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temat z okładki

T

Święto plonów parafialnie

egoroczne obchody święta plonów nie także w Dziekanowicach. W Kornatce natomiast,
mają swojego gminnego finału. Z powodu 15 sierpnia, zorganizowany został konkurs na
pandemii to wspólne dla wszystkich sołectw tradycyjny bukiet zielny. Organizatorami konpodziękowanie za udane zbiory, miało bardziej kursu było Stowarzyszenie Gościniec i Sołtys
lokalny charakter.
wsi Kornatka.
Parafia Dziekanowice
Bukiety oceniano w dwóch kategoriach:
W Sanktuarium Macierzyństwa NMP mały bukiet do – wykonawcy do 15 lat, duży
w Dziekanowicach zgromadzili się mieszkańcy bukiet – wykonawcy powyżej 15 lat.
sołectw: Dziekanowice, Sieraków, Rudnik, Nowa
W konkursie wzięło udział około 50. osób.
Wieś, Jankówka, Hucisko, Kunice, Winiary. Komisja w składzie: Wioleta Świerk, Marzena
Piękne wieńce dożynkowe, odświętnie ubrane Serafin i Joanna Kowalczyk, oceniając bukiety,
orszaki dożynkowe i wspaniałe bukiety były brała pod uwagę: samodzielne wykonanie, znawidomym dowodem podziękowania za to, że jomość roślin zawartych w bukiecie i estetyka
mimo często niesprzyjającej aury, rolnicy mają wykonania.
za co dziękować. Na ołtarz złożono dziękczynne
Jury przyznało po trzy nagrody główne
chleby i owoce, a wieńce, które przygotowane w kategorii bukiet mały (wykonany przez dzieci)
zostały przez poszczególne grupy dożynkowe, i bukiet duży (przez dorosłych), jak również po
zawierały najważniejsze elementy dożynkowej trzy wyróżnienia w obu kategoriach. Ponadto

tradycji: kłosy zbóż, kwiaty i ziarna.
Uroczystościom dożynkowym w Dziekanowicach towarzyszyła Orkiestra Dęta „Barka”
z Nowej Wsi.
Parafia Kornatka
Święto plonów zbiegło się ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które
znane jest także jako święto Matki Boskiej
Zielnej. W tym dniu czci się Matkę Boską jako
patronkę ziemi i roślinności. Dlatego też często
właśnie 15 sierpnia jest w parafiach okazją do
dożynkowego podziękowania.
Do kościołów wierni przynoszą w tym dniu
także bukiety z ziół i kwiatów. Takich nie zabrakło
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każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział.
Laureaci konkursu to: Franciszek Krupa
(I), Natalia Bączek (II), Dominika Wadyl (III)
w grupie pierwszej i Karolina Sitarz (I), Jolanta Kaczmarczyk (II), Jadwiga Zabzdyr (III)
w grupie drugiej. Wyróżnienia w grupie pierwszej
otrzymali: Krystian Świerk, Katarzyna Korzeniecka, Noemi Kalisz, natomiast w grupie dorosłych: Stanisława Galas, Danuta Kania, Halina
Kowalczyk Nagroda specjalna Stowarzyszenia
Gościniec powędrowała do Ewy Piwowarskiej,
za przystrojenie bukietem zielonym stołu dla
potrzeb konkursu.
Sponsorem nagród było Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne Gościniec, Sołtys oraz
Gmina i Miasto Dobczyce.
Składamy serdeczne podziękowania dla
księdza proboszcza za możliwość przeprowadzenia konkursu na terenie kościoła. Dziękujemy
Komisji za wkład w organizację tego wydarzenia. Pani Ewie Piwowarskiej za udekorowanie
„miejscówki” i pani Małgosi za piękne fotografie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych
bukietów a osobom towarzyszącym dziękujemy
za mile spędzony czas. Mając na uwadze dbałość o tradycję liczymy na Was w przyszłym
roku – piszą na swojej stronie Organizatorzy.
Dzień później w Kornatce świętowano
parafialne dożynki. Za udane plony dziękowali
mieszkańcy Kornatki, Brzezowej i Burletki.
Uroczystą Mszę św. uhonorowali pocztem
sztandarowym i swoją obecnością członkowie
Koła Łowieckiego Jarząbek.
Ksiądz proboszcz Wiesław Smaza w homilii
mówił między innymi o znaczeniu dożynek,
o chlebie, o tym aby go nie marnować i dzielić
się nim z ubogimi.
Parafia Stadniki
W niedzielę 23 sierpnia podziękowania za
plony złożyli mieszkańcy Stadnik, Kędzierzynki
i Kawpinki – wierni z parafii Stadniki. Przed
ołtarz do kościoła parafialnego, w tradycyjnych
strojach, przynieśli wieńce dożynkowe, bochny chleba – tego, który jest „symbolem bycia
we wspólnocie i bycia dla wspólnoty”, owoce
pól, sadów i ogrodów. W modlitwie parafianie
stadnickiej wspólnoty dziękowali za siły do
pracy, za urodzaj.
W przygotowanie wspaniałych wieńcy angażowali się nie tylko dorośli mieszkańcy sołectw,
ale także młodzi i najmłodsi członkowie wspólnot
– bo przecież dbałość o zachowanie tradycji to
jeden z ważniejszych elementów wychowania
młodego pokolenia.
Gmina Dobczyce
Dożynek gminnych w tym roku nie będziemy
świętować tradycyjnie – z festynem, prezentacją
wieńcy dożynkowych. Ale Gmina nie zapomniała
o tym, żeby wspólnie za plony podziękować.
Msza św. dziękczynna tegoroczne zbiory,
w intencji rolników, sadowników i ogrodników z całej gminy, zostanie odprawiona
13 września w kościele parafialnym pw.
św. Jana Chrzciciela (Wzgórze Zamkowe)
o godz. 13.
anka
fot. Sołectwo Kornatka, Parafia Dziekanowice
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Specjalny namiot trafił do OSP Kornatka

S

pecjalny namiot, który ułatwi prowadzenie
działań związanych z COVID-19, trafił do
jednostki OSP z Kornatki.
Jest to jeden z 50. Namiotów, które

nagrzewnica olejowa. Dzięki temu wnętrze
będzie oświetlone i ciepłe. Ponadto namioty
zostały wyposażone m.in. w 10 łóżek polowych,
10 foteli/krzeseł składanych, stolik polowy oraz
śpiwory.
Namioty w czasie epidemii będą
wykorzystywane, jako polowe izby
przyjęć, pełniąc tym samym większą
okołoszpitalną przestrzeń. W razie
potrzeby w namiotach zostaną wydzielone miejsca dla chorych. Ponadto będą
mogły służyć jako magazyny dla leków,
środków ochrony osobistej czy sprzętu
medycznego. Obiekty będą przystosowane do wykonania dekontaminacji
i fumigacji.
Po epidemii namioty będą wykorzystywane przez strażaków m.in. w
trakcie długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych, jako zaplecze medyczw Krakowie przekazał małopolskim strażakom ne dla poszkodowanych podczas wypadków
ochotnikom wicemarszałek Łukasz Smółka. masowych czy w sytuacjach wyjątkowych, jako
Namioty zostały zakupione w ramach pakietu tymczasowe miejsce do przechowywania osób,
medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej sprzętu, żywności. Namioty będą mogły być
i sfinansowane m.in. z Funduszy Europejskich. także wykorzystane podczas organizacji imprez
W Gminie Dobczyce w ten sposób z pakietu o charakterze kulturalno-sportowych czy jako
medycznego skorzystała właśnie Ochotnicza miejsce spożywania posiłków podczas różnego
Straż Pożarna w Kornatce.
rodzaju wydarzeń.
W skład namiotu wchodzą m.in. przyczeźródło: malopolska.pl
pa transportowa, agregat prądotwórczy czy
fot. OSP Kornatka

Szkoły w gminie Dobczyce
przygotowane do rozpoczęcia
roku szkolnego

N

owy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami.
W tym roku jest on ogromną niewiadomą
i wszyscy zastanawiamy się jak będzie wyglądać
szkoła w nowej rzeczywistości, z którą przyszło
się nam zmierzyć.
Powrót dzieci i młodzieży do szkół wiąże się
z wieloma obawami, które są tematem dyskusji
już od kilku tygodni.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli na bieżąco
monitorują zalecenia i wytyczne dotyczące
rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dobie
pandemii. Sytuacja ta oraz sposób realizacji
wytycznych, omawiane były podczas spotkania
dyrektorów placówek z burmistrzem Tomaszem
Susiem. Spotkanie miało na celu m.in. przedyskutowanie szczegółów i wspólnych rozwiązań
dla wszystkich placówek.
Podczas spotkania ustalono, że:
- uczniowie wchodząc do szkoły zasłaniają
nos i usta (np. maseczką, przyłbicą); na wejściu
odkażają ręce; maseczki mogą ściągnąć w klasie,
natomiast w częściach wspólnych tj. jak szatnia,
wc czy korytarz, dzieci powinny mieć zasłonięte
usta i nos;
- z dowozu wspólnego nie będą korzystać dzieci
ze szkół podstawowych nr 1 i 2 w Dobczycach;
- rodzice uczniów, którym gmina ma obowiązek zapewniać dowóz do szkoły, proszeni są,
w miarę możliwości o dowożenie dzieci własnym
transportem, tak by w autobusie możliwe było
zachowanie odpowiedniego dystansu;
- uczniowie korzystający z dowozu muszą
Finaliści Konkursu Ogólnopolskiego „Poznajemy Ojcowiznę”
zasłaniać usta i noc w trakcie jazdy;
- dzieci, które mają katar, temperaturę lub
czniowie klas VI i VII: Oliwia Nowicka, Wsi przekazali babcia Przemka - Helena Mitan,
inne
objawy przeziębienia nie będą wpuszczane
Przemysław Suder oraz Patryk Woźniak, rodzice i babcia oraz wujek Patryka - Adam
do
szkoły,
rodzice proszeni są o pozostawienie
zdobyli I miejsce w etapie wojewódzkim i tym Twardzosz (ur. w 1933 r.), Agnieszka i Krzysztof
w
domach
dzieci,
których stan zdrowia wzbudza
samym zostali finalistami Ogólnopolskiego Pokrywa oraz Piotr Czajczyk.
wątpliwości;
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
Udostępnione dokumenty świadczą o tym,
- rodzice będą informowani o wszystkich
“Poznajemy Ojcowiznę”.
że straż we wsi działa od 1913 roku. Od początku
nowych
ustaleniach, wytycznych itp. na biePraca uczniów o Ochotniczej Straży Pożarnej działalności strażacy ratowali mienie i życie
żąco
poprzez
dziennik elektroniczny i strony
jest hołdem dla przodków-społeczników, którzy ludzi. Prowadzili także akcje charytatywne,
internetowe
placówek;
pomagali w odbudowie zniszczonych
- na teren szkoły/przedszkola mogą wchobudynków, organizowali różnorodne
dzić
osoby z zewnątrz, zasłaniając usta i nos,
imprezy dla mieszkańców, podtrzymyzachowując
odpowiedni dystans;
wali tradycje regionalne, uświetniali
w
pomieszczeniach
wspólnych np. w szatni,
uroczystości państwowe i kościelne.
z
dzieckiem
może
przebywać
jedna osoba;
W czasie wizyt papieża zabezpieczali
Dyrektorzy
już
teraz
są
w
stałym
kontakcie
miejsca jego przejazdu.
z
myślenickim
oddziałem
Sanepidu.
Konsultują
Od 2008 roku działa też przy straży
wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem
Orkiestra Dęta “Barka”.
Wielu uczniów naszej szkoły należy placówek do nowego roku szkolnego.
Wiele pytań zapewne pojawi się już po
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
rozpoczęciu
nauki, w związku z tym o nowych
Uczestniczą w różnorodnych zajęciach
rozwiązaniach
dyrektorzy będą informować
sportowo-pożarniczych, uczą się zasad
rodziców
na
bieżąco.
udzielania pierwszej pomocy i postępoBurmistrz Tomasz Suś przekazał dyrektorom,
wania w razie sytuacji niebezpiecznych.
że
gmina
Dobczyce zakupi 11 profesjonalnych
Dziękujemy wszystkim, którzy
urządzeń
parowych,
które przekazane zostaną
wsparli i pomogli opracować pracę, aby
do
placówek
oświatowych
z terenu gminy Dobdbali o rozwój miejscowości i jej mieszkańców. zaprezentować Naszą Małą Ojczyznę.
czyce.
Posłużą
one
do
odkażania
pomieszczeń
Informacje na temat historii straży z Nowej
tekst i fot: SP Nowa Wieś
szkolnych i przedszkolnych bez użycia środków
RUS Myślenice, zaprasza rolników do podany podczas rejestracji zostanie wysłana chemicznych. Planowany łączny koszt zakupu
udziału w „Ogólnopolskim konkur- wiadomość zawierająca link do aktywacji konta urządzeń parowych to prawie 17 000 zł.
Ten rok szkolny będzie inny niż wszystkie
sie testowym z zakresu bezpiecznej pracy oraz informacje na temat testu. Składa się z 20
dotychczas,
czeka na wiele zmian, organizacja
w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 pkt.
pracy
szkoły
będzie wyzwaniem zarówno dla
zwierząt gospodarskich”.
Spośród Uczestników z największą ilością
dyrektorów,
nauczycieli
jak i uczniów i rodziców.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba punktów, zostanie wyłonionych stu laureatów.
Musimy
zmierzyć
się
z
tą
nową sytuacją wspólpełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok.
nie,
współpracując
i
wspierając
się nawzajem,
testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.
500 zł. Konkurs trwa do 15. września.
pamiętając
że
priorytetem
jest
bezpieczeństwo
Aby wziąć udział w konkursie należy zareSzczegółowe informacje i Regulamin zostały
jestrować się na stronie bezpieczeństwo.krus. zamieszczone na stronie internetowej Kasy i zdrowie naszych dzieci.
Sabina Cygan
gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail www.krus.gov.pld.
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Równać Szanse – złóż wniosek

O

d 4 sierpnia lokalne
organizacje pozarządowe, domy kultury
i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych
z małych miejscowości
mogą składać wnioski
o dotację do 8 500 zł
na półroczne działania
z młodzieżą.
W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne
projekty realizowane od 1. lutego do 31. lipca
przyszłego roku.
O dotację mogą ubiegać się instytucje
z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane
w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub
w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych (które chcą
założyć organizację pozarządową).
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od
13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych
szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych
miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba
członków grupy projektowej to 12-20 osób.
Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego
są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają
być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z
innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który
chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą
się planowania i współpracy w grupie, poznają
lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują
nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej
społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania
oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.
źródło: rownacszanse.pl/rkg2020

Ósmoklasiści z gminy Dobczyce z dobrymi wynikami
egzaminów na tle kraju i powiatu

Z

namy oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasistów w kraju i poszczególnych gminach
czy szkołach. Egzaminy miały się odbyć w
kwietniu, ale plany pokrzyżowała pandemia
koronawirusa. Uczniowie przystąpili do egzaminów dopiero w połowie czerwca.
W tym roku ósmoklasiści mieli utrudnione
zadanie, podeszli do egzaminów bez ostatnich
powtórek pod okiem nauczycieli w szkołach,
gdyż od marca były one zamknięte.
Ósmoklasiści z gminy Dobczyce świetnie
poradzili sobie z egzaminem z języka polskiego,
zdobywając średnio 65%. Przewyższyli wynik
krajowy o 6 punktów i powiatowy o 2 punkty.
Najlepiej z języka polskiego, ze średnim

język polski

kty nadania stopnia nauczyciela mianowanego przyjęło z rąk burmistrza Tomasza
Susia sześcioro pedagogów z gminy Dobczyce.
Podczas wręczenia burmistrz przyjął także
ślubowanie awansowanych nauczycieli

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, przy nadaniu
stopnia nauczyciela mianowanego, pedagodzy
składają ślubowanie, w którym zobowiązują
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matematyka język angielski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

66%

56%

62%

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach

63%

46%

65%

Szkoła Podstawowa w Brzączowicach

65%

48%

55%

Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach

66%

52%

53%

Szkoła Podstawowa w Kornatce

72%

52%

58%

Szkoła Podstawowa w Stadnikach

60%

39%

53%

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

62%

38%

52%

Gmina Dobczyce

65%

49%

60%

Powiat Myślenice

63%

51%

56%

Województwo Małopolskie

62%

51%

57%

Polska

59%

46%

54%

Sześcioro nauczycieli z gminy Dobczyce z awansem
na stopień nauczyciela mianowanego

A

wynikiem 72%, wypadli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kornatce.
Nasi ósmoklasiści dobrze poradzili sobie także na egzaminie z języka angielskiego. Tu prym
wiedzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach
z wynikiem 65%, o 5 punktów przewyższając
wynik gminy i aż 11 średnią krajową.
Średnia z egzaminu z matematyki dla gminy Dobczyce to 49%. To o 3 punkty więcej niż
średnia krajowa i 2 mniej niż średnia powiatu.
Najlepszym wynikiem - 56%, może pochwalić
się Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach.
Poniżej przedstawiamy średnie wyniki dla
szkół, gminy, powiatu, województwa i w skali
kraju.

się do rzetelnego pełnienia funkcji nauczyciela
i wychowawcy, dalszego rozwoju własnego ale też
ucznia oraz do wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny i tradycji.
Burmistrz Tomasz Suś podkreślił, jak ważny
to moment w karierze
pedagoga
– Jesteście doświadczonymi pedagogami,
a wasza praca i trud
wkładane w rozwój
i edukację młodych
pokoleń zostały docenione. Stajecie się teraz
wsparciem dla kolegów
i koleżanek, z którymi dzielić będziecie się
swoim doświadczeniem.
Życzę wam niesłabnącej
energii, satysfakcji i
dalszych sukcesów w
karierze zawodowej
– mówił.
Egzamin na stopień
nauczyciela mianowanego odbył się 18 sierpnia
przed komisją, w skład której weszli: Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce jako

przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektor
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
a także dwóch ekspertów wpisanych na listę
ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.
Do egzaminu przystąpiło 6. nauczycieli,
wszystkim udało się zdobyć stopień nauczyciela
mianowanego. Wśród zdających znalazło się
dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego - Urszula Krawczyk z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach i Ewa Liszka
z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej
w Dziekanowicach oraz nauczyciele szkół podstawowych: Piotr Skóra ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Dobczycach - wychowanie fizyczne,
Renata Ciętak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Dobczycach - biologia, Jowita Holik-Kasprzyk
ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach - język
angielski oraz Katarzyna Matoga ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Dobczycach - wychowanie
wczesnoszkolne.
Przed nimi kolejny etap w rozwoju zawodowym, gdyż uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego otwiera drogę do awansu na stopień
nauczyciela dyplomowanego, który rozpocząć
mogą po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku od dnia nadania poprzedniego stopnia
awansu zawodowego.
Sabina Cygan
fot. Joanna Talaga
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Weekend nad Rabą z mnóstwem atrakcji

amiętacie „Weekendy nad Rabą’? Powracamy! – w ten sposób organizator imprezy,
która odbyła się 15 sierpnia w Parku Miejskim
nad Rabą, zachęcali do udziału we wspólnej
zabawie.
TKKF Dobczyce zaprosił do aktywnego
wypoczynku mieszkańców gminy i turystów,
którzy chętnie spacerowali w kierunku parku.
Tutaj czekały na wszystkich wspaniałe atrakcje,
które zostały przygotowane przez organizatora
we współpracy z Gminą Dobczyce i Młodzieżową
Drużyną Pożarniczą z Nowej Wsi.

A czego tutaj nie było: przeciąganie liny,
zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gra w petanque (bule) czy rozgrywki przy

6

stole ping pong’owym na wolnym powietrzu.
Odwiedzający przyjazne miejsce nad Rabą osoby
mogły także usiąść przy szachownicy, mogli
także kibicować doświadczonym szachistom
w kolejnych rozgrywkach.
Każdy, kto wziął udział w konkurencjach,
otrzymywał certyfikat uczestnika. I zapewniał,
że wróci na kolejne spotkanie z „Weekendem
nad Rabą”.
Najmłodsi mogli liczyć jeszcze na jedną
niespodziankę – smakowite lody, które ufundowała Piekarnia Dom Chleba Jana Hartabusa.
- To jest
wyjątkowe miejsce – mówi pani
Agnieszka, która
do Parku przyszła z całą rodziną – przychodzę
tutaj na spacery,
na plac zabaw.
Ale jeśli jeszcze
można liczyć na
takie atrakcje, to
naprawdę świetnie spędzony czas
wolny.
TKKF zapewnia, że weekendy
nad Rabą mogą się
stać wydarzeniem
cyklicznym – jak to bywało przed laty.

Z myślą o pasażerach, pojawiły się naszej
gminie cztery nowe przystanki. Będzie to nie
tylko miejsce, które pozwoli nam usiąść i spokojnie poczekać na bus czy autobus, ale także
ochroni przed wiatrem, deszczem czy słońcem.
Nowe przystanki zostały zlokalizowane
w Dobczycach: na parkingu przy ul. Podgórskiej,
przy ulicy Witosa, ul. Stadnickiej i w Brzączowicach przy zjeździe na Zakliczyn.
Koszt budowy przystanków to kwota 28 280 zł.
ugim

(k)
fot. TKKF
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Wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z gminy Dobczyce

Przy ul. Myślenickiej powstała ścieżka
pieszo-rowerowa
lipcu rozpoczęła się budowa ścieżki
łodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpro- musimy zachęcać do zaangażowania następne
pieszo-rowerowej na odcinku od ul.
milowo - to nazwa programu Burmistrza pokolenia. Działalność w MDP niesie za sobą Cegielnianej do skrzyżowania z ul. Energetyków.
Gminy i Miasta Dobczyce dedykowanego Mło- także cenne doświadczenie, które zdobywa się
Aktualnie inwestycja ta jest w końcowej
dzieżowym Drużynom Pożarniczym z terenu biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. fazie realizacji – położony został asfalt, jednak
gminy Dobczyce.
Program spotkał się z aprobatą Sławomi- pozostały jeszcze prace związane z montażem
Program zapoczątkowany w tym roku ma ra Kaganka, komendanta powiatowego PSP barierek oraz organizacją ruchu. Budowa ścieżki
na celu wsparcie rozwoju „młodzieżówek” czy to w Myślenicach oraz Jana Podmokłego, pre- umożliwi bezpieczne i komfortowe przemieszpoprzez możliwość zakupu potrzebnego sprzęty zesa powiatowego oddziału Związku OSP RP czanie się wzdłuż ruchliwego odcinka drogi
wojewódzkiej, co na pewno ucieszy mieszkańców

M

czy też zapewnienie ciekawej oferty zajęć.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą
pozyskać do 2 500 zł na realizowany przez
siebie projekt.
Program już cieszy się dużą popularnością, a o jego kontynuacji zapewnia burmistrz
Tomasz Suś.
– Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych było
jednym z moich priorytetów. Społeczną pracę
druhów mogliśmy zobaczyć chociażby podczas
ostatniej nawałnicy. Wprowadzony Program
dedykowany jest najmłodszym adeptom pożarnictwa zrzeszonym w Młodzieżowych Drużynach
Pożarniczych, które coraz prężniej działają na
terenie naszej gminy – mówi burmistrz. - Jestem
przekonany, że ta forma wsparcia zostanie
przez wszystkich pożytecznie wykorzystana.
Mam też nadzieję, że inicjatywy i działania
pobudzą do dalszego rozwoju młodzieżowych
drużyn. Wiem, jak ważna jest społeczna służba, której podejmują się druhowie i już teraz

w Myślenicach. O jego realizację zabiegał także
kapelan strażaków gminy Dobczyce, ks. Paweł
Odziomek.
Program daje też możliwość organizacji
czasu wolnego w tym szczególnym roku, kiedy
wiele wyjazdów wakacyjnych i inicjatyw zostało
odwołanych.
– Projekty realizowane przez Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze mają stanowić ciekawą
ofertę zagospodarowania wolnego czasu dzieci
i młodzieży, a tym samym stanowić alternatywę
wobec zagrożeń uzależnieniem – mówi pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień, a zarazem
koordynator programu Zofia Kozielska.
Możliwość otrzymania wsparcia finansowego
na realizację projektów to nie jedyne działanie
wspierające MDP. Członkowie drużyn mogą
także skorzystać z biletów na siłownię i basen,
które finansowane są przez Gminę Dobczyce.

W

Stojowic i Brzączowic.
Realizacja tego odcinka wzbogaci także
rowerową infrastrukturę Dobczyc, podobne
ścieżki ciągną się już bowiem wzdłuż brzegów
Raby od Niezdowa po park miejski przy ul. Turystycznej, a także wzdłuż potoku Węgielnica od
ul. Braci Kowalskich. To właśnie z tym ostatnim
fragmentem, przejeżdżając przez ul. Cegielnianą,
łączy się nowo wybudowany odcinek ścieżki.
Inwestycja realizowana jest przez Gminę
Dobczyce przy współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego w ramach Inicjatyw
Samorządowych. Koszt zadania to ponad 380
tys. zł, przy czym wkład finansowy Gminy
Dobczyce wynosi 50 % tej kwoty.
W Kornatce wkrótce zagrają na nowym
boisku
ysłużone boisko przy Szkole Podstawowej
w Kornatce przechodzi modernizację.
W ramach inwestycji realizowanej przez
Gminę Dobczyce wymieniona zostanie nawierzchnia tego wielofunkcyjnego obiektu. Realizacja
inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w ramach projektu Małopolska
Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2020.

W

jota
fot: Joanna Talaga

Wartość inwestycji wynosi 151 tys. zł., z czego
96 930 zł stanowi dofinansowanie w ramach
MIRS. Poza wymianą nawierzchni wymienione
zostaną także nowe siatki na piłkochwytach.
Z nowego boiska uczniowie najprawdopodobniej
będą mogli skorzystać jeszcze we wrześniu.
Z programu MIRS w ubiegłym roku Gmina
Dobczyce również pozyskała dofinansowanie,
dzięki któremu zrealizowana została modernizacja boiska piłkarskiego „Orlik” przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Dobczycach.
tekst i fot. jota
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wakacje w mieście

D

Sierpień p

zieci i młodzież, którzy wakacje spędzali
w naszej gminie, nie narzekali na brak
atrakcji w sierpniu. Mimo, iż w wielu placówkach,
organizujących zajęcia wakacyjne, obowiązywały obostrzenia, na brak zainteresowania
nie narzekano.
Artystycznie w MGOKiS
Podobnie jak w lipcu, nie zabrakło w sierpniu zajęć artystycznych. Zajęcia plastyczne
prowadziła Paulina Steliga-Gryglaszewska,
a ich tematyka sprawiła, ze dziecięca wyobraźnia
i kreatywność pogalopowały do sukcesu.
Uczestnicy warsztatów poznawali świat
mrówek i odkrywali smocze tajemnice. Nie
zabrakło także doświadczeń związanych
z utrzymaniem wspaniałych bród i wąsów (które
dzieci tworzyły z kartonów), a także budowania
wiatraków, które tańczyły jak szalone.
Warsztatowicze malowali i budowali wspaniałe drzewa, które ozdabiali liśćmi – sięgali
chmur, zalesiali przestrzenie RCOS.
Ośrodek kultury nie zapomniał także o miłośnikach ceramiki i lepienia w glinie. W czasie
zajęć, które prowadziła Iwona Płoskonka, dzieci
mogły wykonać gliniane pamiątki z symbolem
Dobczyc – kozą. Nie zabrakło szczęśliwych podków,
miseczek, polnych maków, aniołów czy kotów.
Na niektórych pojawiły się napisy: bądź imię
wykonawcy, bądź nazwa naszego miasta. Dzieci
zawsze doskonale bawią się na tych zajęciach.
Najpierw wałkują, lepią, ozdabiają, a później
z niecierpliwością czekają na wypalenie w piecu.
Artystycznym zajęciom towarzyszyły, tradycyjnie, seanse filmowe, podczas których dzieci
mogły oglądać wyjątkowe animowane historie.
Wyginaj śmiało ciało…
…śpiewał król Julian na Madagaskarze.
A w RCOS do takiej aktywności zachęcali organizatorzy zajęć z gimnastyki sportowej, które
w ramach półkolonii odbyły się w trzech turnusach.
Ponieważ w zdrowym ciele zdrowy duch, to
lato musiało mijać pod znakiem ćwiczeń i treningów, które sprawiały dzieciom dużo radości.
Często można spotkać się ze stwierdzeniem,
że gimnastyka, ramię w ramię lekkoatletyką,
stanowią królewską parę wśród wszystkich
dyscyplin sportowych. Zręczność, sprawność i
płynność ruchu, stanowiące podstawę większości
ćwiczeń gimnastycznych, są przecież niezbędnym
elementem prawie każdej aktywności fizycznej.
Dlatego po kilku miesiącach przerwy na
zajęcia gimnastyczne z radością wrócili dzieci
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i młodzież, które trenują gimnastykę sportową.
Podczas trzech turnusów, na przełomie lipca
i sierpnia, od poniedziałku do piątku, młodzi
gimnastycy ćwiczyli pod okiem Piotra Skóry.
Zajęcia sprawiały dzieciom wielką frajdę, a jednocześnie pozwalały im zużytkować ogromne
pokłady energii. Treningi z elementami zabawy
wywoływały na twarzach dzieci uśmiech i radość
z powrotu do ćwiczeń.
Zajęcia gimnastyczne dla dzieci mają ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci. Siła,
wytrzymałość i gibkość, których maluchy nabierają wraz z regularnym treningiem wzmacniają
ich układ kostny i mięśniowy. To z kolei pomaga
przeciwdziałać wadom postawy, wynikającym np.
z noszenia ciężkich tornistrów i długich godzin
spędzonych w szkolnej ławce. Przy okazji dzieci
świetnie się bawią, nawiązują nowe przyjaźnie
i uczą się podejmować nowe wyzwania. Pewność siebie, której nabierają dzięki sportowym
doświadczeniom, z pewnością zaprocentuje też
w codziennym życiu.
Gwarno na stadionie Raby
Nie zawiódł swoich młodych podopiecznych
Klub Sportowy Raba. Zajęcia w ramach półkolonii odbywały się na dobczyckim stadionie
już w lipcu. W sierpniu, dzięki finansowemu
wsparciu Województwa Małopolskiego, ruszył
w Dobczycach Football Camps 2020, organizowany przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. To
piłkarska półkolonia dla młodych zawodników
naszej drużyny. Trwała pięć dni, a zakończenie
odbyło się w dniu finałów Ligi Mistrzów.
Pod okiem trenerów Piotra Żuka i Bartłomieja Polończyka trenowało 24. młodych
piłkarzy. trenowali.
Obok zajęć na boisku, chłopcy ciekawie spędzali czas na basenie, na wycieczkach, turniejach.
Gościnny basen w Bochni był dla nich wielką
frajdą, ale także dodatkowym elementem treningu.
W trzecim dniu półkolonii odbył się „Turniej dwójek”. We wszystkich meczach, które
przeplatane były pokazami multimedialnymi,
najlepszy okazał się duet: Adrian Żuk - Józef
Piwowarczyk. Tuż za nimi uplasowali się Michał
Chramiec - Łukasz Rak, a na najniższym stopniu
podium znaleźli się: Filip Łaciak i Artur Solawa.
Do treningów i utrzymania doskonałej
kondycji, służyło nie tylko boisko KS Raba.
Młodzi sportowcy, wykorzystując piękną pogodę,
wybrali się na koronę zapory w Dobczycach
– z zaprawą biegową, a później pojechali na arenę

TAPETA 8(208)/2020

paintball’ową do Sierakowa.
W ostatnim dniu półkolonii grupa zdobywała szczyt Turbacza w Gorcach. Cała zabawa
rozpoczęła się jednak od efektownego przejazdu
kolejką linową Tobołów. Ponieważ nasi piłkarze
wyzwania przyjmują z uśmiechem na twarzy
– z takim też zdobyli szczyt gorczański szczyt.
Zakończenie półkolonii, w blasku jupiterów, odbyło się w niedzielę, 23 sierpnia – tuż
przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Były
zadania monitorujące techniczne umiejętności
a także widzę piłkarską. Na koniec zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach otrzymali cenne
nagrody, a każdy z uczestników gadżety, które
przygotował MZPN. Po zakończeniu ceremonii
wszyscy oglądali mecz Bayernu z PSG.
Wianki, wianeczki…
Artystyczne zajęcia zorganizowało także dobczyckie TKKF. W ostatni dzień lipca zapachniało
kwieciem i zielem w sali TKKF, gdzie odbyły się
warsztaty florystyczne „Cuda wianki”.
Uczestnicy warsztatów tworzyli wianuszki
z różnorodnych kwiatów i ziół, uczyli się doboru
roślin pod względem trwałości i kolorów.
Każdy, kto misternie wykonał wianek, mógł
z nim wrócić do domu.
Tydzień później TKKF zaprosiło na kolejne
warsztaty kwiatowe – „Bukiety pachnące latem”.
Warsztaty, które zorganizowane zostały przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz
z Gminą Dobczyce, poprowadziła dobczycka
florystka Joanna Górnisiewicz.
Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo
i bezalkoholowo
Aktywnie spędzały lato dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez
Świetlicę Środowiskową w Kędzierzynce. To
nie tylko zajęcia plastyczne, gry i zabawy, czy
zajęcia terenowe. W sierpniu młodzi druhowie
rozpoczęli zajęcia w ramach projektu „Młodzi
strażacy, zdrowo, sportowo i bezalkoholowo”,
który finansowany był z budżetu gminy Dobczyce i OSP Kędzierzynka.
W ramach projektu odbywały się zajęcia
z musztry, pierwszej pomocy, dzieci zwiedziły
strażnicę w Brzączowicach, poznawały sprzęt
strażacki, a przy okazji zadawały wiele pytań.
Nie zabrakło także zajęć z tańca towarzyskiego
oraz długiej wędrówki Doliną Będkowską.
anka, Katarzyna Matoga
Fot: MGOKiS, TKKF, Katarzyna Matoga,
Świetlica Kędzierzynka, KS Raba
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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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z Biblioteki
Nasza historia. O dziejach ziemi dobczyckiej do refleksji, kazała nam się zastanowić nad
istorię naszej małej Ojczyzny, ciekawostki kondycją współczesnego człowieka.
i anegdoty, przybliżył mieszkańcom Piotr
Kolejne spotkanie planowane jest na 25
Przęczek.
września, aktualnie czytamy „Pozwól rzece
W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy płynąć” Michała Cichego.
Dobczyc i okolic. To miłośnicy historii opowiadanych przez pana Piotra oraz osoby interesujące Przyznano nam 11 500 zł!
omisja Konkursowa ogólnopolskiego programu „Seniorzy w Akcji” (Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”) wyłoniła zwycięzców
drugiego etapu XIII edycji konkursu.
Komisja złożona z niezależnych ekspertów
zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację
21 projektów, w tym pomysłu autorstwa Justyny
Szawary, naszej bibliotekarki oraz Małgorzaty Bartnik, dyrektor PS nr 3 w Dobczycach.
„Połączeni. Siejemy możliwości” to międzypokoleniowy projekt, łączący przedszkolaki
i seniorów, który wesprze nasza biblioteka - już
wiemy, że na działania otrzymamy dotację
w wysokości 11 500 zł! Bądźcie czujni. Ruszamy
w grudniu 2020 r.! Więcej informacji wkrótce

H

K

Kreatywny koktajl trwa
ierpień w naszej bibliotece rozpoczęliśmy
od premierowych Warsztatów graficznych
prowadzonych przez Beatę Rokosz.
Instruktorka wprowadziła nas w świat
darmowego programu Canva. Każdy po obejrzeniu tego odcinka będzie potrafił samodzielnie
stworzyć zaproszenie. Następnie na naszym
bibliotecznym kanale YouTube: BIBLIOTEKA

S

się prawdziwą historią naszego miasta.
Pan Piotr przedstawił nam fakty historyczne
w przystępny sposób, nie zabrakło ciekawych
dygresji oraz anegdot. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kalejdoskop
kulturalny” finansowanego przez Gminę i Miasto
Dobczyce, realizowanego przez Stowarzyszenie
„Kalejdoskop to my”.
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
yskusyjny Klub Książki oficjalnie wystartował
14 sierpnia o godzinie 17.00: spotkaliśmy
się po raz pierwszy w liczbie 11 osób.
Grupa, choć niewielka ma bardzo dużo
do powiedzenia, a i płeć czy wiek nie gra roli.
Największa różnica wieku wynosi 54 lata! Podczas spotkania, po omówieniu regulaminu oraz
zasad w naszym DKK, zrobiliśmy krótką rundę
integracyjną, podczas której - w formie zabawy, odpowiedzieliśmy sobie na pytania: gdzie
najchętniej czytam, czego szukam w lekturze
oraz jakim czytelnikiem jestem.
Następnie przeszliśmy do dyskusji na temat
książki Kazuo Ishiguro „Nie opuszczaj mnie”.
Książka wywołała w nas sporo emocji, pobudziła

D
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DOBCZYCE pojawiły się warsztaty plastyczne
w wykonaniu Pauliny Steligi-Gryglaszewskiej.
Dzięki nim nie straszna będzie już kompozycja,
która może przydać się nie tylko w malarstwie.
Film jest pełen ciekawostek i dobrych rad

związanych z rysowaniem i malarstwem.
To jeszcze nie koniec. Znamy już terminy
kolejnych spotkań online - 7 września zobaczycie
warsztaty krawieckie z Anną Janik – idealne
na rozpoczęcie roku szkolnego, a 21 września
poćwiczycie wokalnie i emisyjnie z Piotrem
Skórą. Na wszystkie filmy serdecznie zapraszamy! Projekt „Kreatywny koktajl, czyli twórczo
w sieci”, realizowany przez Klub Małych i Dużych,
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.
Partnerami są Stowarzyszenie „Kalejdoskop
to my” oraz nasza biblioteka.
Charytatywne czytanie pod chmurką
udzkie serca znów otworzyły się na pomoc
drugiemu człowiekowi, a wszystko dzięki
„Charytatywnemu czytaniu pod chmurką”, które odbyło się w niedzielę (23 sierpnia) w auli
Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego
w Dobczycach.
Wtedy też odbyła się premiera nowych,
specjalnie na tę okazję wydanych, opowiadań
autorstwa Jadwigi Daniek-Salawy. Całkowity
dochód z rozprowadzania książeczek wsparł
leczenie chorej Karinki Flazik z Tenczyna.
Podczas spotkania można było usłyszeć trzy
historie „Jak Zuzia z Wiktorkiem zwierzątko
domowe wybierali”, które przeczytali: burmistrz
Tomasz Suś, Małgorzata Molendys z MBP w Dobczycach oraz
Jadwiga Daniek-Salawa.
Nie zabrakło małych zabaw
i wizyty roztańczonego Misia
Tulisia. Na koniec utalentowana
Natalia Szymska zaśpiewała
piękne piosenki.
W trakcie wydarzenia miała miejsce zabawa fantowa,
na rzecz chorej dziewczynki,
organizowana przez Komitet
Społeczny Pomocy dla Dzieci
z Regionu Myślenickiego. Akcja
odniosła sukces, a wszystkie losy
z nagrodami znalazły nowych
właścicieli.
Pomoc dla Karinki trwa nadal, a książeczki
można nabyć w naszej bibliotece. Naprawdę
warto - opowiadania są śliczne, a cel szczytny.
Zapraszamy.

L

tekst i fot: MBP
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z Ispiny

Ludzie z pasją: Janina i Henryk Żuławińscy

O

tym, że prowadzone są
warsztaty malarskie
dowiedziałam się przypadkiem. Koleżanka z pracy
pokazała mi przepiękne,
własnoręcznie wykonane
ikony.

Pisała je na warsztatach
prowadzonych w RCOS.
Zawsze podziwiałam ludzi,
którzy tworzą różne, piękne
obrazy. Uważałam jednak,
że jest to dla mnie nieosiągalne. Mimo wszystko
postanowiłam spróbować
i zgłosiłam się na warsztaty prowadzone
przez Panie Cecylię Frajtag i Annę Bugaj.
I próbuję swoich sił w malarstwie już od lat
pięciu. Udało mi się już namalować kilka
obrazów, a także napisać 2 ikony.
Wiedziałam, że talent do rysunków
i malowania ma mój mąż i koniecznie chciałam go namówić, by również brał udział w

Anegdoty o sławnych
ludziach (14)
Józef Chełmoński wychowywał swoje
córki bardzo rygorystycznie.
Będąc z nimi kiedyś w Krakowie, nie
wypuszczał panien na krok z hotelowych
pokoi. Pewnego razu Jan Stanisławski, malarz,
pedagog, zwrócił się do Chełmońskiego, aby
pozwolił mu zabrać dziewczęta do teatru.
- Ach nie, nie! – zawołał artysta – obie były
już u dentysty i na dzisiaj mają dość rozrywek!

Na wystawie malarstwa Leona Chwistka
jakiś zwiedzający, oglądając portret żony
artysty, rzekł:
- Malarz, który jest w stanie tak namalować
żonę, jest także w stanie ją zamordować!

tych warsztatach. I udało mi się. Teraz razem
Wysiadając pewnego razu z taksówki,
bierzemy udział w zajęciach I okazało się, że
Wojciech
Kossak dał szoferowi dziesięć
ma już większy dorobek artystyczny niż ja.
złotych
napiwku.
Udział w tych warsztatach to nie tylko
malarstwo, ale również bardzo sympatyczne - Córka pana profesora dała mi wczoraj dwaspotkania z grupą bardzo sympatycznych dzieścia – mruknął szofer.
- Ona może – wyjaśnił Kossak - Ma bogatego
i życzliwych ludzi.
ojca. A ja jestem sierotą…

C. F.

Z przepisów Teściowej
Kluski z żółtym serem
ok. 30 dkg. mąki,
250 ml mleka,
łyżka masła,
10 dkg żółtego sera,
4 jajka,
tłuszcz do gotowania i do polania
klusek,
sól

W

Nowa wystawa
w galerii Ispiny

przytulnej Galerii Ispiny w Rynku
zadebiutowała nowa wystawa autorstwa
Tomasza Nowaka.

Ściany zdobią pełne koloru, niejednokrotnie
abstrakcyjne, pejzaże, a na ich tle wyeksponowane
zostały rzeźby - „świątki” dłuta pana Tomasza.
- Ta wystawa jest bardzo widzialna, mocna,
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Zagotować mleko z masłem wsypać mąkę,
wymieszać. Następnie dodać po jednym
jajku dokładnie wyrabiając. Na końcu wyrabiania dodać starty ser, posolić i pozostawić
ciepła – zauważyła prezes Stowarzyszenia, w chłodzie na ok. godzinę.
Cecylia Frajtag - Akcentem dominującym Kłaść na wrzątek /osolony/ z dodatkiem
w kompozycjach jest kolor, widać indywidualne tłuszczu, metalową łyżką. Ugotować, odcedzić.
podejście do pejzażu, rzeczywistości, otaczającej Podawać polane masłem.

przyrody. Autor przy pomocy barw, linii na
Smacznego życzy
Teściowa
własny sposób interpretuje świat.
Skromny autor
jest absolwentem Porada: Pijmy odwary z owoców dzikiej róży,
wydziału edukacji mają one działanie odżywcze, wspomagają
artystycznej krakow- odporność organizmu, dostarczają witamin.
skiego Uniwersytetu
Pedagogicznego. Jak
sam przyznał – jego
Szanow ni
Mieszkańcy
inspiracją jest kubiGminy
Dobczyce
styczny malarz Marc
W październiku mija pierwsza
Chagall.
rocznica śmierci
Obecnie artysta
skupia się jednak na
Pani Elżbiety Kautsch
rzeźbieniu, tworząc
z żoną duet idealny
– wyjątkowej mieszkanki naszego
– pan Tomasz rzeźbi
miasta.
Wszystkich, którzy chcielifigury, żona nadaje
by
się
przyczynić
do uczczenia Jej
im kolor.
pamięci
w
formie
tablicy pamiątTo
właśnie
kowej
na
murach
Zamku,
prosimy
wyrzeźbione w drewo
dokonanie
wpłaty
na
konto
nr:
nie lipowym m.in. postacie św. Teresy, czy Jezusa
83
8602
0000
0008
0244
Frasobliwego można było obejrzeć podczas
4880 0001
lipcowego wernisażu.
tekst i fot. jota
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z biegiem lat

W

zabytkowym, liczącym sobie 128 lat, budynku „starej szkoły” przy ulicy Jagiellońskiej
od kilku lat nie słychać szkolnych dzwonków
ani gwaru uczniowskich głosów. Obecnie
budynek jest remontowany, a po zakończeniu
prac będzie służył niepełnosprawnym.
Szkoła zbudowana w 1892 roku za panowania
cesarza Franciszka Józefa jest typowym przykładem budownictwa galicyjskiego i ostatnim
budynkiem użyteczności publicznej w Dobczycach z tego okresu.
Kiedy w 1873 roku w cesarstwie austriackim wprowadzono obowiązek szkolny, nauka
w Dobczycach odbywała się w wynajętym
domu prywatnym, który okazał się zbyt mały,
by pomieścić wszystkich uczniów. W 1882 roku

W „starej szkole”

bezskutecznie prosił gminę o remont budynku.
W 1896 roku wymieniono okna stłuczone podczas gwałtownej listopadowej burzy.
W budynku było 9 sali lekcyjnych i kancelaria. Mimo tego szkoła nadal była za mała
i nauka odbywała się zarówno w nowym, jak
i w starym wynajętym budynku. Liczba uczniów
wzrastała w związku z przekształceniem szkoły
z czteroklasowej w pięcioklasową w 1894 roku.
W 1902 w miejsce dotychczas funkcjonującej
szkoły koedukacyjnej utworzono dwie oddzielne
placówki: męską i żeńską. Od 1905 roku nauka
trwała sześć lat. Uczniowie szkoły męskiej
i żeńskiej uczyli się w tym samym budynku
na dwie zmiany oraz
w dodatkowo wynajętych pomieszczeniach.
W 1895 roku zagospodarowano ogród
szkolny. Sadzonki
z ogrodu sprzedawano
mieszkańcom Dobczyc
w celu „podniesienia
poziomu ogrodnictwa”.
Z ogrodem były
jednak problemy. Niektórzy mieszkańcy
prali bieliznę przy
studni szkolnej, poili
bydło, a „konie, krowy
i cielęta z sąsiednich
domów uganiały po
ogródku i niszczyły
wszystko”. Aby temu
zapobiec, ogrodzono
podwórze szkolne płotem. Na podwórzu stał
budynek, w którym
mieściły się toalety
tzw. „wychodki”. W
toaletach dyżurowali nauczyciele, żeby
dzieci „nie robiły
nieporządku w niewłaściwym miejscu”.
Dyżurny nauczyciel
gmina zakupiła działkę, na której 10 lat później tzw. „stróż” nadzorował chłopców, a „stróżka”
stanął nowy budynek z cegły, bogato zdobiony pilnowała dziewcząt.
detalami architektonicznymi i zwieńczony attyW 1908 roku postanowiono zadbać o podką z dumnie brzmiącym napisem „18 SZKOŁA niesienie bezpieczeństwa uczniów. W tym celu
MIEJSKA 92”. Na szczycie dachu znajdowała przerobiono drzwi tak, aby otwierały się na
się wieżyczka, która spłonęła od kominka zewnątrz i zastąpiono długie ławki nieco krótw 1933 roku.
szymi, by ułatwić ewakuację w razie pożaru.
Nowy budynek był gotowy na przyjęcie Tablice stojące na sztalugach zastąpiono nowymi,
uczniów w sierpniu 1892 roku. Zakupiono stół przytwierdzonymi do ściany, znacznie bezpieczi ławki, a także przeniesiono część wyposażenia niejszymi. Kupowano pomoce naukowe.
z poprzedniej placówki. Zapisy do szkoły na nowy
W 1901 roku Zarząd Szkoły opłacił koszty
rok szkolny 1892/93 odbyły się już w nowym przesyłki okazów zwierząt morskich, podarobudynku. Ogłoszenia o zapisach powieszono na wane szkole przez uniwersytet w Pradze. W 1911
rogach ulic, odczytał je także ksiądz w kościele. roku z pieniędzy przeznaczonych na sztandar
Nie wszyscy rodzice zapisali swoje dzieci. Ci, szkolny zakupiono skioptykon (rodzaj rzutnika).
którzy tego nie zrobili, zostali ukarani grzywną. Nauczyciele skarżyli się na stróża, który zanieUroczystość poświęcenia nowej szkoły dbywał swoje obowiązki „konserwując niezdrowe
odbyła się 12 września 1892 roku. Naukę w roku powietrze” i „ zamiatając tak, że nie widać było
szkolnym 1892/93 rozpoczęło 542 uczniów. Już ławek od unoszącego się kurzu”. Stróż otrzymał
na drugi dzień po otwarciu szkoły zdarzył się naganę i ostrzeżenie. Nakazano mu wietrzyć sale
wypadek: wadliwie zamontowane drzwi spo- szkolne i skrapiać podłogę podczas zamiatania.
wodowały potłuczenie nóg uczennicy I klasy.
Dzieciom z biednych domów udostępniano
Wkrótce okazało się, że usterek budowlanych darmowe podręczniki. Za pieniądze otrzymane
jest więcej. Problemem były okna, których nie z kasy „Wzajemna Pomoc” w 1899 roku kupiomożna było otworzyć. Niebezpieczeństwo stwa- no trzy pary butów oraz papier do pisania dla
rzały „nachylające się” piece w dwóch klasach. ubogich uczniów. Dochód z przedstawienia
Już w 1894 roku Zarząd Szkoły kilkakrotnie, ale jasełkowego, przygotowanego przez księdza
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Nowaka w 1903 roku, przeznaczono na Biblie
i katechizmy dla gorzej sytuowanych uczniów.
W 1905 roku młodzież szkolna otrzymała na
gwiazdkę odzież i obuwie.
W 1893 roku Zarząd Szkoły wybrał dwóch
uczniów, którym umożliwiono zdobycie zawodu
w szkole ogrodniczej w Tarnowie. Cztery lata
później dwóch osieroconych uczniów wysłano do
szkoły ogrodniczej we Lwowie, aby zapewnić im
i lepszą przyszłość. Kilku chłopców otrzymało
możliwość nauki zawodu w szkole przemysłowej
w Sułkowicach. Niektórzy uczniowie z ubogich
rodzin musieli pracować. Rodzice starali się
o ich zwolnienie z obowiązku szkolnego i objęcie
nauką dopełniającą, która trwała tylko 3 godziny
tygodniowo.
W ramach nauki dopełniającej chłopcy
uczyli się „języka polskiego, rachunków łącznie
z prowadzeniem ksiąg, gospodarstwa wiejskiego
i historii polskiej”, a dziewczynki „języka polskiego
ze stylistyką, rachunków wraz z rachunkowością,
historii polskiej, robót ręcznych z uwzględnieniem
kroju i szycia oraz gospodarstwa domowego”.
Liczba uczniów korzystających z nauki
dopełniającej była tak duża, że w 1902 roku
inspektor szkolny zaproponował utworzenie
szkoły przemysłowej wieczorowej. W 1901 roku
w szkole żeńskiej wprowadzono pedagogikę,
jako przedmiot nadobowiązkowy, a rok później
utworzono klasę przygotowawczą dla uczniów
zamierzających podjąć naukę w C.K. Seminarium
Nauczycielskim.
Naukę dezorganizowały częste epidemie ospy,
dyfterii, odry, kokluszu, tyfusu, szkarlatyny,
czerwonki i świerzbu. W 1892 roku zamknięto
szkołę, ponieważ jeden z uczniów zachorował
i zmarł na cholerę azjatycką. W tym samym
roku Ballowie (małżeństwo nauczycielskie)
zostali poddane kwarantannie z powodu ospy
panującej w domu ich sąsiadów. W 1901 nauka
została zawieszona na dwa tygodnie z powodu
epidemii odry, zaś w 1913 skrócono rok szkolny
ze względu na panujący tyfus brzuszny, szkarlatynę, odrę i dyfteryt. Zawieszano naukę także
wtedy, gdy trudno było ogrzać szkołę z powodu
braku opału, zwłaszcza w czasie dużych mrozów.
Dni wypełnione nauką i pracą były urozmaicone uroczystościami. W 1908 roku zorganizowano poranek jubileuszowy z okazji 60 lat
panowania „Najjaśniejszego Pana Franciszka
Józefa” ze śpiewem, deklamacjami i nabożeństwem. Odśpiewano „Hymn ludu” , zaczynający
się od słów „Boże wspieraj, Boże ochroń nam
Cesarza i nasz kraj” na melodię skomponowaną
przez Haydna. Pieśń znał każdy uczeń.
Uroczyście świętowano 500-lecie istnienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dni pogrzebu
cesarzowej Elżbiety (17.09.1898), a później
cesarza Franciszka Józefa (30.11.1916) były
wolne od zajęć lekcyjnych.
Nauczyciele cieszyli się powszechnym szacunkiem. Wymagania stawiane pedagogom
przez władze szkolne były duże. Kontrolowano
nie tylko pracę nauczycieli, ale także ich życie
prywatne. O tym w następnym odcinku.
Elżbieta Polończyk-Moskal
fot. archiwum
Wykorzystano dokumenty z arch. Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach: „Protokół załatwień urzędowych
od 1892 roku” oraz „Księga protokólarna z posiedzeń
konferencyjnych Grona Nauczycielskiego w Dobczycach
od 1899 do 1911 rok
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rozmaitości

W

Plastelinowy świat Daniela

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach, od kilu już miesięcy, można
oglądać wystawę prac, której twórcą jest Daniel
Zając ze Skrzynki.
Prace wykonane zostały z plasteliny i przedstawiają maszyny i urządzenia rolnicze, używane
na co dzień w gospodarstwie rolnym. W prezentowanej kolekcji odnaleźć można misternie
wykonane: przyczepy jedno i dwuosiowe, wóz

które go zainteresuje. Słabe strony, to głównie
funkcjonowanie społeczne, które wynika z jego
niepełnosprawności sprzężonej, czyli autyzmu.
Pierwsza przygoda Daniela z rysowaniem
miała miejsce podczas pobytu w szpitalu,
w którym był diagnozowany. Miał wówczas
3 lata. Aby umilić mu czas w szpitalu, zaczęłam
rysować długopisem w zeszycie różne samochody, zwierzątka, które go zainteresowały.
Później, w czasie wczesnoszkolnym,
Daniel samodzielnie zaczął rysować
i wykonywać różne prace plastyczne,
za które zdobył nawet kilka dyplomów w różnych konkursach. Lubił
rysować mapy, różne budowle (np.
kościoły) oraz miejsca np. Rynek
w Myślenicach.
Ogólnie Daniel interesuje się geografią, lubi śledzić prognozy pogody
i ma dużą wiedzę na temat budowanych dróg, autostrad i obwodnic na
terenie Polski. Bardzo lubi zwiedzać
kościoły i potrafi rozpoznać, w jakim
świątynia stylu jest zbudowana.
Syn jest bardzo pogodnym
i zawsze uśmiechniętym młodym
człowiekiem. Bardzo przywiązuje
się do ludzi, z którymi przebywa na
co dzień, np. do koleżanek i kolegów
ze szkoły, nauczycieli, którzy mają
z nim zajęcia.
U Daniela przygoda z lepieniem
zaczęła się na zajęciach plastycznych,
drabiniasty, agregat uprawowy (brona talerzo- na które uczęszczał przez 3 lata do MGOKiS w
wa plus wał), przyczepę z klatką do przewozu Dobczycach. To pani Lucyna Targosz pokazała mu
zwierząt, znacznik do grządek, ciągnik rolniczy jak wykonywać różne prace z gliny. Zauważyła,
z ładowaczem, pług czteroskibowy, rozsiewacz jako pierwsza, że Daniel ma talent do lepienia.
nawozów, kombajn zbożowy, sadzarkę do Potem zaczął lepić w domu z plasteliny różne
ziemniaków, kultywator z agregatem, siew- maszyny rolnicze i ciągniki. Jego prace leżały
nik, brony, lawetę oraz inne, mało znane nam sobie na półce schowane, aż pewnego razu
specjalistyczne, rolnicze urządzenia. Wystawa pokazałam je swojej przyjaciółce Katarzynie
cały czas się powiększa. Od dwóch tygodni do Wójtowicz, która stwierdziła, ze trzeba je pokakolekcji dołączyły precyzyjnie wykonane zwie- zać, nie mogą być schowane w pudełku. I tak
rzęta: krowy, króliki i świnki.
dzięki jej zainteresowaniu prace Daniela trafiły
A tak o swoim synu pisze mama, Bogumiła na wystawę do Miejskiej Biblioteki Publicznej
Zając:
w Dobczycach. Z relacji z pracownikami biblioDaniel ma 18 lat. Od wczesnego dzieciństwa teki dowiedziałam się, że prace te wzbudzają
cierpi na autyzm. Jak każdy człowiek, ma mocne zainteresowanie i że się podobają.
i słabe strony. Mocne strony to przede wszystkim
Koniecznie przyjdź do biblioteki i zobacz tę
fotograficzna pamięć. Syn potrafi odtworzyć wyjątkową wystawę!
z dokładnością napotkaną rzecz, lub miejsce,
tekst i fot. MBP

XXV–lecie
Koła Przewodników cz. III

K

olejnym z zadań dobczyckiego koła przewodników jest promowanie naszego regionu
poprzez pogadanki, prelekcje i wycieczki po
Dobczycach i okolicy.
Większość naszych przewodników posiada uprawnienia „Przewodnik PTTK po Ziemi
Dobczyckiej”, których zdobycie w 1995 roku
zmobilizowało ich do założenia naszego Klubu.
W celu pogłębienia wiedzy i integracji społeczności przewodnickiej utrzymywano kontakty
z podobnymi kołami przewodników z Myślenic,
Limanowej i innymi.
Jedną z cyklicznych imprez, gdzie nie może
zabraknąć naszych przewodników, jest Zlot
Szlakiem Walk Partyzanckich AK na Suchej
Polanie w Paśmie Lubomira i Łysiny odbywający
się jesienią każdego roku.
Drugą cykliczną imprezą jest zakończenie
sezonu turystycznego, gdzie nasi przewodnicy
organizują wycieczkę po okolicy, zakończoną
grami i zabawami oraz ogniskiem.
Aby lepiej promować nasz region w roku
1997 utworzono odznakę „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej”, która popularyzuje okolice Dobczyc,
Gdowa, Raciechowic i Wiśniowej, czyli tereny,
które obejmuje działalność Oddziału PTTK
w Dobczycach. Warto się pokusić o zdobycie tej
odznaki, która wzbogaci kolekcję odznak, jakie
tworzy wielu turystów. Regulamin odznaki znajduję się na stronie internetowej PTTK Dobczyce.
Strona internetowa: zamek.dobczyce.pl
Profil na facebook-u: facebook.com/
muzeumpttkdobczyce, facebook.com/zamek
dobczycki
Jacek Kozubek

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie
stypendium socjalnego można składać w od
1.do 15. września.
Wysokość dochodu (z poprzedniego miesiąca)
na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa
niż kwota 528 zł.
Wnioski o stypendium przyjmowane są
w siedzibie Ośrodka.
Więcej informacji można uzyskać pod
numerem telefonu: (12) 37 21 780.
mgops

Obowiązkowy spis rolny

O

d 1 września do 30 listopada w całej Polsce
przeprowadzony zostanie Powszechny
Spis Rolny.
Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach
indywidualnych), osób prawnych, jednostek
organizacyjnych, które nie mają osobowości
prawnej.
Informacji o gospodarstwach rolnych będzie
można udzielać przez: samospis na stronie
internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego
(spisrolny.gov.pl), telefon, dzwoniąc na numer
infolinii spisowej 22 279 99 99.
ugim
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Turniej Piłki Siatkowej na plaży w Dobczyckim Parku Miejskim

o był naprawdę udany turniej, a świetni
zawodnicy, nowy obiekt i plażowa pogoda
przypomniała dawne „Weekendy nad Rabą”.
- Dawno nie było tylu drużyn, wracają wspomnienia związane z organizacją przed laty
„Weekendów nad Rabą” – mówi Wiktor Piwowarski, prezes TKKF Dobczyce, organizatora
Turnieju. – Cieszę się, bo Dobczycki Park Miejski
żyje. Organizuje się tu coraz więcej imprez plenerowych. A mnie i Krzysztofowi Filutowskie-

podjął decyzję o podzieleniu turnieju na dwa
boiska. Nie bez znaczenia była tutaj sytuacja
pandemiczna w kraju.
Turniej kobiet przeprowadzony został na
boisku do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół
w Dobczycach, gdzie rywalizowały trzy damskie drużyny. Turniej dla drużyn mieszanych
(klasyfikowany, jako męski) i mężczyzn odbył
się na obiekcie w Dobczyckim Parku Miejskim
przy ul. Turystycznej.

Skiba. Drugie miejsce zajęli Mirosław Polak, Jakub
Polak, trzecie – Julia Firek, Mateusz Sułowski
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale oraz dyplomy, a zwycięzcy nagrody
rzeczowe i puchary.
Nad przebiegiem turnieju czuwali sędziowie
Dariusz Stańczyk i Jakub Piwowarski.
Organizatorzy Turnieju składają podziękowania: Dyrekcji Zespołu Szkół w Dobczycach za
udostępnienie boiska przy ul. Szkolnej; ratow-

mu (wiceprezes TKKF – przyp. red.) rodzą się
w głowie nowe pomysły.
Warto podkreślić, że zawodnicy uczestniczący w turnieju mieli prawo awansu do finału
MTKKF w Krakowie tzn. dwie drużyny męskie
i jedna kobieca.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 15
dwuosobowych drużyn. Dlatego organizator

W obu lokalizacjach turniej został rozegrany
systemem brazylijskim po jednym secie do 21. pkt.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła drużyna Karolina Feliks, Emilia Ptak; drugie – Maja
Nosal, Agnieszka Ślęczka; trzecie – Gabriela
Oleś, Joanna Łukasik
Wśród mężczyzn na najwyższym stopniu
podium stanęła drużyna Piotr Murzyn, Wojciech

nikom OSP Nowa Wieś: Markowi Antusiakowi,
Robertowi Żabie, Kamili Żabie za bezinteresowne
zabezpieczenie medyczne; Gminie Dobczyce
(współorganizatorowi Turnieju) za udostępnienie
boiska i ufundowanie nagród. Zarządowi MTTKF
w Krakowie za zasponsorowanie pucharów.
TKKF Dobczyce (k)
fot. TKKF

Tenisiści z Pucharem Burmistrza

czasie było znalezienie odpowiedniej liczby chętnych zawodników oraz zaplanowanie formuły
turnieju dopasowanej do ilości zgłoszonych
enis ziemny staje się coraz popularniejszą
Decyzja o wyborze terminu turnieju – 15. uczestników.
dyscypliną sportową wśród mieszkańców sierpnia – zapadła pięć dni wcześniej. Od
Propozycja udziału jak zawsze, tak i tym
gminy Dobczyce. Wielu z nich sięgnęło po poniedziałku trwały intensywne przygotowania razem spotkała się z szerokim odzewem i do
rakiety i od kibicowania przeszli do treningów. organizacyjno-logistyczne.
Dobczyc zjechali tenisiści o bardzo wysokich
Nie dziwi zatem, że coraz więcej chętnych
Przez ten niezwykle krótki czas udało się umiejętnościach. Tym samym mogliśmy być
świadkami rozgrywek tenisowych na bardzo
wysokim poziomie. Była to prawdziwa tenisowa
uczta.
Pierwsza część turnieju to faza grupowa,
w której zawodnicy w ramach swoich grup rozgrywali pojedynki „każdy z każdym”, następnie
dwóch najlepszych graczy z każdej z sześciu
grup przeszło do fazy play off.
W dalszej części turnieju rozgrywano mecze
wg. drabinki turniejowej.
Ostatecznie po trwających cały dzień rozgrywkach w finale znaleźli się :
I - Damian Bess,
II - Grzegorz Matras,
III - Artur Skiba.
W dekoracji zwycięzców wzięli udział przedstawiciel Rady Miejskiej, Wiesław Szymoniak,
prezes TENIS PRO Dobczyce, Aleksandra Koszut
oraz sędzia główny turnieju Marek Koszut.
Turniej został zorganizowany w ramach
zapisuje się na organizowane w Dobczycach doposażyć obiekt w parasole i żagle przeciwsło- realizacji zadania publicznego DOBCZYCE
turnieje tenisowe.
neczne, dodatkowe stoły i krzesła. Zakupione TENISOWO, współfinansowanego przez Gminę
W sierpniu odbył się na kortach przy ul. zostały także nagrody i zorganizować catering i Miasto Dobczyce.
Turystycznej Turniej Open 2020 o Puchar Bur- oraz pakiety startowe.
TENIS PRO
mistrza Gminy i Miasta Dobczyce
Najważniejszym wyzwaniem w tak krótkim
fot. ze zbiorów Organizatora
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rozmaitości

Spacerkiem po Dobczycach z historią w tle
C
odziennie przemierzamy ulice naszego
miasta. Często jednak w pośpiechu, albo
w zamyśleniu przechodzimy obok miejsc związanych z historią nie zwracając na nie uwagi.
„Rodzinny spacer po Dobczycach” zorganizowany w sierpniu przez przewodników PTTK
Oddział Dobczyce oraz MGOKiS Dobczyce,
umożliwił uczestnikom przybliżenie historii

16

Królewskiego Miasta.
Wykorzystując wydany przez PTTK Questing
„Historycznym Szlakiem Dobczyc” mogliśmy w
ciekawy sposób poznać dziedzictwo, legendy,
podania i historię grodu. Korzystając ze wskazówek i poszukując odpowiedzi na zagadki
oglądaliśmy w Rynku figurę św. Jana Nepomucena, miejsce po dawnej Młynówce, kościół p.w.

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, figurę św.
Floriana, przypomnieliśmy sobie jak wygląda
herb Dobczyc, a następnie poznaliśmy zabytki
Starego Miasta.
Hasło rozwiązanej krzyżówki uprawniało do
zdobycia ozdobnej pieczęci i zwiedzenia Muzeum.
PTTK
fot. Maria Topa, Andrzej Topa
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