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lenerowe pokazy filmowe wpisały się już
w letnie wakacyjne wieczory w Dobczycach.
W tym roku z powodu epidemii i obowiązujących obostrzeń niemożliwa była organizacja
filmowych spotkań pod murami miejskimi,
jednak na początku lipca kino plenerowe,
a nawet i samochodowe, zawitało do naszego

Sportowego Raba Dobczyce, a zmotoryzowani
widzowie mieli okazję obejrzeć pokaz z samochodu zaparkowanego na niedawno powstałym
parkingu.
Ledowy ekran pozwolił na organizację
seansu o wcześniejszej porze. Udało się to
wykorzystać i zaprosić dzieci na film Baranek
Shaun – w roli głównej
z niesfornym barankiem
i jego „rozbekaną” ferajną.
Pełna humory historia tej
gromadki rozśmieszyła
nie tylko małych, ale i
tych starszych odbiorców.
Wieczorny seans
zgromadził dojrzalszą
publiczność, która wspólnie z parą bohaterów
z filmu „Green Book”
wybrała się w jedyną
taką podróż na południe
Stanów Zjednoczonych.
Kino pod gwiazdami
zorganizowali wspólnie Gmina Dobczyce oraz
miasta.
Przestrzenią dla tegorocznego kina plenero- Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice.
wego stała się ul. Podgórska, gdzie chętni mogli Partnerem wydarzenia był Klub Sportowy Raba
wybrać pomiędzy kocykiem lub leżaczkiem, Dobczyce.
a fotelem samochodu. Duży ekran ledowy
jota
stanął na środku boiska treningowego Klubu
fot. Jacek Rapacz
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PARKOmania, czyli weekendy w parku miejskim

Ż

ar leje się z nieba, żeby za chwilę postraszyć burzą i deszczem. Tak przez ostatnie
tygodnie wyglądają weekendy w naszym
regionie. Ale taka pogoda w kratkę nie straszna
mieszkańcom naszej gminy. Zwłaszcza, kiedy
w odwodzie jest atrakcyjna PARKOmania.
Nie mamy wątpliwości, że aktywność
sportowa i kulturalna
idealnie wpisują się
w przestrzeń nowo
powstałego parku miejskiego, o czym mieszkańcy gminy i goście
mieli okazję przekonać
się weekend 24-26 lipca.
Kulturalny piątek
Od piątku w parku
nie brakowało atrakcji.
Weekend kulturalnie
zainaugurował koncert
Grażyny Łobaszewskiej wraz z zespołem
AJAGORE, na który
zaprosiło mieszkańców
i gości Stowarzyszenie Piramida Działań.
Koncert odbył się na
finał prowadzonych od czwartku warsztatów
wokalnych.
Sportowa sobota
Sobota stanęła pod znakiem sportowych
zmagań dzieci i młodzieży w ramach turnieju
Junior Cup Dobczyce 2020. Na korcie rywalizowali
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najmłodsi amatorzy tenisa ziemnego pod czujnym okiem organizatorów - Klubu Sportowego
Tenis Pro Dobczyce.
Niedzielny misz-masz
Niedziela była prawdziwą mieszanką rozmaitości. Po południu parkiem miejskim zawładnęli

rozmiarów budowle, z kolei dziewczynki chętnie
podjęły taneczne wyzwanie.
Po atrakcjach dla dzieci przyszedł czas na
dojrzalszych spacerowiczów - w parku rozbrzmiały
dźwięki akordeonu, wspaniale wpisując się w to
letnie wakacyjne popołudnie. Gościem pierwszego muzykowania na żywo
był Piotr Kula – pochodzący
z Dobczyc muzyk, absolwent
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dobczycach, a obecnie student muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ten niezobowiązujący „koncert” miał przywodzić na myśl
uliczne granie, wypełniające
największe i najpiękniejsze
parki europejskich miast.
Poza zaplanowanymi
przez Gminę Dobczyce animacjami oraz muzyką na żywo,
park miejski tętnił swoim
codziennym życiem. Na boisku
do siatkówki rozgrywały się
towarzyskie mecze, dzieci
chętnie korzystały z placów
zabaw, a alejki wypełniali
spacerowicze, rowerzyści
szczudlarze, kuglarze, a w powietrzu unosiły się oraz rolkarze.
wielkie bańki mydlane.
Weekendy w parku miejskim zebrane w cykl
Dzieci miały okazję stanąć do walki o atrak- „PARKOmania” będą nam towarzyszyć przez te
cyjne nagrody, czy to podejmując wyzwanie wakacje, a o kolejnych inicjatywach już wkrótce.
wyścigu w worku, czy przeciągając linę. Młojota
dzi konstruktorzy budowali nieprzeciętnych
fot. Joanna Talaga
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z życia gminy

Jednomyślność w Radzie – absolutorium dla burmistrza

R

adni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili
absolutorium burmistrzowi Tomaszowi
Susiowi za wykonanie budżetu za rok 2019.
W Raporcie o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za 2019 rok, który przedstawiono podczas
sesji radnym, omówiony został stan finansów
Gminy. To rok inwestycji, na które pozyskane
zostały także dotacje krajowe i unijne.
Wiele spośród realizowanych zadań podjętych to bezpośrednia lub pośrednia inicjatywa
mieszkańców. Najlepszym przykładem tego
są Fundusze Sołeckie, które zintegrowały
społeczności wiejskie, wspólnie decydujące
o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu.
Rok 2019 to rok istotnych inwestycji. Należały
do nich m.in.: rozbudowa szkoły podstawowej
w Brzączowicach, budowa szkoły podstawowej
w Dziekanowicach, rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Dobczycach, modernizacja przedszkola nr 3 w Dobczycach, otwarcie
żłobka publicznego przy PS Nr 3 w Dobczycach.
Wiele prac wykonano w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg.
Wyremontowane i wybudowane zostały chodniki
i drogi: na osiedlu Jagiellońskim, ulicy Sosnowej,
przy ulicy Myślenickiej, przy ulicy Jagiellońskiej – Niezdów; w Stadnikach - Brzezinach,
w Kędzierzynce w kierunku przysiółka „Siciny”,
w Skrzynce Dolnej, w Stojowicach za strażnicą
w stronę zapory, w Kędzierzynce – Sękówce,
w Bieńkowicach – Polowie.
W 2019 roku zrealizowanych zostało wiele
projektów rekreacyjno-turystycznych, a kilka
innych wciąż pozostaje w realizacji. Środki finansowe Gminy przeznaczone zostały również na
zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców
w postaci budowy rowu melioracyjnego.
W 2019 r. w gminie Dobczyce zorganizowano
sportową imprezę o charakterze ogólnokrajowym – Majka Days. Wydarzeniu patronował
popularny kolarz, brązowy medalista olimpijski
z Rio de Janeiro - Rafał Majka.
Ważnym wydarzeniem promocyjnym gminy
było uruchomienie regularnych rejsów edukacyjnych po Zbiorniku Dobczyckim, organizowanych
przez Wodociągi Miasta Krakowa, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy
z Gminą Dobczyce.
Za okazane zaufanie burmistrz Tomasz Suś
podziękował radnym, a wszystkim współpracownikom za pracę .
- Chciałem serdecznie podziękować wszystkim,
którzy ze mną współpracowali podczas realizacji
budżetu – mówił burmistrz. – Dziękuję radnym
Rady Miejskiej za wspólne podejmowanie

trudnych wyzwań. Dziękuję pracownikom
urzędu na czele z kierownikami referatów,
dyrektorom, pracownikom jednostek, sołtysom,
organizacjom pozarządowym, a w szczególności strażakom oraz księżom. Podziękowania
kieruję w stronę mieszkańców. To niezwykle
miłe, kiedy człowiek otrzymuje podziękowania, ale jednocześnie pouczające i dające do
myślenia, kiedy mieszkańcy stają się bardzo
wymagającymi. Szczególne podziękowania
kieruję na ręce pani skarbnik, Antoniny Trojan,
głównej księgowej Renaty Banowskiej oraz
służb finansowych naszego urzędu. Świetnie
w funkcjonowanie naszej gminy wpisała się
pani burmistrz Edyta Podmokły. Cieszę się
i dziękuję, że mogę z panią Edytą współpracować.
To prawdziwy fachowiec w wielu dziedzinach.
Dziękuję wszystkim samorządowcom oraz
parlamentarzystom z powiatu i województwa,
którzy wspierali rozwój gminy Dobczyce. Ten
rok był rokiem trudnych wyzwań. Można powiedzieć, że „roczek” przebrnęliśmy pozytywnie
z wielkimi wyzwaniami, jeśli chodzi o inwestycje.
Obecnie jesteśmy w trakcie niezwykle trudnego
roku z epidemią w tle. Musimy dynamicznie
zmieniać decyzje i oszczędzać, aby przetrwać
ten trudny czas. Z wielkim szacunkiem pozostaję
w stosunku do wykonanych już inwestycji w
Dobczycach przez dziesiątki lat. Zachęcam do
współpracy, dialogu i merytorycznych spotkań.
Dobczyce to Królewskie Miasto, w którym
zamieszkują dumni obywatele naszego kraju.
Jestem przekonany, że wspólnymi siłami i zrozumieniem zrealizujemy wiele przedsięwzięć.
Bądźmy dumni!
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Potężna nawałnica prze

ół godziny potężnej ulewy, która w sobotę
18 lipca po południu nadciągnęła nad
Dobczyce przyniosło poważne straty.
Zalanych zostało ok 30 budynków – prywatnych i zakładów pracy, woda płynęła ulicami miasta, potok Węgielnica przekroczył wał.
Skutkiem nawałnicy jest też osuwisko, które

powstało na Starym Mieście w obrębie skansenu.
Jak podają meteorolodzy IMGW, w ciągu
godziny odnotowano sumę opadów rzędu 50
litrów na metr kwadratowy.
W sobotę 18 lipca od godziny 15.15 zaczęły
spływać do SKKP PSP zgłoszenia o zalanych
piwnicach, niedrożnych przepustach na terenie
miejscowości Dobczyce. Ilość informacji była
tak duża, że już po 15 minutach wszystkie jednostki OSP z gminy były zadysponowane do
akcji – relacjonuje Komenda PSP w Myślenicach.
Nawałnica najbardziej dotknęła mieszkańps (red. k) ców ulic: Zarabie, Nowowiejska, Cegielniana,
Przyjęty w grudniu 2018 roku budżet Gminy Mostowa, Kilińskiego. Zalane zostały domy,
posesje, drogi zostały podmyte. Ucierpiał także
Dobczyce na rok 2019 zakładał:
budynek RCOS w Dobczycach. Rwące nurty
dochody ogółem – 93 891 024,26 zł
potoków niosły ogromne ilości błota i szlamu.
wydatki ogółem – 109 757 719,07 zł
Przez cały weekend na terenie gminy Dobczyce
deficyt – 15 866 694,81 zł
W trakcie roku budżet został zmieniony 14. intensywnie pracowały gminne jednostki OSP
uchwałami Rady Miejskiej oraz 23. zarządze- oraz JRG Myślenice.
Tak intensywny deszcz błyskawicznie wypełnił
niami Burmistrza.
potoki,
rowy i odpływy burzowe, które nie były
W efekcie zmian przedstawiał się następująco:
w
stanie
pomieścić nadmiernej ilości wody. W
dochody ogółem – 103 507 104,47 zł
sumie
straż
odnotowała ok. 50 interwencji na
wydatki ogółem – 116 190 571,47 zł
terenie
gminy
Dobczyce.
deficyt – 12 683 467,00 zł
Działania
ratownicze
polegały na układaWykonane dochody Gminy Dobczyce na 31
niu
worków
z
piaskiem,
wypompowywaniu
grudnia 2019 roku wynosiły 103 876 096,48 zł.
wody z obiektów, usuwaniu powalonych drzew,
Wykonane wydatki - 109 937 020,92 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy
Dobczyce zamknął się deficytem w kwocie 6 060
Dobczyckie Węgierki
924,44 zł, natomiast zadłużenie gminy z tytułu
kredytów długoterminowych, pożyczek i emisji
acznijmy od samego początku… Pewnego
obligacji wynosiło 16 977 974,00 zł.
dnia Iwona Stawowczyk – wychowawczyni klasy 2LO2, postanowiła opowiedzieć
o projekcie „Tradycyjny Sad”, który zakłada
Ukończ kurs e–learningowy i zdobądź hulajnogę
stworzenie śliwkowego sadu na terenie szkoły.
lacówka Terenowa KRUS Myślenice, infor- dla 100 osób,
Po tej informacji zgłosiło się 10 osób, które
muje że wzorem ubiegłego roku zostanie wylosowanych
zmotywowały się do wzięcia udziału w tym
przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci spośród wszystprzedsięwzięciu. Postanowiliśmy wymyślić
rolników ubezpieczonych w KRUS.
kich dzieci, które
nazwę, która będzie idealnie pasować do tematyki
W losowaniu mogą brać udział dzieci, które wyślą ww. dokukonkursu, jak i do nas. Dlatego powstał zespół
rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego menty w wyma„Dobczyckie Węgierki” (połączyliśmy nazwę
Ubezpieczenia Społecznego certyfikat potwier- ganym terminie
naszej miejscowości i najstarszej, najsłodszej
dzający ukończenie kursu e-learningowego pt. do 30 września.
odmiany śliwy).
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapoSzczegółowe
Drugim wyzwaniem było ustalenie obobiegamy”.
informacje oraz zasady przyznawania nagród wiązków. Od samego początku akcji jesteśmy
Do certyfikatu należy dołączyć formularz zostały umieszczone na stronie internetowej ogromnie zaangażowani w projekt, którego
zgłoszeniowy. Wszystko przesyłamy na adres KRUS, www.krus.gov.pl (krus.gov.pl/zadania- celem jest posadzenie czterech odmian śliw.
e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl
-krus/prewencja)
Ale nie tylko na tym skupia się nasza ekipa!
Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano
KRUS Stworzyliśmy stronę na Facebooku, na której
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30 lat samorządności

W

eszła nad Dobczycami

poprzednim wydaniu „Tapety” przypomnieliśmy Państwu, w fotograficznych
migawkach,
historię rozwoju Gminy Dobczyce
udrażnianiu kanałów i studzienek odpływowych.
po
roku
1990.
Na ręce wszystkich druhów zaangażowanych
Dzisiaj chcemy przypomnieć naszym Czyw usuwanie skutków powodzi i ratowanie mienia
telnikom
osoby, które miały w rozwoju naszej
mieszkańców gminy Dobczyce podziękowania
Gminy
bardzo
ważny udział: to radni, członkowie
złożył burmistrz Tomasz Suś
zarządów,
burmistrzowie,
którzy wybierani byli
- Nie ma słów, które w pełni wyraziłyby moją
w
wyborach
bezpośrednich.
wdzięczność za waszą pracę, postawę i zaanTo ważne w naszej historii postacie, ważne
gażowanie, których wspólnie z mieszkańcami
nazwiska.
Osoby, którym w wolnych wyborach
gminy Dobczyce doświadczyliśmy w tak trudnych
dawaliśmy
kredyt
zaufania, którzy reprezentowali
dla nas chwilach, kiedy przyszło nam walczyć z
nasze
sprawy
i
byli
tych spraw blisko.
nieprzejednanym żywiołem. Nie tylko nieśliście
tak potrzebną pomoc, ale daliście każdemu z nas
poczucie, że nie jesteśmy sami. Te kilkadziesiąt Kadencja 1990-1994
minut sobotniego popołudnia napawało nas Stanisław Baran - Przewodniczący Rady
trwogą i strachem o to, co przyniosą kolejne Miejskiej w Dobczycach
minuty, Wy z kolei stanęliście do walki, by Ewa Bajer, Włodzimierz Bergel, Jan Dębowski,
uchronić mienie i dobytek mieszkańców. Jestem Mieczysław Dymek, Zdzisław Głąb, Halina
przekonany, że wyrażam tu wdzięczność całej Kasprzyk, Józef Kosałka, Małgorzata Łaszczyspołeczności – za Wasze ogromne serce dla k-Kula, Julian Małota, Jerzy Malina, Jan Pacho,
nas – dziękuję. Ja ze swojej strony obiecuję Jan Płatek, Ryszard Ptak, Stefan Wawrzusiak,
nieprzerwanie wspierać jednostki Ochotniczych Tomasz Wołosiuk, Kazimierz Wylegała, Grażyna
Straży Pożarnych z gminy Dobczyce, bo wiem, Zipold-Materek
że my zawsze możemy na Was liczyć – mówił. Członkowie Zarządu Gminy i Miasta Dobczyce
W poniedziałek 20 lipca pracę rozpoczęły Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy
komisje szacujące straty. W skład komisji wcho- i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki – Zastępca Burmistrza; Józef
Kasprzyk , Andrzej Kasprzyk

dzili pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce.
Nieprzerwanie pracowały także służby
porządkowe. Osoby poszkodowane mogły uzyskać pomoc m.in. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej, a dla osób ubezpieczonych
w PZU na płycie Rynku stanęło mobilne biuro
ubezpieczyciela.
tekst i fot. ugim

opowiadamy o nas, wstawiamy ciekawostki na
temat dbania o środowisko, poruszamy tematy
o ekologii, promujemy bycie ECO, planujemy
tworzenie akcji ratujących pszczoły i nie tylko!
Mamy nadzieję, że trafimy do jak największej
ilości odbiorców, by i oni włączyli się do naszego
projektu, oraz sami zaczęli dbać o środowisko!
Sybilla Rodak
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Kadencja 1994 - 1998
Paweł Machnicki - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
Mirosław Bryk, Jan Dudzik, Lucyna Karlińska,
Roman Knapik, Józef Kosałka, Czesław Leszczyński, Bogusław Lichoń, Stanisława Majda,
Irena Monticolo, Zbigniew Rapacz, Zofia Suder,
Renata Gibała, Adam Ślusarczyk, Emilia Ślusarczyk, Zbigniew Wiekierak, Aleksander Woźniak
Członkowie Zarządu Gminy i Miasta Dobczyce
Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce
Kazimierz Jaworski – Zastępca Gminy i Miasta
Dobczyce; Andrzej Kasprzyk, Stanisław Nowak,
Kazimierz Wylegała
Kadencja 1998 - 2002
Leszek Kośmider - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
Jan Bartnik, Tadeusz Bochnia, Stanisław Ciećko,
Józef Cygal, Marian Grzybek, Jan Hartabus,
Kazimierz Jaworski, Kazimierz Jędrzejczyk,
Lucyna Karlińska, Wiesław Kuziela, Czesław
Leszczyński, Szczepan Nowak, Józef Różycki,
Tadeusz Różycki, Aleksander Woźniak, Anna
Zabdyr, Ryszard Zabdyr
Członkowie Zarządu Gminy i Miasta Dobczyce
Leszek Soboń – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Maria Krawczyk – Zastępca Burmistrza Gminy i
Miasta Dobczyce; Zdzisław Głąb, Stanisław Stoch,
Stefan Orlik, Roman Knapik, Elżbieta Kautsch

Paweł Machnicki – Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce
Kadencja 2006 – 2010
Tadeusz Bochnia - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach: Antoni Marek Dyrcz, Kazimierz Jaworski,
Małgorzata Łaszczyk-Kula; Stanisław Ciećko,
Józef Cygal, Jan Hartabus, Kazimierz Irzyk,
Włodzimierz Juszczak, Andrzej Kasprzyk,
Elżbieta Kautsch, Roman Knapik, Czesław
Leszczyński, Wojciech Piwowarczyk, Wiktor
Paweł Piwowarski, Kazimierz Płatek, Marek
Płoskonka, Józef Różycki, Tadeusz Różycki,
Bogumiła Surma, Irena Zabdyr
Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki – Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce
Kadencja 2010 – 2014
Tadeusz Bochnia - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach, Józefa Baran,
Stanisław Ciećko, Beata Dudek, Antoni Dyrcz,
Małgorzata Gaworek, Jan Hartabus, Małgorzata
Jakubowska, Włodzimierz Juszczak, Grażyna
Gubała, Roman Knapik, Wiktor Piwowarski,
Agnieszka Stasik, Irena Zabdyr
Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki – Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce
Kadencja 2014 – 2018
Tadeusz Bochnia – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobczycach
Czesław Leszczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej; Józefa Baran, Antoni
Marek Dyrcz, Dariusz Dyrcz, Cecylia Frajtag,
Andrzej Guzik, Jan Hartabus, Małgorzata
Jakubowska, Włodzimierz Juszczak, Elżbieta
Kautsch, Stanisława Majda-Gulgowska, Józefa
Matoga, Roman Wątorek, Ryszard Zabdyr.
2014-2015
Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki – Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce
2015-2018
Paweł Machnicki – Burmistrz Gminy
i Miasta Dobczyce
Halina Adamska-Jędrzejczyk – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Kadencja 2018 – 2023
Małgorzata Jakubowska – PrzewodniKadencja 2002 - 2006
cząca Rady Miejskiej
Tadeusz Bochnia - Przewodniczący Rady Marek Kaczor – zastępca Przewodniczącej, Ewa
Miejskiej w Dobczycach
Kołacz, Jan Hartabus, Jolanta Ziemba, Marcin
Jan Bartnik, Stanisław Ciećko, Józef Cygal, Jan Wylegała, Marian Karliński, Marta Zając, Paweł
Hartabus, Kazimierz Irzyk, Kazimierz Jaworski, Nowak, Piotr Godula, Roman Wątorek, Ryszard
Włodzimierz Juszczak, Andrzej Kasprzyk, Roman Zabdyr, Stanisław Ciećko, Wiesław Szymoniak,
Knapik, Czesław Leszczyński, Małgorzata Łasz- Wiktor Piwowarski
czyk-Kula, Marek Płoskonka, Tadeusz Różycki,
Bogumiła Surma
Tomasz Suś – Burmistrz Gminy i Miasta
Dobczyce
Marcin Pawlak - Burmistrz Gminy i Mia- Edyta Podmokły – Zastępca Burmistrza Gminy
sta Dobczyce
i Miasta Dobczyce
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kultura

R

odem z opowieści Księgi tysiąca i jednej
nocy, w muzycznej aranżacji i wspaniałej
obsadzie – taki był spektakl muzyczno-taneczny Aladyn grupy Studio Tańca „R”, który
zadebiutował w lipcu na deskach Regionalnego
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

I choć z powodu surowego reżimu sanitarnego,
barwne widowisko mieli okazję zobaczyć tylko
rodzice i najbliższa rodzina tancerzy, to artyści
włożyli w ten spektakl całe serce.
Prace nad spektaklem, którego premiera

Giełda kolekcjonerów

K

olekcjonerzy z całej niemal Małopolski,
zjechali do Dobczyc, by uczestniczyć
w swoim dorocznym święcie, jakie już dziewiąty raz odbywało się w gościnnych progach
Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Regionalna Giełda Kolekcjonerów – to inicjatywa, którą do życia powołała przed dziewięciu
laty dobczycka Ispina. Już pierwsza odsłona
przyniosła wiele emocji – przede wszystkim
związanych z prezentowanymi kolekcjami. Uczestnicy opowiadali o swoich zbiorach, wymieniali
się doświadczeniami między sobą i wspominali
początki „zbieractwa”.
Tegoroczna Giełda odbyła się w trzeci weekend lipca. Wydarzenie, choć zorganizowane
w trudnym czasie, przyciągnęło pasjonatów

6

Finał VII Grand Prix
Dobczyc w szachach

Historia Aladyna w niepowtarzalnej aranżacji

przewidziana była pierwotnie na maj, prowadzone
lipcu na dobczyckiej estradzie przy Podbyły online. Należy podkreślić, że stanowiący
górskiej,
odbył się finał VII Grand Prix
grupę, tancerze z Dobczyc i Sułkowic, wrócili
Dobczyc
w
Szachach.
jako jedni z pierwszych na scenę.
Przy słonecznej pogodzie zostało rozegrane
Uwolniona energia młodych artystów mie7
rund
turniejowych. Niestety podczas rozdania
szała się z radością bycia ponownie na scenie.
Niezwykłym tańcem oddali
piękną, nieprawdopodobną
historię chłopca o imieniu Aladyn. Egzotyczna
kultura, wyrażona przez
stroje i muzyczną aranżację,
zabrała zgromadzonych
w upragnioną podróż do
odległych zakątków świata.
Spektakl wyreżyserowały: Oliwia Bochenek,
Karolina Kozik, Karolina
Moskal, Agnieszka Skorut
i Magdalena Ziemba. Za
muzykę i dubbing odpowiedzialny był Piotr Skóra, a na scenie wśród występujących, zobaczyć było można m.in. tancerzy nagród uczestników zaskoczył ulewny deszcz.
Klasyfikacja sobotniego turnieju wygląda
z R Dance Dobczyce oraz grupy Jamaica Wave.
jota następująco:
Grupa OPEN (38): I miejsce - Bartosz Ślęczka,
fot. Katarzyna Matoga

W

z różnych stron.
Niekwestionowaną perełką wśród wystawionych kolekcji była kolekcja wachlarzy Bożeny
i Marka Sosenków. Kolekcja powstała w latach
1977-2019 i obejmuje ponad 200 wachlarzy.
Wśród najciekawszych eksponatów znajduje
się chiński wachlarz o nazwie własnej „Tysiąc
twarzy”, jawajski wachlarz z marionetkami, czarne wachlarze ze stalowymi
cekinami z okresu żałoby narodowej
po Powstaniu Styczniowym. Prezentowane były także niezwykle delikatne
wachlarze z tiuli i brabandzkich koronek,
wachlarze z paryskich kawiarni z XIX w.
piękne francuskie wachlarze z ręcznie
malowanymi scenkami rodzajowymi,
wachlarze portretowe i wiele innych.
Organizatorem wydarzeń było
Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń.
Giełda zorganizowana została w ramach
Święta Flotylli Pińskiej, które również
od kilku lat obchodzone jest w Dobczycach na początku lipca. Niestety pandemia
stanęła na przeszkodzie organizacji wydarzenia,
jakie znamy ze wcześniejszych edycji. Mimo to,
każdy kto zajrzał tego dnia do RCOS, mógł m.in.
obejrzeć ciekawe zbiory kolekcjonerów.
Podczas święta nagrodzono uczestników
konkursu modelarskiego i otwarto wystawę
pokonkursową, której tematem przewodnim
było „100-lecie Bitwy Warszawskiej”.

II - Łukasz Czaplak, III - Andrzej Mika.
Najlepsza zawodniczką turnieju została - Natalia
Górnisiewicz
Klasyfikacja 2007 i młodsi: I - Bartłomiej
Jaśkowiec, II - Krzysztof Wajda, III - Samuel Maj.
Najlepsza zawodniczka turnieju: Gabriela
Górnisiewicz
Klasyfikacja 20011 i młodsi: I - Michał Kaszuba,
II - Wojciech Jamka, III - Adam Nowakowski
Najlepszą zawodniczką turnieju została - Anna
Jamrozik
Spotkanie było również podsumowaniem
całego cyklu siedmiu turniejów. Zostały wręczone puchary, medale oraz nagrody.
Klasyfikacja generalna przedstawia się
następująco:
Grupa OPEN: Bartosz Ślęczka, Krzysztof
Mucha, Andrzej Jaśkowiec.
Najlepsza zawodniczka cyklu - Natalia
Górnisiewicz
Klasyfikacja 2007 i młodsi: Szymon Duda,
Marcin Mikołajski, Samuel Maj.
Najlepsza zawodniczką została - Gabriela
Górnisiewicz

jota

Klasyfikacja 20011 i młodsi : Michał Kaszuba,
Wojciech Jamka, Adam Nowakowski.
Najlepsza zawodniczką została - Lena
Kołodziej.

fot. mgokis

tekst i fot. TKKF
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Charytatywne czytanie
w parku miejskim

Dyrektor Paweł Piwowarczyk z stypendystą Ministra

P

aweł Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej
iejska Biblioteka Publiczna wraz z Jadwigą
Biblioteki Publicznej w Dobczycach, został
Daniek-Salawą , ma zaszczyt zaprosić stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa
do parku miejskiego w Dobczycach przy ul. Narodowego. Jest jednym z 323 stypendystów
Turystycznej w niedzielę 23 sierpnia na godz.
18 na „Charytatywne czytanie pod chmurką”
Jadwiga Daniek-Salawa jest autorką opowiadań „Jak Zuzia z Wiktorkiem zwierzątko
domowe wybierali”.
Podczas spotkania pojawi się Miś Tuliś
z konkursami i krótką zabawą. W trakcie imprezy
zbierane będą datki do puszek na rzecz 7-letniej
Karinki Flazik z Tenczyna. Dziewczynka zbiera
środki na operację, która pozwoli jej chodzić.
Pomóc będzie można podczas akcji w parku, ale także wpłacając darowiznę na konto
fundacji Licytuje-Pomagam: 21 1140 2004
0000 3102 7936 0227 (tytułem: „Dla Karinki”)
albo biorąc udział w licytacjach na Facebooku
(Licytuje-Pomagam).

M

MBP

Narodowe Czytanie
- w mrocznych czasach Popiela
Matko, w lesie są maliny,
Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.
- podszepnął Wdowie Skierka i zaczęło
się… A może skończyło. Zapraszamy Państwa
na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak
wytłumaczyć zbrodnie, czy można przerzucić
odpowiedzialność na zły los, czy cel uświęca
środki.
Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZS
w Dobczycach, Miejska Biblioteka Publiczna
w Dobczycach, po raz kolejny zapraszają na
Narodowe Czytanie, które w tym roku odbędzie
się w sobotę, 5 września.
W tym roku czytamy „Balladynę” Juliusza
Słowackiego. Przeniesiemy się do mrocznych
czasów Popiela, poznamy marzenia Kirkora,
pragnienia i mroczne tajemnice Balladyny,
przyczynę śmierci Aliny…
Szczegółowe informacje dotyczące czytania
już w sierpniu na stronie KAT Dobczyce (na FB)
oraz w kolejnym wydaniu Tapety.
Ponieważ sytuacja epidemiologiczna w kraju
jest zmienna, przewidziana jest transmisja online.
Szczegółowe informacje już wkrótce.
KAT

W

trakcie realizacji jest kolejna budowa
ścieżki pieszo-rowerowej (trasa 23C)
w ramach zadania Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach, wzdłuż
DW 967 przy ul. Myślenickiej.
Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa
„WANTA” Piotr Zębol.
Inwestorem jest Gmina Dobczyce, która
finansuje zadanie wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego „Inicjatywy Samorządowe”.
Inwestycja wykonywana jest w systemie
50/50. Każda ze stron ma wkład w wysokości
192 596,51 zł.
Łączny koszt realizacji zadania to kwota
385 193,02 zł.
Wykonawca zobowiązał się do zakończenia
prac do 30. września.
ugim
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wyłonionych spośród 824. zgłoszeń.
W ramach stypendium z upowszechniania

kultury (animacja i edukacja kulturalna) dyrektor biblioteki będzie realizował projekt pt. „Czy
łączy nas tylko piłka? Ekstraklasa na boisku
i w szkole”.
Projekt zakłada m.in.: odwiedziny 16
klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej,
przeprowadzenie wywiadów i kwerend
z czołowymi piłkarzami na temat czytelnictwa, czy ulubionych tytułów, a także
roli książki, prasy.
Podobne badania przeprowadzone
zostaną z pracownikami klubu – dotyczyć
będą wydawanych przez klub programów
meczowych, czasopism, posiadanych
monografii, albumów klubowych, form
udostępniania. Rezultaty projektu prezentowane będą w formie reportaży na
dedykowanym blogu. Planowane są
także warsztaty dla uczniów w trzech
województwach i wiele innych ciekawych
inicjatyw.
Serdecznie gratulujemy!
Red.

„Czas nas uczy pogody” - koncert Grażyny Łobaszewskiej

I

dealny cytat, który oddawał nastroje, jakie
towarzyszyły koncertowi Grażyny Łobaszewskiej. To pierwszy koncert plenerowy w
Dobczycach, który odbył się po miesiącach
korona-izolacji.
Organizator koncertu, Stowarzyszenie
Piramida Działań, zadbał o to, żeby mieszkańcy

mogli skorzystać z wyjątkowej okazji – z warsztatów wokalnych, które poprowadziła Grażyna
Łobaszewska.
Warsztaty rozpoczęły się dzień przed koncertem, a ich uczestnicy wystąpili w finale.
Grażyna Łobaszewska to jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek, kompozytorka

i autorka wielu śpiewanych przez siebie utworów.
Jest nie tylko wspaniałą wokalistką ale i pedagogiem. Była wykładowcą m.in. w Wyższej Szkole
Teatralnej Krakowie, Wrocławskiej Szkole Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej, prowadziła warsztaty
wokalne przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Praca dydaktyczna zajmuje istotne miejsce w życiu wokalistki,
której pogodę ducha
i wielkie poczucie humoru uwielbiają studenci
i warsztatowicze.
Podczas zajęć uczestnicy zostaną podzieleni
na grupy pod względem
posiadanych umiejętności.
W trakcie warsztatów
w Dobczycach uczestnicy
zapoznawali się z: technikami rozśpiewywania
się, technikami oddychania, frazowaniem, interpretacją tekstu. Każdy
uczestnik miał indywidualnie dobraną piosenkę.
- W kilku słowach: dla mnie to zajęcia pełne emocji,
ciekawych ludzi i przede wszystkim radości z
czerpania wiedzy od Grażyny Łobaszewskiej,
ktora od początku do końca dla każdego miała
czas i wykazywała zainteresowanie – mówi
pani Małgorzata, jedna z uczestniczek - Bardzo
jestem zadowolona. Człowiek
musiał przełamać swoje
przyzwyczajenia muzyczne,
choć to nie było proste. Cel
został osiągnięty.
Grażyna Łobaszewska
wystąpiła z zespołem AJAGORE w składzie: Sławomir
Kornas (bas, śpiew), Maciej
Kortas (gitary) oraz Michał
Szczeblewski (perkusja),
a także uczestników warsztatów zostanie w naszej
pamięci na długo.
(anka)
fot. Paweł Stożek
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wakacje w mieście

J

Wakacje w mieście – cz

esteśmy na półmetku wakacji. Wielu z nas
spędza je poza domem, zachowując wszelakie środki ostrożności, aby uniknąć zarażenia.
Niektórzy jednak woleli pozostać w domach.
I dla ich pociech przygotowano w mieście
i w gminie wiele atrakcji.
W ośrodku kultury
Tradycyjnie nie zawiódł najmłodszych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W czasie
tegorocznych wakacji można było wziąć udział
zajęciach plastycznych, w seansach filmowych.
Zajęcia plastyczne prowadziła (i prowadzić
będzie jeszcze w sierpniu) Paulina Steliga-Gryglaszewska. Dzieci odkrywały świat teatralnych
kukiełek, podwodnych istot. Uczyły się robić
witraże. Mogły znaleźć się w kraju Kwitnącej
Wiśni, żeby przenieść się za chwilę do krainy
jednorożców.
Dzieci tworzyły baletnice, zanurzały się
w krainie rekinów oraz tworzyły gry planszowe.
Na gorące dni, ale także na deszczowe
ośrodek kultury przygotował seanse filmowe:
najpiękniejsze bajki oraz animacje z dużą dawką
humoru.
Zajęcia dla dzieci odbywać się będą także
w sierpniu.
Olimpijskie wakacje z Rabą
Półkolonie dla dzieci zorganizował także
Klub Sportowy Raba. Mali i młodzi uczestnicy
spędzili sześć wyjątkowych dni na wyjazdach,
na dobrej zabawie, z wyjątkowymi trenerami
i animatorami. Dzieci spędziły wyjątkowe
chwile nad wodą na nowej plaży w Nieznanowicach, były w parku linowym, na paint ballu.
Odwiedziły kręgielnię i tor gokartowy. Każdy
dzień wypełniony był atrakcjami, a na koniec
wszyscy wzięli udział w olimpiadzie.
- Sześć świetnie zorganizowanych dni, a w każdym z nich atrakcja. Nie dziwię się, że półkolonia
Raby cieszy się takim powodzeniem, bo widać,
że tu „wprawianie” dziecka w zachwyt, zachęta

8

TAPETA 7(207)/2020

wakacje w mieście

zyli nie musi być nudno
do ruchu i współtowarzyszenia rówieśnikom,
jest na pierwszym miejscu. A o to, by tak było,
zadbała kadra przyjazna dzieciom i w pełni
zaangażowana w każdy dzień półkolonii – mówi
jeden z rodziców.
Po olimpiadzie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal a w nagrodę – klubowy
gadżet: ręcznik w barwach KS Raba.
Atrakcyjne lato w Kędzierzynce
W Świetlicy Środowiskowej w Kędzierzynce
także nie zabrakło atrakcji dla dzieci. To między
innymi zajęcia, podczas których uczestnicy
zgłębiali tajemnice straży pożarnej, ratownictwa
medycznego. Poznawały różne dziedziny sportu,
zaprzyjaźniły się z końmi i przedstawiały swoje
pupile (w czasie Dnia Pupila). Nie zabrało także
zajęć świetlicowych: zajęć plastycznych, gier
planszowych i zabaw grupowych.
Filmowo w „Lenartówce”
Plenerowe kino – czasem z komarami
– zagościło wakacyjnie w Lenartówce. Na seanse
do ogrodów na „Granicy”, zapraszane są przede
wszystkim dzieci. Ale chętnie w tych spotkaniach biorą także udział dorośli. To kameralne
spotkania, podczas których ważny jest nie tylko
film, ale także dobra, rodzinna atmosfera.
Lato na półmetku
Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Dla
dzieci, które pozostają w domach, przygotowane
są kolejne atrakcje. Wśród nich półkolonia gimnastyczna, która ruszyła w ostatnim tygodniu
lipca. Odbywa się w ośrodku kultury – Lato
z gimnastyką to pięciodniowa propozycja
aktywnego spędzania czasu.
Na stronach MGOKiS dostępne są aktualne
informacje o propozycjach na lato.
Nie zabraknie także zabaw w parku nad
Rabą. Wszystkie informacje o tychże dostępne
będą na stronie dobczyce.pl
(anka)
fot. ze zbiorów organizatorów

Wycieczka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego

N

iedziela na dwóch kółkach – to świetny
pomysł na spędzenie wolnego czasu.
A ponieważ w grupie raźniej, wycieczkę taką
zorganizował dobczycki oddział PTTK.
Po załadowaniu rowerów na specjalnie
przystosowane przyczepki, wyruszono w kie-

runku Jeziora Czorsztyńskiego trasą Dobczyce
– Myślenice – Nowy Targ – Czorsztyn. Po drodze
podziwiano ładne widoki mijanych pasm górskich.
Po dotarciu na miejsce i rozładowaniu
rowerów, uczestnicy wyruszyli na nowo oddaną
trasę rowerową prowadzącą naokoło Jeziora Czorsztyńskiego. Wycieczka przebiegała

J

tekst i fot: Jacek Kozubek

XXV – lecie Klubu Przewodników, cz. II

ednym z zadań naszego klubu jest pro- górskie w Polsce. Były to: Karkonosze, Sudety,
pagowanie turystyki górskiej poprzez: Beskidy, Bieszczady, Pieniny, Gorce i Tatry.
organizowanie wycieczek górskich, prelekcje Przemierzaliśmy też pasma górskie w sąsiedniej Słowacji: Mała Fatra,
Wielka Fatra, Góry Choczańskie i słowackie Tatry.
W trakcie tych wycieczek
dzieliliśmy się wiedzą na
temat krajobrazu, przyrody, kultury danego regionu,
zabytków, ale również
tematem ogólnie rozumianej kultury turystycznej
i bezpieczeństwa w górach.
Prywatnie nasi przewodnicy przemierzali góry
Walii i Szkocji, Karpaty
Wschodnie, Dolomity,
Alpy i Himalaje.
Zapraszamy na górz własnych wycieczek oraz prelekcje prowa- skie wycieczki z Kołem Przewodników przy
dzone przez zaproszonych gości.
oddziale PTTK w Dobczycach.
W ciągu tych 25 lat odwiedziliśmy wraz
Jacek Kozubek
z turystami chyba wszystkie większe grupy
fot. ze zbiorów PTTK

W

Gmina nagrodzona
w plebiscycie

zakończonym w lipcu głosowanie na
najpiękniejszą gminę miejsko-wiejską
województwa małopolskiego, Gmina Dobczyce uplasowała się na 3. miejscu zdobywając
4 269 głosów.
Nagrodą w konkursie jest kampania reklamowa, realizowana na łamach serwisu i w mediach
społecznościowych portalu M jak Małopolska,
przez kwartał.
W głosowaniu finałowym wzięło udział
16 gmin miejsko – wiejskich wyłonionych
w eliminacjach (Gmina Dobczyce zwyciężyła
w swoim regionie). Głosowanie finałowe trwało
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na trasie: Czorsztyn – Dębno Podhalańskie
– Frydman – Falsztyn – Niedzica – Sromowce
Wyżne – Sromowce Niżne. Trasa „Velo Czorsztyn”
ma długość około 30 m i na części przebiegającej południowym brzegiem jeziora zbiega się
z trasą „Velo Dunajec”, która biegnie z Nowego
Targu poprzez Szczawnicę,
Nowy Sącz do Tarnowa.
Trasa jest nowa, bardzo malownicza, dobrze
przygotowana, z miejscami
do odpoczynku i nie licząc
kilku podjazdów - łatwa.
Po drodze można zwiedzić:
zamki w Czorsztynie i Niedzicy, zabytkowe kościoły
w Dębnie i Frydmanie,
zaporę w Niedzicy. Na
całej trasie rozpościerają
się widoki na taflę Jeziora Czorsztyńskiego oraz
Tatry, Gorce i Pieniny.
Chcąc zrobić pętlę można
przeprawić się stateczkiem z Niedzicy do Czorsztyna lub pojechać dalej przez Przełęcz Osice, co
trochę wydłuży trasę. Po dotarciu na metę w
Sromowcach i załadunku rowerów wyruszono
w drogę powrotną na trasie Sromowce – Krościenko – Mszana Dolna – Dobczyce.

do 19 lipca do godz. 21., a jego końcówka była
niezwykle emocjonująca – nasza gmina do końca
walczyła o podium z Gminą Ryglice. Ostateczne
to jednak Dobczyce zdobyły nagradzane miejsce.
Plebiscyt wygrała Gmina Ciężkowice, a tuż za
nią uplasowała się Gmina Kęty.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy
oddali swój głos na Gminę Dobczyce. To wspólny
sukces całej społeczności.
jota
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reklama

Kominki, nagrobki, parapety,
schody marmurowe
tel. 601 958 378
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Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:
Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01
adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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rozmaitości
Biblioteka z nowym katalogiem zaprasza!
Biblioteka zaprasza w swoje progi, od
kilkunastu dni jest już wolny dostęp do półek.
Zapraszamy po wiele nowości wydawniczych,
audiobooki, w ofercie są też kody do platform
Legimi i Libra Ibuk (książki elektroniczne).
Przypominamy o nowym, bardzo atrakcyjnym
katalogu online, do którego można „wejść” przez
stronę biblioteka.dobczyce.pl. Warto z niego

o godzinie 17:00 – w sierpniu 14. Na spotkaniu
w Dyskusyjnym Klubie Książki uczestniczyć
może od 3 do 12 osób. Spotykamy się przy
kawie, dzielimy refleksjami, spędzamy miło
czas. Jeśli nie udało Ci się przeczytać książki,
bądź pozycja Cię zniechęciła, albo jest Twoim
zdaniem nie do przyjęcia - przyjdź i podziel się
wrażeniami. Dyskusyjny Klub Książki ma służyć
przede wszystkim nam, czytelniczkom i czytelnikom. Zapewniamy miłą
atmosferę. Raz do roku
wybieramy 10 tytułów,
które będziemy mogli
wspólnie czytać. Ilość
miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszenia. Koordynatorką
Dyskusyjnego Klubu
Książki w Dobczycach
jest Justyna Szawara.

Historia ogrodów
z Dobczycami w tle
Wznowiła działania
Rada Społeczna przy
bibliotece. Mimo ograniczonych możliwości
korzystać, a szczególnie z indywidualnego konta. Rada realizuje ciekawe działania wspólnie ze
Dzięki niemu można zamawiać, rezerwować oraz Stowarzyszeniem Kalejdoskop to my. „W gminie
prolongować książki i audiobooki. Wszystkim Dobczyce większość mieszkańców posiada ogrody
chętnym nadajemy loginy oraz wysyłamy linki i ogródki a tym samym jest to temat interesujący
do utworzenia hasła. Swoje konto można akty- nas wszystkich. Po kilku projektach dotyczących
wować też samodzielnie, wystarczy posiadać upraw, pielęgnacji i upiększania ogrodów postaadres mailowy, podany przy zapisie do naszej nowiliśmy opowiedzieć o historii i rodzajach
biblioteki. Czytelnicy chcący korzystać z konta ogrodów. Pani Bożena Psztyk, nasza koleżanka,
w katalogu, a nie mający poczty elektronicznej, opowiedziała nam o ogrodach począwszy od
mogą skontaktować się z bibliotekarzem. Służymy raju a skończywszy na współczesnych ogrodach.
pomocą i udzielamy informacji. Przygotowaliśmy Ponieważ temat wzbudził duże zainteresowanie,
też krótki film instruktażowy o nowym katalogu postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą. Tak
(YouTube: BIBLIOTEKA DOBCZYCE).
powstał ten film” – tak o projekcie opowiada
przewodnicząca Rady Pani Krystyna Zając,
Dyskusyjny Klub Książki
zachęcając do obejrzenia wykładu na profilu
Czy wiecie, że w tym roku na wniosek naszej You Tube: Biblioteka Dobczyce.
biblioteki, został powołany Dyskusyjny Klub
Książki? Spieszymy z fantastyczną informacją! Makieta zbudowana z pasji i tęsknoty
Już niedługo będziemy mogli się spotkać! Jak
Członkowie Klubu Kulturalnego Kibica,
to działa? DKK jest dedykowany osobom 18+. który działa przy bibliotece w ostatnim czasie
W bibliotece lub na kulturalneespresso@gmail. przygotowali konkurs „Arena Emocji” – zdjęcom można zgłosić chęć uczestnictwa w projek- cia nadesłane w konkursie można oglądać na
cie. Po otrzymaniu informacji od koordynatorki, facebooku i stronie internetowej biblioteki. Były
książkę odbieramy w bibliotece, zwracamy ją na także publikowane w ostatnim wydaniu tapety
spotkaniu lub po jej przeczytaniu (DKK zapew- (wydanie on-line). Oprócz tego w czasie kwarannia po 1 egzemplarzu dla każdego uczestnika). tanny powstała makieta stadionu Wisły Kraków.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki Niezliczona ilość klocków lego, wiele godzin
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pracy, waga kilku kilogramów – to wszystko
robi wrażenie. Makietę można oglądać w bibliotece w godzinach otwarcia. Zapraszamy! Warto
także zajrzeć na youtube: Biblioteka Dobczyce,
gdzie można obejrzeć film, w którym zobaczycie
stadion i wyjątkowy mecz (film przygotowała
bibliotekarka Małgorzata Molendys).
„Świece zgasiła wojna…” wciąż w sprzedaży
Książka nadal w sprzedaży. Przypominamy,
że nadal istnieje możliwość zakupu książki autorstwa Elżbiety Polończyk - Moskal pt. „Świece
zgasiła wojna. Historia społeczności żydowskiej
w Dobczycach”. Można to zrobić w naszej bibliotece oraz dobczyckiej księgarni (ul. Rynek 26).
Zachęcamy do kupna tej wyjątkowej pozycji,
wydanej przez naszą bibliotekę. W sprzedaży
również „Królewskie Miasto Dobczyce…” oraz
inne pozycje. Staramy się dotrzeć z książką do
jak największego grona czytelników, również
osób, którzy mieli przodków w Dobczycach.
Kilkanaście egzemplarzy książki wysłanych
zostało do Izraela, trafiła ona także do wielu
instytucji w Polsce - w tym Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, Fabryka Schindlera.
Teraz oprócz naszej biblioteki i dobczyckiej
księgarni Sklep „u Eśki” trafiła także do Jewish
Bookshop Jarden przy ul. Szerokiej oraz w
Żydowskie Muzeum Galicja przy ul. Dajwór 18.
Przekazaliśmy egzemplarze książki do biblioteki
Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Żydowskie Stowarzyszenia Czulent.
Kreatywny Koktajl
Od sierpnia do września na naszym kanale
YouTube: BIBLIOTEKA DOBCZYCE pojawią się
następujące warsztaty:
-WARSZTATY GRAFICZNE (prowadząca: Beata
Rokosz)
-WARSZTATY PLASTYCZNE (prowadząca:
Paulina Steliga – Gryglaszewska)
-WARSZTATY KRAWIECKIE (prowadząca:
Anna Janik)
-WARSZTATY WOKALNE (prowadzący: Piotr
Skóra)
Wszystko to, w ramach projektu „Kreatywny
koktajl, czyli twórczo w sieci” realizowanego
przez nasz Klub Małych i Dużych. Wydarzenie
dofinansowano ze środków programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przygody
i Przyjemności ARTS oraz Gminę Dobczyce.
tekst i fot. MBP
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z Ispiny

Ludzie z pasją: Ewa Kośmider

U

czestniczę w warsztatach malarskich już
piąty rok. Spotkania w tej grupie odbywają
się pod patronatem Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Józefy Bergelówny w Dobczycach.

Anegdoty o sławnych
ludziach (13)

Nie wszyscy wiedzą, że Mark Twain wydał
jedną ze swych córek za Polaka, nazwiskiem
Kuryłowicz. Kiedy obchodzono uroczyście
siedemdziesiąte urodziny pisarza, ktoś zapytał
go
o dalsze plany.
Naszym założycielem i mistrzem plaResztę
życia pragnę spędzić na zajęciach w
stycznym jest pani Cecylia Frajtag.
ogrodzie
– odpowiedział Twain. - A w wolnych
Z wielką przyjemnością realizuję swoją
chwilach
będę się uczył wymawiać nazwisko
pasję. Tu spotykam bardzo sympatycznych
mojego
zięcia.
ludzi, którzy także doradzają mi w sprawie

malarstwa.
Dziękuję moim koleżankom i kolegom
twórcom za wspólnie spędzony czas .
Ewa Kośmider

Na balu dobroczynnym Lew Tołstoj zatańczył z pewną wytworną, lecz mocno posuniętą
(w latach – oczywiście) damą.
- Mistrzu, jak to uprzejmie z pańskiej strony,
że tańczy pan z taką nic nieznaczącą istotą jak
ja – zaszczebiotała dama.
- Nic w tym dziwnego – odparł pisarz – przecież
to bal dobroczynny.
Antoni Słonimski słuchał transmisji Bohdana
Tomaszewskiego z kolarskiego Wyścigu Pokoju.
W pewnym momencie sprawozdawca krzyknął:
- Proszę państwa, na czele jadą Polacy, gonią ich
Rosjanie i Niemcy.
- I pomyśleć, że to tak od tysiąca lat – skomentował smutno Słonimski.
C.F.

Z przepisów Teściowej
Chłodnik z wiśni
1 l wody,
pół litra czerwonego wina,
25 dkg cukru,
1 kg wiśni,
cynamon i goździki do smaku
Wodę zagotować z cukrem, wystudzić.
Wiśnie umyć, zmiażdżyć razem z pestkami.
Dodać cynamon i goździki i pozostawić
w chłodnym miejscu na około 12 godzin.
Po tym czasie wiśnie przetrzeć przez sito,
uzyskany syrop wlać do wody, zagotować
i wystudzić.
Na końcu dodać wino i doprawić do smaku.
Można podawać z biszkoptami.
Szczęśliwych wakacji
życzy Czytelnikom
Teściowa
Porada: Sezon wakacyjny w pełni. Bądźmy
ostrożni, słuchajmy dobrych rad, nie ryzykujmy a w szczególności pilnujmy dzieci.
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z biegiem lat

D

Ekologiczne metody
uprawy roślin cz. II

o ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
w ogródkach i działkach przydomowych można
wykorzystać preparaty z roślin, które są powszechnie
spotykane i niejednokrotnie uważane za chwasty.
Preparaty takie to: wyciągi, wywary, napary lub
gnojówki uzyskiwane z rośliny. Stosujemy je profilaktycznie lub kiedy choroba czy też szkodnik zaczyna
się pojawiać na uprawianych roślinach. Podlewamy
nimi lub opryskujemy rośliny 4-5 krotnie w okresach
największego zagrożenia. Nie są one szkodliwe
dla otoczenia, pod warunkiem nie stosowania ich
w nadmiarze i w dużych stężeniach.
Kiedy do sporządzenia preparatów wykorzystujemy rośliny suszone, używamy odpowiednio mniej
surowca. Może on być używany, gdy akurat świeżego
nie ma w dostatecznej ilości w momencie, gdy chcemy
go użyć. Dlatego warto przy zbiorze świeżych roślin
zebrać odpowiednio więcej surowca i ususzyć na
zapas. Rośliny suszymy związane w pęczki i rozwieszone na sznurkach lub rozłożone np. na gazetach
i umieszczone w przewiewnym miejscu i w cieniu.
Jednymi z najbardziej dających się we znaki
spośród szkodników w ogrodach i ogródkach przydomowych są mszyce. Dlatego chciałbym dzisiaj skupić
się na preparatach przeciw mszycom:
Gnojówka:
skrzyp polny – 1 kg świeżych (ś.)lub 200 g suszonych
(s.) roślin zalać 10 l wody i pozostawić na 5 dni. Stosować jako oprysk w rozcieńczeniu 1:50.
pokrzywa zwyczajna – 1 kg ś. lub 200g s. roślin
zalać 10 l wody, pozostawić na 5-7 dni. Stosować
jako oprysk w rozcieńczeniu 1:20.
Wywar:
pomidor – 1 kg ś. pomidorów gotować w 10 l wody
przez pół godziny. Stosować jako oprysk w rozcieńczeniu 1:3.
krwawnik pospolity – 1 kg ś. lub 100 g s. roślin zalać
10 l wody i odstawić na dobę. Następnie gotować przez
pół godziny. Stosować jako oprysk bez rozcieńczania.
czosnek – 200 g roztartego czosnku zalać 10 l wody.
Pozostawić na dobę i następnie gotować przez pół
godziny. Stosować jako oprysk nie rozcieńczając.
cebula – 100 g cebuli zalać 10 l wody i gotować przez
pół godziny. Stosować jako oprysk bez rozcieńczania
Wyciąg:
aksamitka – 1 kg s. roślin zalać 10 l ciepłej wody
i pozostawić na 2 doby. Stosować jako oprysk nie
rozcieńczając.
bez czarny – 1 kg ś. lub 200 g s. liści lub kwiatów zalać
10 l ciepłej wody i pozostawić na dobę. Stosować jako
oprysk lub podlewać rośliny w rozcieńczeniu 1:10.
cebula – 200 g cebuli zalać 10 litami wody i gotować przez pół godziny. Stosować jako oprysk bez
rozcieńczania.
bylica piołun – 300 g ś. ziół lub 30 g s. zalać 10 l wody
i pozostawić na 12 godzin. Stosować jako oprysk nie
rozcieńczając.
mniszek lekarski (mlecz) – 400 g ś. liści zalać 10
l wody i pozostawić na 3 godziny. Stosować jako
oprysk lub podlewać rośliny nie rozcieńczając.
W celu poprawy skuteczności oprysków do
wywarów i wyciągów roślinnych przygotowanych
samodzielnie warto dodawać płynne potasowe
mydło ogrodnicze w ilości 15-20g na 1 l lekko podgrzanej wody. Po rozpuszczeniu mydła i ostudzeniu
wody, dodajemy do niej preparat roślinny. Mydło to
dodane do preparatów, tworzy błonkę na powierzchniach opryskiwanych roślin, ułatwiając przyleganie
i wydłużając działanie ochronne preparatu.
Przed wlaniem preparatu do opryskiwacza należy
go uprzednio przecedzić, aby zapobiec zapychaniu
się dysz.
Jacek Kozubek
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Stojąc w jednym punkcie - historia pewnego zdjęcia

U

lica Jagiellońska poddawana jest liftingowi.
Prace objęły nie tylko remont nawierzchni,
ale także częściową wymianę sieci wodociągowej, która lata świetności miała już za sobą.
Obecne utrudnienia w ruchu z całą pewnością
zostaną wynagrodzone wszystkim użytkownikom
drogi wygodą, jaką tenże remont gwarantuje.
Ulica Jagiellońska, która jest jedną z najdłuższych w Dobczycach, to jeden ze świadków
historii tego miasta. Wiele uwagi takiej historii,
pisanej ulicami i zdjęciami, poświęcała na
łamach naszej gazety Pani Elżbieta Kautschowa.
Prowadziła w tutaj cykl „Ze starego albumu”,
w którym przybliżała nam historię miejsc dla

po prawej stronie i niedokończony. Jedyny pojazd
(rzadki obecnie) – to chłopski wóz, ciągniony
przez konia, którego prowadzi furman.
Z prawej strony widać pokrytą strzechą
stodołę, prawdopodobnie z gospodarstwa
państwa Kostkowskich. Dalej stary budynek (chyba?) państwa Słonków i biały dom
– w czasach mojego dzieciństwa zamieszkały
przez rodzinę Orlików.
Po lewej stronie, za krzywym płotem, pole
moich dziadków Lichoniów. Dalej stary dom
państwa Grandysów. Za nim był (niewidoczny
na fotografii, bo stojący w pewnej odległości
od drogi) murowany budynek, w którym

przez pewien czas mieszkała akuszerka – pani
Wójtowiczowa.
Za rozłożystym drzewem – niewielki domek
pana Polaka, wysunięty biały – rodziny Koperów. Dalej dom starszej pani Orzechowskiej,
do której często przyjeżdżały wnuki z Krakowa. Widać jeszcze dach rodziny Majewskich.
(anka) W tle – dwa wzniesienia – po lewek Stróżnica
(z cmentarzem parafialnym), po prawej –
„To zdjęcie liczy prawie [80 lat], powstało wzgórze Starego Miasta, z resztkami murów
bowiem w czasie okupacji, około 1941 roku. obronnych i starymi lipami, zasłaniającymi
Przedstawia fragment ulicy Jagiellońskiej od kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Elżbieta Kautschowa ”
skrzyżowania z obecną ulicą Szkolną – w stronę
fot. archiwum, Paweł Stożek
Rynku. Jezdnia ziemno-szutrowa, chodnik tylko

wielu z nas serdecznych. Taką jest też ta, którą
dzisiaj przypomnę.
Artykuł ukazał się w „Tapecie” z czerwca
2010 roku (nr 6/85/2010). Zdjęcie, o którym Pani
Elżbieta pisała, zestawiliśmy ze współczesnym
zdjęciem ulicy Jagiellońskiej – zrobionym mniej
więcej z tej samej perspektywy.
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sport

Najlepsi sportowcy gminy Dobczyce nagrodzeni

S

portowe osiągnięcia, hart ducha, zapał
i niezłomność – to wszystko charakteryzuje
sportowców z gminy Dobczyce, którzy nagrodzeni zostali podczas dorocznej Gali Sportu.
W tym roku gala miała skromniejszy cha-

(piłka nożna); trener Bartosz Ślęczka, Wojciech
Jamka (szachy); Tomasz Kupiec (biegi); Błażej
Płachno (speed-ball).
Listy gratulacyjne Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce w dziedzinie sportu otrzy-

rakter, co spowodowane było sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Dla sportowców okres izolacji był szczególnie
uciążliwy – zamknięte zostały stadiony, hale
sportowe, siłowanie, miejsca treningów. Wielu
z nich przystosowało swoje domy i mieszkania
do potrzeb treningowych – w dbałości o formę.
Gala Sportu miała na celu uhonorowanie
dokonań sportowców w roku 2019. Podczas
imprezy wymienione zostały najważniejsze
osiągnięcia sportowe nagrodzonych zawodników.
Nagrody i listy gratulacyjne wręczyli sportowcom
Małgorzata Jakubowska, przewodnicząca Rady
Miejskiej i burmistrz Tomasz Suś.
Laureatami Nagrody Burmistrza w dziedzinie
sportu zostali: Agnieszka Yarokhau (Szwarnóg)
(chód sportowy); Sebastian Kasprzyk (biegi
OCR); Renata Leśniak, Karol Kępa, Stanisław
Łukasik (łucznictwo); trener Marcin Przęczek

mali: Karolina Gawin, Wiktoria Gawin (bieg
p. płotki, wielobój); Krystian Marek, Gabriela
Kica (łucznictwo); Hubert Szlósarczyk, Lena
Kołodziej, Marcin Mikołajski, Kamil Pawłowski, Maksymilian Nowakowski, Hubert Spytek,
Jakub Jamka, Gabriela Górnisiewicz, Natalia
Górnisiewicz (szachy); Jakub Nowak (tenis
stołowy); trener Konrad Idzi (piłka nożna); Filip
Gorączko (downhill).
Gratulacje otrzymali również trampkarze KS
Raba Dobczyce za awans w sezonie 2018/2019
do I ligi Małopolski: Konrad Kachel, Jakub Bieniek, Szymon Stoch, Krzysztof Stoch, Szymon
Chramiec, Kacper Kania, Krystian Kramarz,
Filip Kania, Damian Gubała, Kacper Masełko,
Bartłomiej Masełko, Dominik Brewczyński,
Adam Soboń, Kacper Woźniak, Filip Zając, Szymon Seweryn, Michał Cholewa, Kacper Pudlik,
Kamil Danielski, trener Jakub Piech, kierownik
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drużyny: Bartłomiej Polończyk.
Podczas spotkania burmistrz Tomasz Suś
pogratulował sportowcom, podziękował organizatorom za przygotowanie imprezy. Mówił
o tym, jak zmieniało się w ostatnim okresie
zaplecze sportowe w gminie, gdzie powstały nowe
miejsca do krzewienia kultury sportowej, gdzie
zostały wymienione zużyte, mniej bezpieczne
i komfortowe elementy służące zawodnikom
podczas codziennych ćwiczeń i treningów.
Organizatorem imprezy był Urząd Gminy
i Miasta Dobczyce, partnerami wydarzenia
byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dobczycach oraz Sekcja Wokalna MGOKiS
Dobczyce.

Podczas wydarzenia wystąpiły reprezentantki
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce: Gabriela
Murzyn, Dagmara Braś, Małgorzata Stalmach,
Maria Kopeć. Krótki koncert przygotowany został
pod okiem instruktorki Beaty Czajki-Rolińskiej.
ps (red. k)
fot: Witold Uchman

TAPETA 7(207)/2020

sport

D

Tenisowa sobota w dobczyckim parku

obczycanie dużą wagę przywiązują do
rozwijania sportowych zainteresowań. Nie
tylko dorośli, ale i dzieci mogą szlifować swe
umiejętności pod okiem trenerów i instruktorów klubów sportowych, które działają
w naszym mieście.

Nie straszny nam wirus

W

Róg. Wszystkie dzieci w tej kategorii otrzymały
czasie wakacji dzieci z gminy Dobczyce
nagrodę.
biorą udział w zajęciach sportowych
Kategoria 2: dzieci 8 lat – początkujące: i tanecznych, które organizowane są w ramach
I miejsce – Daria Gubała, II miejsce – Patrycja projektu „Nie straszny nam wirus”.
Kulig, III miejsce – Pola Szumiec.
Pieniądze na ten projekt pozyskała grupa
Kategoria 3: dzieci 7-9 lat: I miejsce – Anto- rodziców, pisząc wniosek do „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – programu realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przygody
i Przyjemności ARTS oraz Gminę Dobczyce.
W ramach projektu odbywają się zajęcia
sportowe i taneczne dla grupy 14. dzieci z gminy
Dobczyce. Są one skierowane do dzieci w wieku
9-14 lat, które posiadają doświadczenie w sporcie
oraz tych, które dotychczas nie miały okazji
uczestniczyć w tego typu zajęciach.
Projekt promuje aktywność sportową w okresie epidemii. Zrealizowanie go pozwoli wskazać
społeczności lokalnej możliwość podejmowania
działań wspierających aktywność społeczną.
Organizatorzy planują zorganizować cykl
zajęć w sposób zdalny. Zajęcia prowadzone są
także w salach sportowych, z zachowaniem
wszelkich obowiązujących środków ostrożności.
GR

Jednym z nich jest Klub Sportowy TENIS
PRO DOBCZYCE (mający licencję Polskiego
Związku Tenisowego), który zorganizował
treningi dla tych, którzy zainteresowali się tą
dyscypliną. Na dobczyckich kortach trenuje
około 100 graczy. Cóż jednak byłoby z samych
treningów, gdyby nie można było by sprawdzić
poziomu swych umiejętności?
W nowym parku miejskim odbył się w lipcu
turniej Junior Cup U16 Dobczyce 2020 pod
honorowym patronatem burmistrza Tomasza
Susia. Turniej prowadzony był w formule Tenis 10.
Na kortach w Dobczycach zagrało 50. dzieci

w wieku 5-16 lat – aż w 7 kategoriach.
Turniej miał na celu podsumowanie dwóch
miesięcy tenisowych zmagań na zajęciach
prowadzonych przez Klub Sportowy TENIS
PRO DOBCZYCE współfinansowanych przez
Gminę i Miasto Dobczyce w ramach projektu
„DOBCZYCE TENISOWO”. Pojawili się na nim
także zawodnicy z sąsiednich klubów tenisowych.
Kategoria 1: dzieci 5-6 lat – brak wyróżnienia
miejsc: Fernanda Barragan (Panta Rei Wieliczka),
Klara Buczek, Pola Cichoń, Maurycy Grubich
(Panta Rei Wieliczka), Martyna Janicka, Zofia
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nina Gaweł, II miejsce – Mikołaj Grubich (Panta
Rei Wieliczka), III miejsce – Jan Róg
Kategoria 4: chłopcy 9-12 lat: I miejsce
– Maciej Koszut, II miejsce – Teodor Turkawski
(Panta Rei Wieliczka), III miejsce – Bartosz Soboń.
Kategoria 5: dziewczyny 10-12 lat: I miejsce
– Weronika Kaja, II miejsce – Anna Grzybek,
III miejsce – Maja Mikołajczyk.
Kategoria 6: młodzież 12-13 lat: I miejsce
– Jakub Górka (Szczyrzyc), II miejsce – Amelia
Wincenciak, III miejsce – Michał Żurek.
Kategoria 7: młodzież 13-16 lat: I miejsce
– Wiktoria Koszut, II miejsce – Eryk Kabaja,
III miejsce – Adam
Murzyn.
Z organizo wanie tak dużej
imprezy nie byłoby możliwe bez
naszych wolontariuszy, którzy
włożyli mnóstwo
pracy i swojego
wolnego czasu
w przygotowanie
oraz przeprowadzenie turnieju.
Wolontariusze,
którym serdecznie dziękujemy za
okazaną pomoc,
to: Adam Murzyn,
Gabriela Murzyn, Iwona Murzyn, Eryk Ścibor,
Marta Blamowska-Kaja, Wioletta Wyroba, Filip
Węglarz, Eugeniusz Żądło, Krzysztof Gudowski,
Joanna Talaga, Eryk Kabaja, Mariusz Górka.
Partnerami tego wydarzenia były: Gmina
i Miasto Dobczyce, Antares Korty Tenisowe,
Babolat, Krzysztof Gudowski Media
Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz
rodzicom za wzorową postawę, grę fair play
i świetną atmosferę. Do zobaczenia na kortach!
Ola Koszut
fot. Joanna Talaga

Nowe zajęcia w TKKF

J

uż od września w sali gimnastycznej TKKF
Dobczyce odbywać się będą zajęcia judo dla
dzieci i młodzieży.
Zajęcia skierowane są do dzieci od lat pięciu.
W przyszłości poszerzone zostaną o zajęcia dla
dorosłych oraz o zajęcia z samoobrony.
Treningi odbywać się będą we wtorki
i czwartki. Szczegółowe informacje o zapisach
i warunkach uczestnictwa w zajęciach już
w kolejnym numerze „Tapety”.
(Red.)

Od 13 lipca korty
z nowym zarządcą

K

orty tenisowe w parku miejskim przy ul.
Turystycznej na Zarabiu, od 13 lipca mają
nowego zarządcę.
Jest nim firma Antares Marek Koszut
z siedzibą w Dobczycach.
Korty będą czynne cały tydzień w godzinach 7-22.
Wszelkich informacji dotyczących rezerwacji
terminów, cen za korzystanie z kortu, można
otrzymać pod numerem telefonu: 537-839-793.
(Red.)
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