie, w związku z tym by podjąć inne, 
dodatkowe działania w celu jej ograniczenia 
potrzebują od strony społecznej ekspertyzy 
naukowej udowadniającej, że jest to problem 

dla ekosystemu;
- strona społeczna zadeklarowała, że 

będzie w związku z tym szukać wsparcia 
u instytucji naukowych, uniwersytetów 
by opracować taką opinię wskazującą na 
czym polega długofalowy problem z zawie-
siną - Wody Polskie zwróciły się z prośbą by 
podczas badań terenowych do tej ekspertyzy 
byli obecni ich przedstawiciele;

- Ewa Kołacz (radna Gminy Dobczyce 
obecna na spotkaniu w Krakowie) poruszyła 
kwestię negatywnego wpływu utrzymującej 
się zawiesiny nie tylko na przyrodę ale i na 
rekreację nad Rabą i możliwość korzystania 
z niej przez mieszkańców regionu;

- przedstawiciel Koalicji Ratujmy Rzeki 
zwrócił uwagę, że istnieją metody techniczne 
ograniczenia poziomów zawiesiny - Wody 
Polskie odpowiedziały, że należy zweryfikować 
czy są one adekwatne dla zapory dobczyckiej, 
ponieważ tego typu metody są zależne od 
zlewni i rodzajów rzeki i wymagałoby to 
kolejnej ekspertyzy;

- w odpowiedzi na pytanie o podwyższe-
nie lustra wody, by poprawić jej jakość na 
Zbiorniku Dobczyckim, Wody Polskie odpo-
wiedziały, że nie jest to możliwe ze względu 
na konieczność ciągłego utrzymania dużej 
rezerwy na wypadek powodzi; 

- poinformowano, że różowe/purpurowe 
wykwity zlokalizowane koło Kunic zostały 
na zlecenie Wód Polskich odessane pompą 
do beczkowozu;

- Wody Polskie skomentowały opinię 
naukową IOP/UJ na temat bakterii siar-
kowych (wg opinii to bakterie siarkowe  
z grupy Chromatium) jako niepełną i będą 
występować o następne by poznać źródło, 
przyczynę ich powstania

- strona społeczna została poproszona, 
by o wszelkich zagrożeniach takich jak 
np. sinice na zbiorniku, martwe ryby, czy 
zrzuty ścieków, przekazywać informacje na 
adres email krakow@wody.gov.pl - ważne 
by podawać dokładną lokalizację

- zadeklarowano wspólnie wolę dalszej 
współpracy i ponowne spotkanie odbędzie 
się prawdopodobnie pod koniec września.

Wszystkie informacje dotyczące działań 
na rzecz Raby (dotychczasowych i kolejnych), 
można odnaleźć na fanpageu Przyjaciele 
Raby na Facebooku. 

Należy jednak pamiętać, że czystość 
naszych rzek to nie tylko sprawa Przyjaciół 
Raby i społeczników skupionych wokół nich. 
To nasz wspólny interes. Raba, Krzyworzeka 
to nasze naturalne bogactwo, o które dbać 
musimy wszyscy.

Oprac. na podstawie informacji  
z fanpage’u Przyjaciele Raby

fot. ugim

Rozmowy przy herbacie
Spotkania przy herbacie i smacznym cieście 

to już tradycja dobczyckiego Koła dzia-
łającego przy  Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Myślenicach. 

Tradycją jest wprawdzie, że spotkanie 
co roku odbywa się w styczniu, bo to dobry 
czas na podsumowani i plany na kolejny 
rok. Niestety - pandemia pokrzyżowała te 
plany, ale „co się odwlecze, to nie uciecze”. 
Spotkanie przeniesiono na połowę roku,  
a było okazją do podsumowania dwóch lat 
działalności.

W krótkich słowach o tych aktywnościach 
i działalności Koła opowiedziała prezes 
Władysława Feliks.

Spotkanie było też okazją do podsumo-
wania działań Gminy Dobczyce, szczegól-
nie tych, które pozytywnie wpływają na 
poprawę życia seniorów. Burmistrz Tomasz 
Suś przywołał tu m.in. powstałe w gminie 
ścieżki pieszo-rowerowe, odnowione Wzgó-
rze Zamkowe, które zyskało nowy blask 

dzięki zrealizowanym inwestycjom, czy 
ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
będących ciekawą alternatywą spędzania 
wolnego czasu.

Do Dobczyc zawitały również przed-
stawicielki Zarządu Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Myślenicach, z sekretarz Małgorzatą 
Gołąb na czele. Spotkanie upłynęło w miłej, 
rodzinnej atmosferze. 

jola
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