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roczystą mszą św. dziękczynno-błagalną
uczczono, 14 czerwca w Dziekanowicach,
Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Kanonika Jana
Cendrzaka - wieloletniego proboszcza, dziekana
i kustosza tamtejszego Sanktuarium. We mszy
św. celebrowanej przez Jubilata wzięła udział
wspólnota parafialna, rodzina, przyjaciele
i współpracownicy, a także przedstawiciele
samorządu, jednostek oświaty i ochotniczych
straży pożarnych.
Ks. Kanonik Jan Cendrzak przyjął święcenia
kapłańskie 22 marca 1970 r. w Katedrze Wawelskiej z rąk ówczesnego metropolity ks. kardynała
Karola Wojtyły. Mszę św. prymicyjną odprawił

jednak cały czas służy duszpasterską pomocą.
To m.in. dzięki staraniom ks. kanonika, w 1991
r. kard. Franciszek Macharski ukoronował
słynący łaskami od XVI w. obraz Matki Bożej
Dziekanowskiej, a korony dla Maryi i Dzieciątka
poświęcił wcześniej Jan Paweł II. Nim droga
kapłańska ks. kanonika splotła się z parafią
w Dziekanowicach, był on wikariuszem w
parafiach w Zebrzydowicach, Bielsku-Białej,
krakowskiej Nowej Hucie, Kętach i Myślenicach.
Pierwszą parafią, w której objął probostwo, była
parafia w Izdebniku, z której skierowany został
na posługę kapłańską do Dziekanowic.
Po 50 latach pracy duszpasterskiej parafianie,

w rodzinnej parafii w Łodygowicach, gdzie tym
samym rozpoczęła się jego kapłańska posługa.
O księdzu Jubilacie wspomniał podczas
niedzielnej homilii ks. infułat Jakub Gil, który
przed 50 laty miał zaszczyt wygłosić kazanie
młodemu prymicjantowi.
– Do którejkolwiek parafii nie trafiłby, zawsze
mówiono, że ks. Jan ma od Boga dar rozmowy
z ludźmi. Umie rozmawiać, a ponadto umie
i chce słuchać.
Ks. infułat zwrócił także uwagę na troskę,
jaką ks. Cendrzak otacza Dom Boży, czego świadectwem w Dziekanowicach są dwie wspaniałe
świątynie.
W parafii Dziekanowice ks. kanonik Jan
był proboszczem przez prawie 30 lat. W 2015
r. ustąpił i przeszedł na zasłużoną emeryturę,

współpracownicy, bliscy i przyjaciele nie szczędzili ks. Jubilatowi słów wdzięczności; życzeń
obfitych łask, siły i błogosławieństwa Bożego,
a także opieki Matki Bożej Dziekanowskiej.
Burmistrz Tomasz Suś oraz przewodnicząca
dobczyckiej Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska złożyli na ręce ks. Kanonika szczególne
podziękowania za owocną posługę kapłańską,
szczególnie te prawie 30 lat posługi w Dziekanowicach.
Ks. kanonik Jan Cendrzak w krótkich słowach podziękował wszystkim przeżywającym
wspólnie z nim ten Jubileusz, a także wszystkim,
których spotkał na swej kapłańskiej drodze,
jednocześnie wyrażając wdzięczność za każdą
modlitwę.
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#wyzwania

Z

Gmina Dobczyce nie boi się wyzwań

aczęło się niewinnie. Strażak z Gaszyna
wyszedł przed dom, zrobił 10 pompek,
wpłacił symboliczną „piątkę” na rzecz cierpiącego na SMA Wojtusia Hawisa i nominował
kolejne trzy osoby.
Gest ten w krótkim czasie rozpalił całą Polskę, a „pompować” zaczęli wszyscy, umawiając
się na popularny już #GaszynChallenge. I choć
akcja w krótkim czasie przyniosła upragniony
efekt, bo udało się zebrać astronomiczną kwotę
9 mln zł na lek dla Wojtusia, to wyzwania nadal
są rzucane, a pomoc płynie do innych dzieci
cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

stała zbiórka pieniędzy i tak istotna, szczególnie
w czasie epidemii, promocja zbiórki.
Nie od dziś wiadomo, że na druhów zawsze
można liczyć, co potwierdza Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Dobczycach Marcin Adamski.
- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
bardzo chętnie uczestniczyły, uczestniczą i będą
uczestniczyć w takich charytatywnych akcjach.
Nie tylko pokazał to ten ogólnopolski challenge,
w który zaangażowały się wszystkie nominowane
jednostki z naszej gminy, ale także wiele innych
działań o charakterze dobroczynnym. To nowa
forma aktywności jednostek, ale jakże ważna
Strażacy pompują na pomoc dzieciom i potrzebna, gdyż straż pożarna nie tylko kojarzyć
z SMA
się będzie z działaniami ratowniczo-gaśniczymi,
#GaszynChallenge nie ominęło i gminy gdzie druhowie ratują mienie, zdrowie i życie
Dobczyce, gdzie od początku czerwca z wyzwa- ludzkie. Druhowie niosą pomoc także w innym

serii pompek, przyszła kolej na serię przysiadów.
W związku z tym, że cel zbiórki dla Wojtusia
został osiągnięty, organizatorzy #GaszynChallenge objęli akcją pozostałe dzieci cierpiące na
SMA i tak właśnie w Małopolsce „pompuje się”
dla 18-miesięcznej Tosi. Symboliczną „piąteczkę”
wpłacać można do specjalnej skarbonki utworzonej na portalu siepomaga.pl (www.siepomaga.
pl/gaszynchallengetosia).
Jako, że częścią każdego wyzwania jest
nominacja kolejnych osób i tutaj nie było wyjątku,
a wyzwanie zostało rzucone Telewizji Kraków,
Telewizji TVN, radiu RMF, Telewizji Myślenice
iTV, miastom partnerskim: Versmold i Sarisske
Michalany oraz Starostwu Powiatowemu
w Myślenicach.
Wyzwanie podjęli: radni na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Dobczycach Markiem Kaczorem (tutaj podziękowania
także za pomoc w organizacji), urzędnicy, kluby
i stowarzyszenia sportowe: Klub Sportowy
Raba Dobczyce, Ludowy Klubi Sportowy Iskra
Brzączowice, Uczniowski Klub Sportowy Orzeł
Nowa Wieś, Rozbiegane Dobczyce, Małopolskie
Stowarzyszenie Nordic Walking, Klub Sportowy
Tenis Pro Dobczyce oraz jednostki: OSP Dobczyce,
OSP Bieńkowice, OSP Brzączowice, OSP Brzezowa, OSP Dziekanowice, OSP Kornatka, OSP
Kędzierzynka, OSP Nowa Wieś, OSP Skrzynka
oraz OSP Sieraków. Chętnie stawiłaby się także
jednostka OSP Rudnik, jednak ochotników
zatrzymały pilne prace przy strażnicy.
Podziękowania za pomoc w organizacji
należą się także prezesowi Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach Marcinowi Adamskiemu oraz Klubowi
Sportowemu Raba Dobczyce.
Za montaż filmu, który można zobaczyć na
profilu Gminy Dobczyce, odpowiada Bartłomiej
Polończyk.
niem mierzyli się druhowie Ochotniczych Straży wymiarze - czy to zbierając pieniądze, pomaWyzwanie szerokim echem odbiło się także
Pożarnych, niejednokrotnie nominując się „po gając rozładować sprzęt medyczny dla fundacji, w pozostałych środowiskach, a „pompowanie”
sąsiedzku”. Zaczęło się od OSP Dobczyce, która regularnie dzieląc się życiem oddając krew, do 23 czerwca mieli już za sobą: Szkoła Podstanominowana przez OSP Winiary przystąpiła a w obecnej sytuacji wspierając działania mające wowa nr II w Dobczycach, Specjalmed, Sekcja
do wykonania zadania.Już 2 czerwca na stro- na celu powstrzymanie rozprzestrzenianiu się Gimnastyki Artystycznej Diament Dobczyce,
nie jednostki pojawił się filmik z wyzwania, wirusa, czy też wiele innych. Wszystko w myśl Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
a wraz z nim nominacja dla kolejnych jednostek: naszemu hasłu na sztandarach „Bogu na chwałę Dobczycach, a także Miejska Biblioteka Publiczna
OSP Kornatka, OSP Skrzynka, OSP Stadniki, ludziom na pożytek” – dodaje.
w Dobczycach.
OSP Nowa Wieś oraz OSP Brzezowa. Jednostki
chętnie podjęły wyzwanie, nominując kolejnych, Gmina Ustka rzuca wyzwanie Gminie Burmistrz podejmuje wyzwanie
a do końca czerwca na swoim koncie #Gaszyn- Dobczyce
#hot16challenge
Challenge miały także OSP Bieńkowice, OSP
#GaszynChallenge nie ominął i całych
O tym, że charytatywne wyzwania mają
Brzączowice, OSP Kędzierzynka, OSP Rudnik społeczności, a wyzwanie dla Gminy Dobczyce moc sprawczą przekonali się również wszyscy
oraz OSP Stojowice. Za każdą z takich akcji „przywędrowało” z samej północy, od partnerskiej śledzący muzyczne wyzwanie #hot16challenge.
Gminy Ustka. Na Wyzwanie, które polega na ułożeniu 16-wersowej
boisku KS „Raba”, zwrotki pod dowolny beat, a następnie nominaramię w ramię sta- cję kolejnych osób zaowocowało ponad 3 mln
nęli przedstawiciele zł zebranymi w celu wsparcia polskiej służby
samorządu z bur- zdrowia w walce z koronawirusem.
mistrzem TomaWyzwanie początkowo rzucane wśród
szem Susiem na artystów-muzyków szybko wyszło poza te ramy.
czele, radni, urzędW czerwcu na nominację odpowiedział m.in.
nicy, reprezentanci burmistrz Tomasz Suś, a w 16 wersach „rapoklubów i stowarzy- wał” o najważniejszych wartościach – rodzinie,
szeń sportowych gminie i zdrowiu.
oraz oczywiście
Rapując – „Znów wszystkich mieszkańców
niezawodni druho- proszę bardzo ładnie, pomóżcie służbie zdrowia,
wie jednostek OSP korona wam nie spadnie” – zachęcał do wsparcia
z gminy Dobczyce. personelu medycznego w tym trudnym czasie.
Wszyscy wspól- Zbierane w specjalnej skarbonce pieniądze na
nie „pompowali”, portalu siepomaga.pl, są na bieżąco rozdyspoa że Gmina Dob- nowywane przez fundację.
czyce ma siłę, to po
tekst i fot: jota
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z życia gminy

Wybory prezydenckie
w gminie Dobczyce

Budowa szkoły podstawowej w Dziekanowicach na finiszu

Z

niecierpliwością wyczekiwana przez społeczność Dziekanowic, Rudnika i Sierakowa,
największa obecnie realizowana przez Gminę
Dobczyce inwestycja w dziedzinie oświaty
wielkimi krokami zbliża się ku końcowi.
I choć nie wiadomo jeszcze, czy już od
1 września uda się uczniom zasiąść w nowych
szkolnych ławkach, to niewątpliwie czuć już
wielką radość i podekscytowanie.
W budynku szkoły trwają ostatnie prace
nad wykończeniem obiektu, na które składa się
m.in. malowanie ścian, podłączanie instalacji,
montaż opraw oświetleniowych i balustrad. W
ramach inwestycji zagospodarowywany jest
również teren wokół szkoły. Prowadzone są
roboty związane z zagospodarowaniem działki
i aranżacją zieleni.
Pod koniec maja podpisana została umowa
z wykonawcą na realizację i montaż wyposażenia do budynku. Zakres zamówienia dotyczy
wyposażenia przedszkola i opiewa na kwotę 58
tys. zł. W umowie uwzględniono m.in. meble do
przechowywania zabawek i potrzebnych przyrządów, kąciki zabaw, tablice, stoliki i krzesła;
wyposażenie niezbędne w przedszkolnej jadalni,
szatni czy łazienkach. Dostawa i montaż zamówionego wyposażenia rozpoczęła się w połowie
czerwca i potrwa do połowy lipca.
Realizację inwestycji od początku wspierało
zawiązane w Dziekanowicach Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły, które teraz podjęło decyzję
o zakupie wyposażenia do pracowni językowej
i rozbudowie sprzętu do nagłośnienia. Koszt
wyposażenia to ponad 22 tys. zł, a zakup
sprzętu do nagłośnienia 15 tys. zł. Już w marcu

N
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Fotowoltaika pojawi się na kolejnych budynkach
Gminy Dobczyce

a ośmiu budynkach użyteczności publicznej
w gminie Dobczyce zamontowane zostaną instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.
Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę na
ich montaż z firmą Skorut Systemy Solarne
reprezentowaną przez prezesa Zarządu Adama
Skoruta.

Zakres umowy obejmuje dostawę, montaż
i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej
o łącznej mocy 188 kWp na budynku przedszkola nr 1 w Dobczycach, budynku komunalnym
przy ul. Kościuszki w Dobczycach, budynkach
szkół w: Kornatce, Brzączowicach, Stadnikach,
na szkole podstawowej nr 1 w Dobczycach,
budynku Urzędu oraz Regionalnego Centrum
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.
– Jest to projekt, który pozwoli nam zaoszczędzić kolejne środki i produkować energię
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zostały zakupione microporty za kwotę 5 495
zł, z czego 5 000 zł pochodziło z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego. Pozostała cześć środków
przeznaczonych na zakup wyposażenia pochodzi
z wpłat oraz składek mieszkańców.
Szkoła w Dziekanowicach, której główny
budynek zagrożony został w wyniku powodzi
w 2010 r. (0suwisko) zajmuje obecnie w sumie
cztery wysłużone budynki zlokalizowane
w Dziekanowicach i Sierakowie (także oddział
przedszkolny). Dzięki realizacji inwestycji, jaką
jest budowa nowego obiektu, szkoła i przedszkole będą mieścić się w jednym budynku. Poza
salami dydaktycznymi znajdzie tam też miejsce
świetlica, stołówka oraz biblioteka z czytelnią.
Rozpoczęcie przez dzieci nauki we wrześniu,
w nowych już murach szkoły, uwarunkowane
jest zakończeniem robót w terminie zakładanym
w umowie.
- Widoczny postęp prac na budowie świadczy o zbliżającym się terminie zakończenia
umowy - mówi kierownik Referatu Inwestycji
UGiM Dobczyce, Konrad Skiba. - Jednakże
w obliczu kryzysu, który dotknął w tym roku
wykonawców, jak również jednostki samorządu
terytorialnego, nie dotarła część materiałów,
co może mieć wpływ na ukończenie robót
w terminie zakładanym w umowie. Ponadto
od sierpnia ubiegłego roku trwają starania
o przyłączenie budynku do stałego zasilania
obiektu z sieci elektroenergetycznej. Na obecnym
etapie budowy zasilanie jest niewystarczające
do pokrycia pełnego zapotrzebowania na moc
zainstalowanych urządzeń.

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
- podkreślił burmistrz Suś.
Wykonawca reprezentuje firmę lokalną,
jest też znany ze swoich realizacji w gminie
Dobczyce, odpowiada za budowę farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków. O swoim
doświadczeniu zapewnia także prezes firmy
Skorut Systemy Solarne.
– Nasza firma powstała w 1997 r.
i była pionierem energii odnawialnych
w Polsce, od tego czasu zajmujemy się
produkcją i montażem kolektorów
słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła.
W zakres naszych usług wchodzi projektowanie, produkcja i wykonawstwo
– mówi Adam Skorut.
W ramach zrealizowanego projektu
podwoi się moc instalacji fotowoltaicznych należących do Gminy Dobczyce,
ponieważ od roku 2015 działa wspomniana elektrownia fotowoltaiczna
przy oczyszczalni ścieków o mocy 125
kWp, a w roku 2019 została wykonana
instalacja fotowoltaiczna na Przedszkolu Samorządowym nr 3 o mocy 18,15 kWp.
Wartość zadania dla Gminy Dobczyce opiewa
na 709 025,89 zł brutto, w tym dofinansowanie
z Unii Europejskiej: 329 892,03 zł.
Zadanie pn. „Energia słońca dla Dobczyc:
Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych
– Gmina Dobczyce” wchodzi w skład projektu
RPMP.04.01.01-12-1120/17 “Montaż instalacji
OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.
tekst i fot: jota

W

ybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
28 czerwca nie przyniosły ostatecznego
rozstrzygnięcia. Konieczna będzie II tura,
w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał
Trzaskowski. Wiemy natomiast, jak rozkładały
się głosy w gminie Dobczyce.
W gminie odnotowana została wysoka frekwencja - do urn wybrało się 69,62 % uprawnionych do głosowania, co jest wynikiem wyższym
niż średnia krajowa. Najwyższą frekwencję
odnotowano w Obwodowej Komisji Wyborczej w Stojowicach, gdzie zagłosowało 81,62 %
uprawnionych, najniższą w Nowej Wsi – 61,60 %.
Głosy mieszkańców gminy Dobczyce przedstawiały się następująco:
Andrzej Duda (4 448 głosów) – 54,64 %
Rafał Trzaskowski (1 394 głosów) – 17,12 %
Krzysztof Bosak (941 głosów) – 11,56 %
Szymon Hołownia (940 głosów) – 11,55 %
Władysław Kosiniak-Kamysz (227 głosów) – 2,79 %
Robert Biedroń (128 głosów) – 1,57 %
Stanisław Żółtek (22 głosy) – 0,27 %
Marek Jakubiak (14 głosów) – 0,17 %
Waldemar Witkowski (9 głosów) – 0,11 %
Paweł Tanajno (9 głosów) – 0,11 %
Mirosław Piotrowski (9 głosów) – 0,11 %
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych
obwodów gminy Dobczyce dostępne są na:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/
wyniki/1/gm/120901
ugim

U

Ulewny i niespokojny
czerwcowy weekend

lewne deszcze, które nawiedziły południową
Małopolskę w weekend 20-21 czerwca, nie
ominęły gminy Dobczyce.
Poza częściowo zniszczoną infrastrukturą
drogową, szkody powstały także w gospodarstwach mieszkańców.
Ulewa przyszła w najgorszym momencie
- kiedy wszyscy czujemy się bezpieczni w domach.
Już w nocy z 20 na 21 czerwca jednostki
z gminy Dobczyce udały się do akcji w miejscowości Skrzynka-Stadniki, gdzie wezbrały wody
Krzyworzeki. Tam też droga była nieprzejezdna.
W wyniku powodzi uszkodzony został także
mostek przy tartaku w Kędzierzynce.
W całej gminie doszło do miejscowych podtopień, ucierpiały przede wszystkim gospodarstwa
domowe. Przez cały czas poszkodowani mogli
liczyć na pomoc jednostek OSP z gminy oraz na
wsparcie z urzędu gminy.
Mieszkańcy poszkodowani podczas ulewy,
dzięki sprawnym działaniom, szybko pozyskali
potrzebne wsparcie finansowe w ramach zasiłków dla poszkodowanych. Wsparcie to zostało
niezwłocznie przekazane przez Małopolski
Urząd Wojewódzki.
Po weekendowych opadach natychmiast
powołana została komisja składająca się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, która zinwentaryzowała
i oszacowała szkody wywołane intensywnymi
opadami oraz przygotowała odpowiedni wniosek.
- Pomoc finansową otrzymało sześć gospodarstw
na kwotę w sumie 25 tys. zł. – mówi burmistrz
Tomasz Suś – Podziękowania za niezwłoczną
pomoc, pracę i poświęcenie na rzecz poszkodowanych kieruję do Druhów OSP oraz Pracowników terenowych UGiM Dobczyce.
ugim
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Drogi w gminie Dobczyce w przebudowie

P

rawie 2. km odcinek drogi Rudnik – Winiary
w gminie Dobczyce jest przebudowywany
w ramach inwestycji o wartości ponad 4 mln zł.
Obecnie budowany jest chodnik, który prowadzić będzie od drogi wojewódzkiej Dobczyce
– Wieliczka do budynku remizy OSP w Rudniku.
- Mieszkańcy Rudnika długo czekali na tę inwestycję,
szczególnie ze względu na ruch samochodowy
na trasie w kierunku Winiar - mówiła podczas
podpisania umowy z wykonawcą tej inwestycji,
przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata

30 lat samorządności

drogi powiatowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej.
W ubiegłym roku wykonana została pierwsza
część zadania – powstał nowy chodnik, teraz
przeszedł czas na nakładkę asfaltową. Remont
realizowany jest od budynku PGNiG i sięga
Rynku. Inwestycja, podobnie jak ta w Rudniku,
realizowana jest przy wsparciu finansowym
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Równolegle z remontem Jagiellońskiej
– budowa wodociągu

T

o były bardzo intensywne, często trudne
lata. 30 lat samorządności to wielkie
i małe sukcesy, ale też i gorycz niepowodzeń. Bo
przecież i takich nie brakowało na przestrzeni
trzech dekad. Ale to przede wszystkim zmiany,
jakie dokonywały się w naszej świadomości
i w naszym otoczeniu.
Na kolejnych stronach przedstawiamy
Państwu historię naszego miasta i gminy
w naprawdę wielkim skrócie. To zdjęcia, które są
zapisem zmian, które odeślą nas do wspomnień.
To zdjęcia, które są dokumentacją tego, jak przez
30 lat zmieniała się nasza mała Ojczyzna.
W kolejnym numerze Tapety przypomnimy
naszych samorządowców – radnych, burmistrzów,
członków Zarządu, sołtysów. To osoby, które
wybieraliśmy, aby reprezentowały nasze interesy
w Radzie, które podkreślały, co jeszcze trzeba
zmienić, które w naszym imieniu podejmowały
decyzję wpływające na nasze codzienne życie.
Red.

Do fotograficznej podróży odniósł się także
burmistrz Tomasz Suś, który powiedział:
W roku 30-lecia samorządności pragnę
wyrazić wdzięczność wszystkim Samorządowcom
Przy okazji remontu nawierzchni oraz ziemi dobczyckiej, którzy przez te lata otaczali
Jakubowska. – Wybudowany chodnik znacznie
poprawi bezpieczeństwo na tym właśnie odcinku. chodników ul. Jagiellońskiej, Gmina Dobczyce Gminę Dobczyce troską. Nie bylibyśmy dziś
W ramach zadania zmodernizowany zostanie buduje oraz remontuje wodociąg. Całkowity koszt w tym miejscu, gdyby nie Wasza praca, trud
remontu wodociągu od Rynku do ul. Szkolnej i serce wkładane codziennie w „lepsze jutro”
także prawie 2 km odcinek drogi.
- Jest to dla nas inwestycja, która wpisuje się i budowy wodociągu od „Starej Jagiellońskiej” następnych pokoleń. Dziękuję za podejmowanie
w ważne działania podejmowane w celu poprawy do skrzyżowania ul. Rzeźniczej i Jagiellońskiej, decyzji, często ryzykownych, ale zawsze stastanu dróg na terenie gminy Dobczyce - mówił wynosi prawie 600 tys. zł.
wiających dobro mieszkańców na pierwszym
Zadanie realizowane jest ze środków budżetu miejscu. Dziękuję za zaangażowanie i oddanie
burmistrz Tomasz Suś
Inwestycja realizowana jest przy 50% dofi- Gminy Dobczyce, a na podjęcie decyzji o jego reali- sprawom gminy, które pozwoliły na widoczne
nansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zacji miała wpływ prowadzona przez Powiat Myśle- zmiany, jakie w ciągu tych 30 lat zaszły w Dobnicki inwestycja. Wykonane teraz zadanie uchroni czycach i każdym z sołectw. Wspólnie możemy
– programu Ministerstwa Infrastruktury.
nową nawierzchnię przed ewentualną ingerencją być dumni z gminy, którą reprezentujemy, już
w przyszłości, właśnie w celu remontu/budowy myśląc i kreując jej dalszą przyszłość.
Trwają prace na ul. Jagiellońskiej
Zaawansowane prace trwają też w Dobczy- wodociągu.
Zapraszam wszystkich Państwa do podrótekst i fot: jota/ps ży pomiędzy przeszłością a teraźniejszością
cach, gdzie Powiat Myślenicki realizuje remont
naszej Gminy. Na kolejnych zdjęciach możemy
4 150 003 zł dla Gminy Dobczyce
zaobserwować, jak bardzo zmieniła się nasza
w ramach Tarczy dla Samorządów
mała Ojczyzna.

G

mina Dobczyce otrzymała 4 150 003 zł
w ramach projektu „Tarcza dla Samorządów”.
Kwota ta jest przeznaczona w ramach komponentu Fundusz Inwestycji Samorządowych.
Czek przekazali na ręce burmistrza Tomasza Susia, poseł Władysław Kurowski i radny
Sejmiku, Robert Bylica.
- Dziękuję serdecznie wszystkim którzy podejmowali działania i decyzje o przyznaniu nam tejże
kwoty – powiedział burmistrz Suś. - To duże
środki do wykorzystania, a przecież potrzeb jest
wiele. Należy wspomnieć choćby o inwestycjach,
które wymagały zaciągnięcia kredytów jak na
przykład budowa szkoły w Dziekanowicach.
Jak podkreśla burmistrz, priorytetem dla
gminy na dzisiaj jest także gospodarka ściekowa
oraz modernizacja dróg.
ugim

M

iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o zasadach, które
obowiązują przy składaniu wniosków na
świadczenia od 1 lipca.
Wnioski o świadczenie Dobry Start 300+,
zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na
nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać
od lipca wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia,
ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.
Natomiast w wersji papierowej wnioski
można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach od
1 sierpnia.
Jednocześnie przypominamy, że w tym
roku nie trzeba składać kolejnego wniosku
o przyznanie świadczenia wychowawczego
w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek
złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od
1 lipca 2019 r., - to świadczenia przyznane do
końca maja 2021 r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na kolejny okres świadczeniowy będą
przyjmowane od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą
elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia 2021r.
w wersji papierowej.

Dobczycka korona zapory
i zamek ponownie otwarte

T

ymczasowo zamknięta z powodu pandemii korona zapory w Dobczycach, została
na nowo otwarta dla ruchu turystycznego.
Popularna ścieżka spacerowa będzie dostępna
każdego dnia tygodnia w godzinach od 11:00 do
21:00. Wejście na koronę zapory jest możliwe
bramą od strony ul. Góra Jałowcowa i ul. Braci
Kowalskich (dawna ul. Budowlanych).
Od czerwca pracę wznowiło także Muzeum
Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego
w Dobczycach, w związku z czym można już
zwiedzać dobczycki zamek i skansen na Wzgórzu Zamkowym. W czerwcu muzeum otwarte
było w weekendy, w wakacje dostępne będzie
od wtorku do niedzieli w godz. 10:00 – 18:00m,
przy czym ostatnie wejście możliwe jest o 17.

mgops
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z Ispiny

Wystawa z przymrużeniem oka

Z

aplanowana na Prima Aprillis, z powodu
pandemii koronawirusa musiała trochę
poczekać – wystawa „Pół żartem, pół serio”,
miała swoją pierwszą odsłonę 18 czerwca,
w galerii ISPINA.
Ta zaskakująca wystawa to zdjęcia portretów, wykonanych przez znanych europejskich

Praca Zbigniewa Korduli została doceniona
przez członków ISPINY. Otrzymał on specjalne
zaproszenie do grona członków stowarzyszenia.
Prezes Cecylia Frajtag zwróciła uwagę, jak
strój, fryzura, dodatki i odpowiednia postawa
odmieniają postać, niejednokrotnie dodając
dostojeństwa i szlachetności. Wspomniała też z
sentymentem o byłej
prezes śp. Elżbiecie
Kautsch, której z pewnością spodobałby się
ten projekt, bo jak
mówiła lubiła takie
wyzwania, z nutą
szaleństwa i przekory.
Wystawę będzie
można obejrzeć
w soboty, w godz. od 11
do 13 w galerii Ispina
w Rynku w Dobczycach. Jak zapewniają
organizatorzy pojawi się ona również
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dobmalarzy, od XV po pierwszą połowę XX wieku. czycach (od 15 lipca). Jeśli wszystko pójdzie
Z jedną „drobną” zmianą – twarze na portretach zgodnie z planem, prawdopodobnie z końcem
„podmieniono” twarzami mieszkańców z gminy roku ukaże się również kalendarz.
Członkowie Ispiny są zgodni, że to nie koniec
Dobczyce, przyjaciół ISPINY, przedsiębiorców,
samorządowców, dyrektorów, sponsorów, miło- tego projektu. Będzie on rozszerzony o kolejne
osoby związane z Ispiną, a jest ich przecież
śników sztuki.
Czy odnajdziecie, kto pozował do „Damy spore grono. Gratulujemy pomysłu i realizacji!
maga
z gronostajem”, „Mona Lisy” Leonarda da Vinci,
fot. Magda Gaweł, Paweł Stożek
czy Dziewczyny z perłą Jana Vermeera, kto stał
się Fryderykiem Wielkim, czy
Bachusem Michelangelo Merisi
da Caravaggio?
Takie szalone przedsięwzięcie
było możliwe dzięki doskonałemu
duetowi Cecylii Frajtag, która
zajęła się doborem dzieł i Zbigniewa Korduli, który wykorzystał
swoje umiejętności fotografa.
A praca przy każdym z portretów, jak mówił pan Zbigniew, była
pracochłonna, trwająca nawet kilka dni. Ważne było, by zachować
rysy twarzy a jednocześnie nie
odbiegać znacznie od oryginału
obrazu. Niejednokrotnie trzeba
było ponownie zastanowić się
nad doborem dzieła.
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Anegdoty o sławnych
ludziach (12)
Aleksander Fredro uchodził za osobę świetnie
opowiadającą niezbyt cenzuralne historyjki. Był
raz w towarzystwie starszych dam i uczestniczki
herbatki poprosiły go:
- Hrabio, niech pan opowie, coś, co by pozwoliło
nam się zaczerwienić...
- Nie mogę - odrzekł Fredro - bo panie raczej by
zzieleniały z zazdrości, że to już ich nie spotka.
Pewnego razu Cyprian Kamil Norwid przeglądał gazety, a obecny przy tym przyjaciel zapytał:
- Jest coś nowego?
- Owszem.
- Co?
- Data.
Heinrich Heine był kiedyś stroną w pojedynku. Strzelił pierwszy i chybił. Następnie
strzelił przeciwnik i trafił Heinego w pierś, lecz
kula utkwiła w portfelu, a poeta nie odniósł
najmniejszego szwanku. Spokojnie wyciągnął
portfel z kieszeni i powiedział:
- Oto, co znaczy dobrze ulokować gotówkę.
C. F.

Z przepisów Teściowej
Zupa ogórkowa z grzankami

wywar z kości i warzyw,
3 łyżki śmietany,
ok. 1/2 kg świeżych ogórków,
łyżka koncentratu pomidorowego,
masło, mąka,
koperek, sól, pieprz, cukier do smaku

Ogórki umyte, obrać, pokroić w paseczki
usuwając pestki, połączyć z koncentratem
pomidorowym i masłem. Dusić ok.10 minut na
małym ogniu, często mieszając. Całość wymieszać z wywarem i śmietaną połączoną z mąką
i chwilę pogotować. Następnie dodać posiekany
koperek i doprawić do smaku. Można podawać
z ryżem, makaronem, teściowa poleca podawać
z grzankami.
Smacznego i udanego lata życzy
Teściowa

Porada: mruganie pełni ważną funkcje w utrzymaniu czystości gałki ocznej. Jeśli koncentrujesz
wzrok na monitorze komputera, nie zapominaj
o częstym mruganiu, zawieś na obudowie
karteczkę z napisem „mrugaj”. A na poprawę
pamięci - jedz orzechy.

13

reklama

Kominki, nagrobki, parapety,
schody marmurowe
tel. 601 958 378

14

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:
Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01
adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl

TAPETA 6(206)/2020

rozmaitości

W

XXV – lecie Klubu Przewodników, cz.I.

iele osób zna i zwiedzało dobczycki
zamek, wiele osób też jeździ na wycieczki
krajoznawcze i górskie organizowane przez
dobczycki oddział PTTK.

kursu zdawali egzamin 29 kwietnia 1995r. Na
corocznym otwarciu sezonu turystycznego na
zamku w Dobczycach, które odbyło się 6 maja
1995r., nowo upieczeni przewodnicy zostali zaprzysiężeni przez ówczesnego
prezesa dobczyckiego
PTTK, Jerzego Kowalskiego. Otrzymali oni
z rąk prezesa odznaki „Przewodnik PTTK
– Ziemia Dobczycka”.
Zebranie założycielskie, w którym uczestniczył Henryk Leśniak,
odbyło się 12 maja 1995r.
Na zebraniu wybrano
zarząd w składzie: prezes – Kazimierz Gierlach,
z-ca prezesa – Jacek
Kotarba, sekretarz –
Piotr Przęczek, skarbnik
– Łukasz Bajer, członkowie: Maria Topa, Jerzy
Zarówno podczas zwiedzania zamku, jak Kowalski, Józef Kula.
i w czasie wycieczek terenowych, turystom
Z inicjatywy nowo wybranego prezesa
przekazywana jest wiedza historyczna, krajo- patronem klubu został Władysław Kowalski,
znawcza, przyrodnicza.
który był twórcą Muzeum na Zamku i Skansenie
Stoją za tym nasi przewodnicy skupieni w Dobczycach. Honorowymi członkami klubu
w Klubie Przewodników im. Władysława zostali: Henryk Leśniak, Artur Gerhard, StaKowalskiego, działającym przy Oddziale PTTK nisława Walków, Leszek Maślanka i burmistrz
w Dobczycach.
Marcin Pawlak.
Pomysł założenia klubu powstał po skończeJacek Kozubek
niu kursu przewodników PTTK. Uczestnicy tego
Źródło: Kronika Klubu Przewodników PTTK

474 Super Czytelników!
Aż 474. dzieci ukończyło VI edycję akcji pt.
„Zostań Super Czytelnikiem”. Trwała ona od 21
października 2019 roku i polegała na wykonaniu
Misji Lokalnej (wizyta w bibliotece i wypożyczanie książki raz na tydzień w wyznaczonym
okresie czasu) oraz Misji Specjalnej (realizacja
jednego z zadań). Dzieci zbierały 13 naklejek za
wykonanie obu misji na specjalnych zakładkach.
Naklejki otrzymywały w bibliotece publicznej
i szkolnej. Dziękujemy wszystkim za udział
w inicjatywie, mamy nadzieję, że była to ciekawa
przygoda czytelnicza, ale również poznawcza.
W tym roku każda naklejka związana była
z ciekawym miejscem w naszej gminie, z tej okazji
w bibliotece powstały małe makiety prezentujące te miejsca. Zachęcamy do obejrzenia ich
w bibliotece. Rozdanie nagród nastąpiło podczas
zakończenia roku szkolnego w szkołach naszej
gminy. Natomiast do biblioteki po nagrody
zapraszamy wszystkich innych uczestników
spoza gminy oraz przedszkolaków z przedszkola
nr 1 i 3 w Dobczycach, przedszkola „Bajkoland”
i żłobków.
Akcja „Zostań Super Czytelnikiem” odbywała
się pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Susia, dzięki
któremu każde dziecko otrzyma nagrodę książkową. Biblioteka ufundowała medale, które
własnoręcznie przygotowała Iwona Płoskonka.
Sukcesy w projektach
Komisja Konkursowa programu „Seniorzy
w Akcji” (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”) wyłoniła zwycięzców drugiego etapu XIII
edycji ogólnopolskiego konkursu. Wśród 22
wybranych pomysłów (na 212!) znalazł się nasz
projekt! Na „Międzypokoleniowe podwórko
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akacje
w mieście
– to w tym roku
często konieczność. Wielu z nas
wciąż jeszcze boi
się wyjazdów, boi
się kontaktu ze
środowiskiem,
które nie jest nam znane. Czujemy się bezpiecznie na własnym podwórku.
COVID-19 przejechał po nas walcem i wciąż
poprawia. Ta metafora doskonale oddaje to, co
jest codziennością każdego polskiego domu. Inne,
niż dotychczas, zakończenie roku szkolnego
w każdej szkole w gminie – począwszy od przedszkoli, na Zespole Szkół w Dobczycach kończąc.
Bez uroczystych apeli radosnych spotkań we
własnym gronie. Wszystko z obostrzeniami,
z ostrożnością.
Ale wakacje to czas, kiedy każdy myśli
o tym, żeby odpocząć. Odetchnąć od tego, co
było udziałem całych rodzin przez prawie cztery
miesiące zdalnego nauczania. Dzieci powoli
zaczęły wracać na świetlice, na zajęcia stałe
w ośrodku kultury czy na zajęcia w bibliotece
publicznej.
W czasie wakacji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach przygotował ofertę dla dzieci – warsztaty plastyczne,
z mozaiki, ceramiki.
Zajęcia te z roku na rok cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. W tym roku, ze względu na
sytuację epidemiologiczną, zajęcia odbywają się
w mniejszych grupach, z reżimem sanitarnym.
Listy na zajęcia plastyczne są pełne, ośrodek
kultury udostępnił listy rezerwowe. Wszelkich
informacji na temat zajęć i ich dostępności
udzielają pracownicy pod nr. tel.: 533 990 660
lub 12 27 16 757.
Informacje z ofertą są także na bieżąco
udostępniane na stronach ośrodka kultury
(internetowej oraz FB).
Red.

ekologiczne” zaprosimy seniorów oraz dobczyckie
przedszkolaki!
Już wkrótce czekają nas warsztaty online,
podczas których przygotujemy wniosek o dotację,
i otrzymamy dofinansowanie.
Zakwalifikowaliśmy się także do projektu
„Sieć na Kulturę”, realizowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach którego podniesiemy kompetencje
Kreatywny koktajl, czyli
twórczo w sieci
i kwalifikacje cyfrowe poprzez organizację
szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwiniemy kompetencje cyfrowe dzieci i
obiąc koktajl, wybieramy ulubione składniki.
młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie
Po połączeniu tworzą one pyszną całość.
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także
Czasem wybieramy nowe, jeszcze nieznane
wyposażymy bibliotekę w sprzęt niezbędny do smaki. Taki ma by projekt „Kreatywny koktajl,
organizacji zajęć i warsztatów.
czyli twórczo w sieci” autorstwa Klubu Małych
Kolejnym wygranym projektem jest „Kre- i Dużych działającego przy Miejskiej Bibliotece
atywny koktajl, czyli twórczo w sieci” autorstwa Publicznej w Dobczycach.
naszej bibliotekarki Małgorzaty Molendys.
Będą to cztery warsztaty online: zajęcia
wokalne, krawieckie, plastyczne oraz graficzne
Biblioteka: kreatywność, przede wszystkim! oraz finałowy film podsumowujący wszystkie
To nie był łatwy czas. Trafiliśmy na moment, spotkania.
w którym świat jakby stanął w miejscu. PrzeWarsztaty będą dostępne dla wszystkich,
cież biblioteka dla nas jest całym światem! Na a pojawią się na YouTube: BIBLIOTEKA DOBszczęście szybko pozbyliśmy się złych myśli CZYCE. Już teraz serdecznie zapraszamy!
i przeszliśmy do działań.
Szczegółowe informacje będą umieszczane na
W czasie kwarantanny porządkowaliśmy stronie biblioteka.dobczyce.pl, Facebooku Klubu
zbiory, ale twórczo pracowaliśmy w sieci, nagry- Małych i Dużych oraz na specjalnie utworzonym
wając m. in. około 50 filmów i podejmując inne fanpage’u KREATYWNY KOKTAJL.
działania.
Projekt dofinansowano ze środków programu
Od 18 maja biblioteka została ponownie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Funotwarta. Biblioteka otwarta jest w poniedziałki dacji Wolności realizowanego przez Akademię
środy i piątki w godz 11 do 19 oraz we wtorki Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki,
i czwartki od 9 do 16. Zapraszamy!
Przygody i Przyjemności ARTS oraz Gminę DobWszystkich informacji prosto z MBP szukajcie czyce. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie
na naszym Facebooku, YouTubie, Instagramie „Kalejdoskop to my”.
oraz stronie internetowej biblioteka.dobczyce.pl.
Obserwujcie nasze strony.
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Siódmy w Polsce w downhillu

ilip Gorączko imponuje rówieśnikom. Gdy
większość z nich gra w piłkę nożną, on
wybrał sport ekstremalny, któremu trzeba
poświęcić dużo czasu. Filip jest 7. Zawodnikiem
w Polsce. Dowiedzmy się, co go fascynuje w tej
dyscyplinie i jakie ma marzenia mimo bardzo
młodego wieku.

wykonuję sam lub z pomocą taty. Ceny nowych
rowerów zjazdowych wahają się miedzy 10,
a 40 tysięcy złotych w zależności od materiału
z jakiego wykonana jest rama oraz osprzętu.
Na koszt uprawiania tego sportu wpływają
również koszty wyjazdów na zawody. Aktualnie posiadam dwa rowery wyczynowe. Jeden
służy do Downhillu a drugi do jazdy enduro.
Z Filipem o jego pasji rozmawiał Paweł
Co najbardziej fascynuje Cię w tej
Piwowarczyk
dyscyplinie?
W tym sporcie najbardziej fascynuje mnie prędkość, którą osiąga
się na zjeździe oraz adrenalina
towarzysząca startom w zawodach. Bardzo przyjemne jest też
pokonywanie płynnie trudnych
sekcji. Każdy możliwy weekend
spędzam w bike parkach, a w
tygodniu robię treningi siłowe
oraz trenuję na lokalnych trasach
w Dobczycach.
Trzeba jednak przyznać,
oglądając Twoje filmy, że to
dość niebezpieczny sport?
Downhill jest sportem ekstremalnym i wysokiego ryzyka, ale
dzięki odpowiednim treningom
oraz ochraniaczom można uniknąć
urazu. Jeszcze się nie połamałem…
i odpukać. W tym miejscu dziękuję
Karolowi Kudlikowi z Codustudio,
który pomaga mi składać te efektowne filmy.
Startowałeś w jakiś zawodach? Jakie wyniki osiągałeś?
Biorę udział we wszystkich imprezach/zawodach downhillowych,
między innymi; edycjach Pucharu
Polski i Mistrzostwach Polski (JoyRide Kluszkowce, Hard Downhill
League Szczyrk, Mistrzostwa Polski
Wisła Stożek, JoyRide Harenda,
Wiele osób na portalu społecznościowym edycjach Local Series Of Downhill: Kasina
zobaczyło Twoje filmy i umiejętności, które Wielka, Wisła Stożek oraz Pucharze Bike Park
prezentujesz. Budzą one zachwyt. Skąd Kasina). Do moich największych zeszłorocznych
wzięła się pasja do rowerów i od kiedy? sukcesów należy 4. miejsce w Pucharze Bike
Moja przygoda z kolarstwem zjazdowym Park Kasina oraz 7. miejsce na Mistrzostwach
rozpoczęła się w 2017 r. Zaczęło się od oglą- Polski w Wiśle. Uważam to za duży sukces,
dania filmików na Youtubie. Rodzice kupili ponieważ brałem udział w kategorii 15-18 lat.
mi wtedy pierwszy rower górski, ale nie był
Gdzie w okolicy można pojeździć, poleon rowerem wyczynowym. Otwarto wówczas casz jakieś ciekawe trasy?
trasy rowerowe w Kasinie Wielkiej. Zacząłem
Osobiście bardzo polecam Wisła Skolnity, ale
tam jeździć i bardzo mi się spodobało. Okazało bliżej mamy Bike Park Kasina oraz Koninki
się, że bez wyczynowego roweru nie jestem Gravity Park.
w stanie osiągać dobrych wyników. Po trzech
Wiążesz swoją przyszłość z jazdą na
miesiącach użytkowania roweru dowiedziałem rowerze? Masz jakieś marzenie z tym
się na serwisie, że dawno im się nie zdarzyło związane?
naprawiać tak zużytego roweru. Po roku jazdy
Od tego roku jestem już kolarzem z licencją
na tym rowerze nie było już na czym jeździć. UCI. Swoją przyszłość wiąże ze sportem roweRodzice zdecydowali, że skoro tak bardzo mnie rowym zarówno jako zawodnik, ale też w sferze
fascynuje ten sport to kupią mi pierwszy rower zawodowej. Marzą mi się tytuły mistrzowskie.
wyczynowy.
Aktualnie marzę także o nowym rowerze.
Ten rowerowy sport ma swoją nazwę
Fot. Mariusz Matuszek
i specyfikę. Opowiedz o niej.
Sport, który uprawiam to Downhill, czyli WARTO WIEDZIEĆ
kolarstwo zjazdowe. Do uprawiania tego
Enduro to rower do całodniowych wyciesportu potrzebny jest rower zjazdowy oraz czek górskich i odkrywania nowych tras, które
przede wszystkim wysokiej jakości ochrania- prowadzą czasem w górę, a czasem stromo dół.
cze: nakolanniki, nałokietniki, kask typu full
W downhillu chodzi głównie o prędkość,
face, oraz buzer czyli ochraniacz kręgosłupa a na początek trasy dociera się korzystając
i klatki piersiowej. Jest on bardzo kosztowny ze z wyciągu. Jazda pod górę na takim rowerze
względu na wysoką cenę roweru oraz koszty jest niemożliwa.
jego serwisowania. Część serwisowych prac
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Bezpieczeństwo nad
wodą

omimo wieloletniej akcji uświadamiającej
prowadzonej przez odpowiednie służby
m.in.: WOPR, RWR, Policję i Straż, liczba
utonięć nadal jest duża. Głównymi przyczynami utonięć są: wchodzenie do wody pod
wpływem alkoholu, kąpanie się w miejscach
niedozwolonych i brawura.
Bliskość Jeziora Dobczyckiego, rzeki Raby
i starych wyrobisk żwiru stwarza potencjalne
zagrożenie dla chcących skorzystać z kąpieli.
Należy podkreślić, że kąpiel w Jeziorze Dobczyckim jest zabroniona na całej jego powierzchni.
Dlatego należy korzystać z basenów lub akwenów,
gdzie kąpiel jest dozwolona.
Aby bezpiecznie spędzić czas nad wodą
należy m.in. przestrzegać kilku podstawowych
zasad: nie kąpać się w miejscach niestrzeżonych,
w pobliżu budowli hydrotechnicznych, zapór,
śluz, jazów, mostów, ujęć wody, falochronów,
portów, szlaków żeglownych, w zbiornikach
przeciwpożarowych, w stawach hodowlanych,
w żwirowniach i gliniankach, w miejscach gdzie
są silne prądy i wiry. Nie należy wchodzić do
wody po spożyciu alkoholu i środków odurzających; nie wchodzić do wody na czczo oraz
bezpośrednio po obfitym posiłku; nie wchodzić
do wody po wysiłku fizycznym oraz po długim
przebywaniu na słońcu. Wchodząc do wody po
długim przebywaniu na słońcu należy schłodzić
wodą twarz, kark i okolicę serca; nie skakać do
nieznanej wody (zwłaszcza na głowę). Często
takie skoki kończą się urazami kręgosłupa
i trwałym kalectwem. Nie pływać: po zachodzie
słońca (zapadające ciemności mogą skutecznie
utrudnić, a nawet uniemożliwić ewentualną
akcję ratunkową), podczas mgły i przy wysokiej
fali. Nie należy przeceniać swoich możliwości
pływackich i należy je ciągle doskonalić; jeśli
zdarzy się pływać dalej od brzegu należy pamiętać
o zachowaniu sił na drogę powrotną lub używać
bojki asekuracyjnej SP, potocznie nazywanej
„Pamelką”; zwracać uwagę na innych kąpiących
się, a po zauważeniu wypadku lub przypadku
tonięcia wezwać pomoc i powiadomić ratownika.
Nie krzycz i nie wzywaj pomocy, gdy nie jest ci
ona potrzebna; nie niszcz sprzętu ratunkowego
i oznakowania kąpielisk i miejsc przeznaczonych
do kąpieli oraz znaków żeglugowych. Nie przebywaj zbyt długo w wodzie, stosuj odpowiednio
długie przerwy; najlepiej pływać w wodzie
o temperaturze powyżej 18°C (optymalna temperatura wody to 22 – 25°C). Należy poinstruować
dzieci o grożących im niebezpieczeństwach
i nie pozostawiać ich nad wodą bez opieki dorosłych – NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ
OPIEKI ! Dzieci samodzielnie nie potrafią ocenić
zagrożenia; dzieci do lat 7 powinny przebywać
na kąpielisku lub miejscu przeznaczonym do
kąpieli wyłącznie pod nadzorem dorosłych; na
basenach i kąpieliskach stosować się do regulaminu danego obiektu i bezwzględnie słuchać
poleceń ratowników; nie wrzucać do wody śmieci,
szkła, ostrych przedmiotów, itp.; nie wchodzić
do wody wbrew zakazowi ratownika oraz
w czasie, gdy wywieszona jest czerwona flaga;
biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel.
Telefony alarmowe:
112 – Telefon alarmowy
997 – Policja
998 - Straż pożarna
601 100 100 - Telefon alarmowy nad wodą
Jacek Kozubek, Robert Kozubek
instruktorzy ratownictwa wodnego
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