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Piękną, sentymentalną podróżą w czasie 
przez ćwierćwiecze działalności uczcił 

Klub Przewodników PTTK im. Władysława 
Kowalskiego w Dobczycach, Jubileusz 25-lecia. 
Członkowie Klubu oraz dobczyckiego PTTK, 
sympatycy i przyjaciele spotkali się, by wspólnie 
przywołać wspomnienia bogatej historii pełnej 
zabawnych anegdot i perypetii.

Historia założonego w 1995 roku Klubu to 
ponad 300 wycieczek i imprez turystycznych, 
w których wzięło udział prawie 17 tysięcy osób, 
ponad 120 prelekcji oraz ok. 30 konkursów. 
To historia ludzi, którzy swoją pasją zarażają 
innych i przekazują cenną widzę, promując 
piękne zakątki Polski i świata oraz szczególnie 
bliskiej sercu Małej Ojczyzny. 

To właśnie z inicjatywy Klubu powstała 
odznaka regionalna „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej”,  

a samych przewodników niejednokrotnie spotkać 
możemy w roli opiekunów grup zwiedzających 
dobczyckie atrakcje.

Jak wspomniał prezes Klubu Przewodników 
Kazimierz Gierlach – Klub nie działa w próżni, 
aby móc pracować i się rozwijać potrzebni są 
ludzie. Dlatego właśnie szczególne miejsce zajęły 
podziękowania złożone na ręce przyjaciół Klu-
bu, którzy przez lata wspierali jego działalność. 
A działalność tę mogliśmy podziwiać dzięki 
przygotowanej i zainaugurowanej w ubiegłym 
miesiącu wystawie oraz filmowemu wspomnieniu, 
które stworzył działacz klubu Stanisław Malara.

Srebrny Jubileusz Przewodników PTTK
Dwudziestopięcioletnia działalność tury-

styczna, kulturotwórcza, popularyzatorska 
oraz edukacyjna Klubu została w tym roku 
szczególnie uhonorowana. Prezes dobczyckie-
go oddziału PTTK Marek Gabzdyl przekazał 
na ręce prezesa Klubu, Kazimierza Gierlacha 
decyzję Zarządu Głównego PTTK o przyznaniu 
medalu – Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK 
dla Klubu Przewodników PTTK im. Włady-
sława Kowalskiego w Dobczycach, za zasługi  
w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki. 

Klub został także laureatem Nagrody Sta-
rosty w dziedzinie kultury, którą uroczyście 
przekazał wicestarosta Powiatu Myślenickiego 
Rafał Kudas. Także w tegorocznej Nagrodzie Bur-
mistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie 
kultury nie mogło zabraknąć go wśród laureatów, 
gdzie obok Klubu laureatem został także prezes 

Kazimierz Gierlach. 
Nagrodę i słowa 
uznania przekazali 
wspólnie burmistrz 
Tomasz Suś oraz 
przewodnicząca 
Rady Miejskiej 
Małgorzata Jaku-
bowska.

Wielu zna 
atmosferę, jaka 
towarzyszy gór-
skim wycieczkom, 
turystycznym zła-
zom czy rajdom. 
Atmosfera ta  
w sobotę została 
przeniesiona z 
górskich szlaków  
w mury Regional-

nego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczy-
cach, gdzie życzliwość i dobry humor przeplatały 
się z dźwiękami gitary i wędrownych utworów w 
wykonaniu Jacka Kotarby. Atmosferę tę budują 
ludzie, a w przypadku dobczyckiego Klubu są 
to 24 osoby realizujące swoja turystyczną pasję 
na różnych polach. 

Zachęcamy do śledzenia działań Klubu, 
udziału w wycieczkach pieszych i rowerowych, 
prelekcjach i slajdowiskach oraz regionalnych 
konkursach i inicjatywach, a Jubilatom życzmy 
kolejnych wspaniałych i owocnych lat pracy.

tekst i fot. jota
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Szkoła marzeń – już nie w marzeniach.  
Dziekanowice świętują

To była inwestycja, na którą od lat czekała 
społeczność Dziekanowic, Sierakowa  

i Rudnika. Nowy budynek szkoły podstawowej 
w tej miejscowości został oficjalnie otwarty 
już 1 września, ale oficjalne uroczystości były 
jednocześnie podsumowaniem pierwszego 
miesiąca nauki w nowym budynku. 
 - Otworzyła się nowa karta w długiej historii 
szkoły - wspomniał dyrektor Bogdan Czarnik.

 Duch dawnej szkoły, tradycja i wartości,  
o których mówił w uroczystej homilii ks. abp 
Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski  

– zostały przeniesione do nowego budynku.
W tym wyjątkowym dniu, niestety w ogra-

niczonym gronie, spotkali się reprezentanci 
władz rządowych i samorządowych, instytucji 

i jednostek oświaty oraz kultury, społeczności 
lokalnej oraz pedagogów, uczniów i pracowników 
dziekanowickiej placówki. 

Symbolicznym gestem przecięcia wstęgi, 
otwarcia Szkoły Podstawowej w Dziekanowi-
cach dokonali przedstawiciele Kościoła, władz 
państwowych i samorządowych. Nie zabrakło 
przedstawicieli środowiska lokalnego, dla którego 
szkoła jest nie tylko miejscem, w których uczyć 
się będą ich pociechy, ale sercem wsi. 

Realizacja inwestycji, jaką była budowa 
szkoły Podstawowej wynikała z konieczności 
zapewnienia uczniom i nauczycielom godnych 

warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
na miarę XXI w. Dodatkowo, kiedy w roku 
2010 w sąsiedztwie głównego budynku szkoły 

„uruchomiło” się osuwisko, pod uwagę wzięte 
zostały także względy bezpieczeństwa. 

Dziś, cztery wysłużone budynki, w któ-
rych prowadzone były zajęcia dydaktyczne dla 
uczniów szkoły oraz oddziału przedszkolnego, 
zamienione zostały na nowoczesny obiekt,  
w którym w roku szkolnym 2020/2021 naukę 
rozpoczęło 119 uczniów oraz 62 przedszkolaków 
z trzech sołectw: Dziekanowic, Rudnika oraz 
Sierakowa. 

Mówiąc o warunkach, jakie dotychczas 
panowały w szkole, burmistrz Tomasz Suś 
podkreślił,  że ten nowy budynek, nowa jakość 

edukacji, należały się tej społeczności – dzieciom, 
nauczycielom i rodzicom. 

Budowa szkoły w Dziekanowicach była naj-
większą od lat inwestycją w dziedzinie oświaty 
w gminie Dobczyce, długo wyczekiwaną przez 
społeczność lokalną, czego wyrazem było 
założenie w 2010 r. Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły im. Bohaterów Tajnego Nauczania  
w Dziekanowicach. Podczas uroczystości 
otwarcia, ze wzruszeniem w głosie mówił o roli 
współpracy, jego prezes Jerzy Idzi, podkreślając 
że przez te wszystkie lata działalności spotkali 
się z dużym wsparciem władz samorządowych 

i rządowych, a także społeczności Dziekanowic, 
Rudnika i Sierakowa. 

Realizacja inwestycji, rozpoczęta w 2017 
r. symbolicznym wmurowaniem kamienia 
węgielnego, przebiegała dwuetapowo. W ramach  
I etapu zrealizowana została inwestycja w zakresie 
budowy szkoły z wewnętrznymi instalacjami oraz 
zewnętrzną infrastrukturą zamkniętą. Inwesty-
cja, w stanie surowym zamkniętym ukończona 
została w 2018r., a projekt dofinansowany został 
w kwocie 1 544 000 zł (przy całkowitym kosz-
cie ponad 5 mln zł) z rezerwy celowej budżetu 
państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Nie sposób nie 
wspomnieć też postaci śp. Stanisława Szybow-
skiego, który podarował pięknie usytuowany 

grunt pod budowę szkoły.
Podjęta w 2019r. realizacja II 

etapu inwestycji zakładała wyko-
nanie wykończenia wewnętrznego 
i zewnętrznego oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół szkoły:  moder-
nizację drogi, montaż oświetlenia 
zewnętrznego, aranżację zieleni 
oraz wyposażenie budynku. Etap ten 
ukończony został w sierpniu 2020r., 
co umożliwiło uczniom rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego już w progach 
nowej placówki. II etap realizowany 
był przy wsparciu finansowym ze 
środków rządowych pochodzących 
z rezerwy ogólnej budżetu państwa, 
kwota udzielonego wsparcia wyniosła 
3 500 000,00 zł (przy całkowitym 
koszcie ponad 14 mln zł). 

Nowoczesny budynek spełnia 
współczesne normy w zakresie 
oszczędności energii i obok funkcji 
edukacyjnej, spełniać ma także rolę 

przestrzeni dla rozwoju kultury i integracji 
społeczności lokalnej.

Łączny koszt budowy Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowicach wyniósł 20 261 308,05 zł.

Łączna kwota pozyskanego wsparcia: 5 044 
000,00 zł.

Z powodu pandemii ilość gości, którzy 
mogli odwiedzić szkołę w dniu jej oficjalnego 
otwarcia, była ograniczona. Dlatego też dzień 
później,w  sobotę 26 września, odbyły się Dni 
Otwarte szkoły, z których chętnie skorzystali 
mieszkańcy Dziekanowic.

tekst i fot. jota
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Środowiskowy Dom Samopomocy zaczyna działać

W październiku, w odnowionych wnętrzach 
starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej, roz-

pocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom 
Samopomocy. 

Celem jego działalności będzie pomoc  
i adaptacja do życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym, osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi, które potrzebują pomocy w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 
zdolności adaptacyjnych. Pomoc, jaką otrzymają 
podopieczni w ŚDS, zwiększy ich zaradność  
i samodzielność życiową.

ŚDS otwarty będzie od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30-15:30. Uczestnikiem domu 
może zostać osoba powyżej 18. roku życia, która 

została do niego skierowana na podstawie decyzji 
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się 
do MGOPS, dołączając zaświad-
czenie lekarskie, wydane przez 
lekarza psychiatrę lub lekarza 
neurologa, o występujących 
zaburzeniach psychologicznych 
oraz zaświadczenie lekarza 
rodzinnego o stanie zdrowia 
i o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach domu 
wraz z informacją o sprawno-
ści w zakresie lokomocji osób 
niepełnosprawnych fizycznie, 
a także orzeczenie o niepeł-
nosprawności lub orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności, 
o ile osoba takie posiada.

W Środowiskowym Domu 
Pomocy Społecznej realizowane 
będą zajęcia w pracowniach 
tematycznych m.in. kulinarnej, 

plastycznej, rehabilitacyjnej oraz sali doświadczeń.
Wszelkich informacji oraz pomoc w skła-

daniu wniosków otrzymać można u dyrektorki 
MGOPS w Dobczycach, Jolanty Mazurkiewicz 
pod nr. tel. 12/372 17 14.

Projekt realizowany jest w ramach programu 
„Za Życiem”, w ramach którego Gmina Dobczyce 
pozyskała dofinansowanie na wykonanie I etapu 
remontu starej szkoły oraz podjęcie działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

tekst i fot: ugim

Powstaje baza pn. Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków. Już za kilka miesięcy 

właściciel lub zarządca budynku będzie skła-
dał do wójta/burmistrza pisemną deklarację  
o urządzeniach zapewniających ciepło.

Walka ze smogiem i ubóstwem energetycz-
nym oraz poprawa efektywności energetycznej 
budynków to nadrzędne cele powstającej bazy. 
Docelowo działanie to dążyć ma do eliminacji 
emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. 
niskiej emisji, czyli z sektora komunalno-bytowego.
Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków 
to mechanizm informatyczny służący do iden-
tyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. 
W systemie tym zostaną zebrane kluczowe 
informacje na temat źródeł emisji w sektorze 
komunalno-bytowy.

Projekt zakłada, że system umożliwi zbiera-
nie danych dotyczących stanu energetycznego 
budynków. Informacji o formach pomocy 
publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredy-
tach) przyznanych na termomodernizację lub 
wymianę kotłów w budynkach.

CEEB ma umożliwić monitorowanie informacji 
na temat dostępnych środków finansowych na 
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 
w tym na termomodernizację budynku albo 
wymianę „kopciuchów” w ramach środków 
publicznych.

Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln budyn-
ków. Zostanie połączona ze składaniem deklaracji 
pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania 

– do końca 2021 r.
Miliony puszczone z dymem

W Polsce ponad 80 proc. budynków jedno-
rodzinnych ogrzewanych jest paliwami stałymi. 
W tym 3 mln z użyciem przestarzałych technolo-
gicznie kotłów na węgiel i drewno, emitujących 
znaczne ilości zanieczyszczeń. Ponad 70 proc. 
domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji 
cieplnej lub jest słabo ocieplona. Polska ma od 
lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze 
w całej Unii Europejskiej.
Małopolska inspiruje!

Województwo Małopolskie uruchomiło 
pierwszą w Polsce bazę inwentaryzacji ogrze-
wania budynków, która umożliwia gromadzenie 
informacji dotyczących źródeł ogrzewania na 
poziomie województwa. Aplikacja umożliwia 
bezpłatne zarządzanie inwentaryzacją ogrze-
wania budynków oraz aktualizowanie danych 
o przeprowadzonych wymianach ogrzewania, 
termomodernizacjach oraz zastosowanych 
odnawialnych źródłach energii. Dzięki niej 
możliwe jest monitorowanie realizacji zapisów 
Programu ochrony powietrza oraz postępów 
wdrażania uchwał antysmogowych. 

Baza została udostępniona na początku 2017 
roku wszystkim 182 gminom województwa. Od 
początku funkcjonowania do sierpnia 2020 
roku do bazy wprowadzono dane dotyczące 
źródeł ogrzewania około 260 tys. małopolskich 
obiektów. Aplikacja jest dostępna pod linkiem: 
http://baza.powietrze.malopolska.pl 

Obowiązek przygotowania i aktualizowania 
danych w bazie inwentaryzacji wynika z zapisów 
Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego.

Obecnie stopień inwentaryzacji źródeł 
ogrzewania w Małopolsce na podstawie danych 
wprowadzonych do bazy szacowny jest na ok. 30%.

źródło: powietrze.malopolska.pl

Powstaje Centralna Ewidencja 
Emisji Budynków

Wkrótce na kolejnych budynkach w gminie 
Dobczyce pojawią się instalacje foto-

woltaiczne. Zostaną zamontowane w ramach 
projektu „Energia słońca dla Dobczyc”.

Pierwsze instalacje zamontowano już na szko-
łach w Stadnikach, Kornatce oraz Brzączowicach. 

Obecnie trwa montaż instalacji na 
budynku Przedszkola Samorządowego nr  
1 w Dobczycach.

Fotowoltaika pojawi się także na budynku 
komunalnym przy ul. Kościuszki  
w Dobczycach, na Szkole Podstawowej 
nr 1 w Dobczycach, budynku Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce oraz Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne 
będą miały łączną mocy 188 kWp. 
Dzięki nim podwoi się moc instala-
cji fotowoltaicznych należących do 
Gminy Dobczyce, bo od roku 2015 
działa elektrownia fotowoltaiczna przy 
oczyszczalni ścieków o mocy 125 kWp,  
a w roku 2019 została wykonana insta-
lacja fotowoltaiczna na Przedszkolu 
Samorządowym nr 3, o mocy 18,15 kWp.

Wartość zadania dla Gminy Dobczyce 
opiewa na 709 025,89 zł brutto, w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 
329 892,03 zł.

Zadanie pn. „Energia słońca dla 
Dobczyc: Montaż instalacji OZE w obiek-
tach publicznych – Gmina Dobczyce” 
wchodzi w skład projektu RPMP.04.01.01-
12-1120/17 “Montaż instalacji OZE na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania 
Turystyczna Podkowa”.

ugim
fot. ze zbiorów ugim

Przybywa instalacji fotowoltaicznych 
w gminie Dobczyce
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Ulica Jagiellońska oficjalnie otwarta

Od kilku tygodni mieszkańcy i przejeżdżający 
przez naszą gminę kierowcy, mogą korzy-

stać z wyremontowanej ulicy Jagiellońskiej. 
Oficjalne otwarcie tej inwestycji odbyło się  

z końcem września.
Droga powiatowa, która jest jedną z najbar-

dziej uczęszczanych przez ruch samochodowy 
w gminie została wyremontowana ze środków 

z Funduszu Dróg Samorządowych, o które 
wnioskowało Starostwo Powiatowe w Myśleni-
cach. Całkowity koszt zadania oszacowano na 
1 796 110 zł, przy dofinansowaniu z funduszu 

w wysokości 60 %: 1 077 
666 zł. 

Przy okazji remontu 
nawierzchni oraz chod-
ników ul. Jagiellońskiej, 
Gmina Dobczyce wybu-
dowała oraz wyremonto-
wała wodociąg. Całkowity 
koszt remontu wodociągu 
od Rynku do ul. Szkolnej  
i budowy wodociągu od 

„Starej Jagiellońskiej” do 
skrzyżowania ul. Rzeźniczej 
i Jagiellońskiej, wyniósł 
prawie 600 tys. zł. 

Zadanie zrealizowane 
zostało ze środków budżetu 

Gminy Dobczyce, a na podjęcie decyzji o jego 
realizacji miała wpływ prowadzona przez Powiat 
Myślenicki inwestycja. 

tekst i fot: ugim

Dożynkowe podziękowanie w gminie Dobczyce

To jest wyjątkowy rok. Życie zwolniło,  
z wielu tradycyjnych imprez, które wpisane 

były w kalendarz wydarzeń gminy, musieliśmy 
zrezygnować. Do takich należały m.in. gminne 
dożynki, które w tym roku świętowano, dzię-
kując za plony podczas mszy św. dziękczynnej.

Msza św. dożynkowa odprawiona została  
w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela na Wzgórzu 
Zamkowym. To było podziękowanie za wyna-
grodzony trud siewu i zbioru. 

W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele poszczególnych sołectw gminy Dobczyce.  
W strojach regionalnych, przynieśli do świątyni 
dziękczynne bochny chleba i plony tegorocz-
nych żniw. 

Podziękowanie wszystkim tak licznie przy-
byłym na tę uroczystość radnym, sołtysom, 
kołom wiejskim, rolnikom, złożył burmistrz 
Tomasz Suś.

tekst i fot: ugim

Lokalna Grupa Działania „Turystyczna 
Podkowa” przypomina o możliwości dołą-

czenia do projektu Montaż instalacji OZE na 
terenie LGD Turystyczna Podkowa, z którego 
skorzystać mogą mieszkańcy gmin obszaru 
działania LGD.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii, 
poprawa stanu środowiska naturalnego oraz 
obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej 
w gospodarstwach domowych. Aby go osiągnąć, 
LGD współfinansuje instalacje oparte o fotowol-
taikę, panele słoneczne oraz powietrzne pompy 
ciepła do 60 proc. ich wartości netto. Projekt 
jest realizowany we wszystkich gminach LGD: 
Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, 
Pcim, Tokarnia oraz Lubień. Ujęto w nim 
montaż 938 instalacji solarnych, 554 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 184 pomp ciepła – takie 
bowiem zapotrzebowanie zgłosili mieszkańcy 
LGD w ankietach. Pierwsza i ostatnia mają 
posłużyć do podgrzewania wody użytkowej w 
domu, natomiast druga – do produkcji energii 
elektrycznej i zasilania urządzeń domowych.

Szczegółowe informacje o projekcie uzy-
skać można w biurze projektu w Lubniu, pod 
numerami telefonów: 603 219 938, 516 691 567, 
690 898 307 lub pod adresem mailowym: oze@
turystycznapodkowa.pl

Poniżej prezentujemy przykładowe instalacje, 
uwzględniające ilość mieszkańców w danym 
gospodarstwie domowym. Istnieje możliwość 
wyboru pakietu instalacji fotowoltaicznej (PV) 
wraz z kolektorami słonecznymi lub pompą 
ciepła. Poziom dofinansowania wynosi ok. 48%.

W przypadku 2 osób można zaproponować: 
instalację PV 2,17 kWp wkład mieszkańca 4541,80zł, 
dofinansowanie 4222,26zł plus 2 kolektory 
słoneczne z bojerem 200 l wkład mieszkańca 
5464,20zł, dofinansowanie 5079,58zł lub pompa 
ciepła ze zbiornikiem 300l wkład mieszkańca 
5721,80zł, dofinansowanie 5314,74zł

W przypadku 4 osób można zaproponować: 
instalację PV 3,19 kWp wkład mieszkańca 7633,60zł, 
dofinansowanie 7064,20zł plus 2 kolektory 
słoneczne z bojerem 200l wkład mieszkańca 
5464,20zł, dofinansowanie 5079,58zł lub pompa 
ciepła ze zbiornikiem 300l wkład mieszkańca 
5721,80zł, dofinansowanie 5314,74zł

W przypadku 6 osób można zaproponować: 
instalację PV 4,34 kWp wkład mieszkańca 
9083,60zł, dofinansowanie 8448,18zł plus  
3 kolektory słoneczne z bojerem 300l wkład 
mieszkańca 6203,80zł, dofinansowanie 5765,66zł  
lub pompa ciepła ze zbiornikiem 300l wkład 
mieszkańca 5721,80zł, dofinansowanie 5314,74zł

W przypadku 8 osób można zaproponować: 
instalację PV 5,27 kWp wkład mieszkańca 
10772,60zł, dofinansowanie 10010,05zł plus 
4 kolektory słoneczne z bojerem 400l wkład 
mieszkańca 7302,80zł, dofinansowanie 6781,86zł  
lub pompa ciepła ze zbiornikiem 300l wkład 
mieszkańca 5721,80zł, dofinansowanie 5314,74zł.

LGD Turystyczna Podkowa

Instalacje OZE dla  
mieszkańców gminy Dobczyce
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Jesień to okres wzmożonych prac porządkowych 
w przydomowych ogrodach, na działkach, 

w warzywnikach i sadach. Problemem staje się 
usunięcie opadłych liści, ściętych gałęzi, sko-
szonej trawy, itp. Radą na to jest prosty i tani 
sposób recyklingu, jakim jest kompostowanie 
powstałych odpadów organicznych. 

Szacuje się, że kompostując odpady organicz-
ne na wysypiska śmieci trafia mniej o około 50 
proc. ogólnej ilości odpadów. Warto stosować tę 
metodę, która jest prosta, tania i nie wymagająca 
specjalistycznej wiedzy w sytuacji, gdy utylizacja 
odpadów jest coraz droższa i przysparza coraz 
więcej problemów. 

Słowo kompost wywodzi się z łacińskiego 
słowa compositum, co oznacza „zebrane i złożone 
razem”.  Kompostowanie jest zatem zebraniem 
odpadów organicznych i ułożeniem ich w pryzmę 
lub umieszczeniem w specjalnych konstrukcjach 
lub pojemnikach zwanych kompostownikami. 
Na skalę przemysłową, głównie w dużych mia-
stach, działają kompostownie. Kompostowanie 
polega na rozkładzie materii organicznej przez 
mikroorganizmy, gdzie ulega ona mineralizacji 
w warunkach tlenowych i humifikacji. Powstaje 
z niej pełnowartościowy nawóz organiczny 
zawierający próchnicę, makro i mikroelementy 
niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu. 
Wynikiem tego jest tzw. ziemia kompostowa zwana 

„czarnym złotem ogrodników”. Można dla niej też 
spotkać nazwy: ziemia darniowa, ziemia liściowa, 
ziemia wrzosowa, czy przekompostowana kora. 
Są to nawozy specjalistyczne i powstają one  
z jednego rodzaju substancji organicznej. W tym 
przypadku kompostowane są: darń, liście, igliwie, 
kora drzew iglastych. Warunkiem niezbędnym 
do prawidłowego przebiegu kompostowania 
jest temperatura, dostęp powietrza i odpowied-
nia wilgotność. Proces ten przeprowadza się  
w pryzmach lub kompostownikach z drewna 
lub tworzywa sztucznego. Można je wykonać 
własnoręcznie z: żerdzi, okrajków, desek, itp. Dla 
osób nie posiadających „żyłki majsterkowicza” 
centra ogrodnicze oferują całą gamę gotowych 
kompostowników z drewna i plastiku.
Miejsce

Wybierając miejsce pod pryzmę lub kom-
postownik należy zwrócić uwagę, aby było ono 
nieco wzniesione, tak aby woda nie zalewała 
złożonego materiału. Powinno też być w miejscu 
ocienionym, aby słońce i wiatr nie przesuszały 
kompostu np. pod koroną drzewa. Dobrze jest 
umieścić kompostownik w narożniku działki, ale 
nieco oddalony od ogrodzenia, aby nie przeszka-
dzał sąsiadom i np. obsadzić go żywopłotem lub 
otoczyć trejażem, na którym będzie wspinało 
się jakieś pnącze zasłaniając go przed wzrokiem. 
Kompostownik nie powinien stać na betonie, czy 
innym nieprzepuszczalnym podłożu. Utrudnia 
to wtedy odpływ nadmiaru wody i dostęp do 
kompostu np. dżdżownic, które przyspieszają 
rozkład szczątków organicznych.
Pryzma kompostowa

Pryzmę układa się warstwami, zaczynając 
od 20 cm warstwy torfu lub starego kompostu,  
a następnie układamy 20 cm materiału organicz-
nego przeznaczonego do kompostowania, prze-
kładając cieńszą warstwą materiału biologicznie 
czynnego (stary kompost, torf, obornik, ziemia). 
W ten sposób dostarczymy mikroorganizmy 
inicjujące proces rozkładu. Można również 
zastosować specjalne preparaty tzw. szczepionki 
kompostowe. Na tę warstwę znów układamy 

materiał przeznaczony do kompostowania i tak 
do uzyskania odpowiedniej wysokości pryzmy. 
Kompostowane materiały układamy dość luźno 
(nie ubijamy ich), aby ułatwić dostęp powietrza. 
Pryzma nie powinna być szersza niż 2 metry  
i wyższa niż 1,5 metra. Długość jest dowolna  
i zależy od ilości materiału przeznaczonego do 
kompostowania.  Na koniec przysypujemy całość 
warstwą ziemi o grubości 2cm, formując na 
górze pryzmy rowek, w którym będzie groma-
dzić się woda nawilżająca tworzący się kompost. 
Pryzmy z materiałów łatwo się rozkładających 
przerzuca się 2-3 krotnie i rozkładają się one 
po 3-4 miesiącach, a z materiałów wolno się 
rozkładających, dwa razy w roku – ulegają one 
rozkładowi po 1-2 latach. Jeżeli kompost jest zbyt 
suchy, należy zwilżyć go wodą. Gotowy kompost 
ma postać jednolitej, ciemnej masy, o zapachu 
ziemi liściowej (zapach podobny do zapachu 
ściółki w lesie). Gotowy już kompost wysiewa-
my do warzywników, ogrodów, na trawniki, 
pamiętając przy tym, żeby nie przyorywać go 
głęboko, tylko zmieszać z górną warstwą gleby.
 Można kompostować:

- resztki roślinne: liście, ściętą trawę, resztki 
owoców i warzyw, łęty roślin, rozdrobnione 
gałązki drzew i krzewów, ścinki z żywopłotu, 
korę, wióry, trociny, słomę, torfy, popiół po 
spaleniu drewna,

- odpady kuchenne: obierzyny owoców i warzyw, 
nać warzyw korzeniowych, skorupki jaj, fusy 
herbaty i kawy, niezadrukowany papier,

- osad z sadzawek i oczek wodnych, 
- liście, darń, igliwie, korę drzew iglastych.  
Nie należy kompostować:

- resztek roślin zebranych przy ruchliwych drogach
- roślin opryskiwanych herbicydami
- roślin porażonych chorobami
- chwastów z zawiązanymi nasionami
- skórek owoców cytrusowych i bananów
- części roślin zimozielonych (szczególnie żywicz-
nych: sosna, świerk, jałowce, żywotniki) i liści 
dębu (zawierają taninę)

- gotowanych odpadków kuchennych (zwabią 
zwierzęta)

- mięsa, ryb, kości, jajek, tłuszczu (zwabią 
zwierzęta)

- powlekanej tektury (np. po mleku)
- żwirku dla kotów i odchodów zwierząt
- spalonego węgla oraz koksu
- nie nadają się również fekalia !  

inż. Jacek Kozubek
fot. Flora Press

Ekologiczne metody uprawy roślin, cz. III 
- kompostowanie

W ostatnim czasie Zarząd Dróg Powiato-
wych wykonał wiele prac przy drogach 

powiatowych na terenie gminy Dobczyce. Lista 
zrealizowanych prac wygląda następująco:

droga powiatowa ul. Stroma w Dobczycach: 
wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 

360m2, wyprofilowanie skarp i dna rowu na 
odc. ok.320 m, ścięcie oraz dosypanie pobocza 

- 520m2, uzupełnienie tłuczniem kamiennym 
wyrw w poboczu – ok. 3m3, oczyszczenie stu-
dzienek wpustów ulicznych – 11 szt .

droga powiatowa w miejscowości Stadniki: 
wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok 
105m2, profilowanie skarp i dna rowu na odc. 
ok 210m, ścięcie pobocza – 210m2.

 droga powiatowa ul. Górska w Dobczycach: 
oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych 

– 33 szt.
droga powiatowa ul. Nowowiejska w Dob-

czycach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń 
o pow. ok. 480m2, profilowanie skarp i dna 
rowu na odc. ok 380m, ścięcie poboczy – ok. 
380m2, naprawa wyrw w poboczu narzutem 
kamiennym – ok. 30m3.

tekst i fot. ugim

Porządki na drogach
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W piątek, 25 września, w dobczyckim Zespole 
Szkół już po raz 48. odbywała się Akcja 

Honorowego Krwiodawstwa. 
Do oddania krwi  zgłosiło się 51 osób (ucznio-

wie z klasy: 3L1, 3L2, 3T1, 3T2, 3T4, 3M, 4T1, 
4T2, 4T3 oraz osoby spoza szkoły i nauczyciele), 

a krew oddały 32 osoby.
Zebrano 14,4 litrów krwi. Podczas 48. dotych-

czasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano 
łącznie 919,05 litrów tego bezcennego płynu.
 - Uczniowie „Tischnera” kolejny raz udowad-
niają, że nieobce jest im współczucie, życzliwość 
oraz poczucie odpowiedzialności; oddając krew 
ratują ludzkie życie i zdrowie – podsumowuje 
Ewa Mikołajczyk, która od lat sprawuje opie-
kę nad AHK wraz z Jackiem Mikołajczykiem  
i Danutą Ścibor. – Cieszy nas tak liczny udział 
i ogromne zaangażowanie młodzieży, dziękuje-
my wszystkim krwiodawcom i zapraszamy na 
kolejną AHK, która odbędzie się 4 grudnia w ZS.

oprac.  (bd)
fot. ze zbiorów ZS

 „Mieszkańcy gminy Dobczyce sprawni w Internecie”

Dwanaście laptopów trafiło do SP nr 1  
w Dobczycach z projektu „Mieszkańcy 

Gminy Dobczyce Sprawni w Internecie”. 
W ramach projektu przeszkolonych w pełni 

zostało 117 osób. Szkolenia prowadzone były  
w takich tematach jak: Rodzic w Internecie, Mój 

biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, 
Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę 
własną stronę internetową (blog), Kultura w sieci. 

Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni  
z e-usług, a zainteresowani mogli utworzyć 
własny profil zaufany. 

Uczestnikom, którzy ukończyli peł-
ne szkolenie rozdano certyfikaty, a laptopy 
przekazano placówce oświatowej, zgodnie  

z przeznaczeniem popro-
jektowym.

Zakupione 12 laptopów, 
które posłużyły w projekcie, 
zostały przekazane do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Dobczy-
cach i będą wykorzystywa-
ne do celów edukacyjnych  
i szkoleniowych.

Projekt został zreali-
zowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe Kompetencje spo-
łeczeństwa działania 3.1: 
działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Koordynatorem projektu była Joanna Braś.

tekst i fot. ugim

Paczki żywnościowe trafią do 421 osób z gminy Dobczyce

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach informuje, że 

w sierpniu zorganizowano kolejną dostawę 
artykułów żywnościowych z Banku Żywności 
w Krakowie. 

Tym razem do gminy przywieziono 5784,30 
kg żywności. Paczki żywnościowe trafią do 421 
osób najbardziej potrzebujących z terenu Gmi-
ny i Miasta Dobczyce, które wcześniej złożyły 
wnioski i zostały zakwalifikowane do tej formy 
pomocy. Dotychczas, w roku 2020, przekazano 
osobom objętym pomocą żywnościową ponad 
15 ton żywności.

Termin odbioru żywności należy uzgadniać  
z pracownikami socjalnymi MGOPS.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną 
prosimy, aby podczas odbioru żywności zachować 
dystans co najmniej 1,5 m oraz nosić maseczki.

W ramach realizowanego projektu POPŻ 2019, 
12 sierpnia odbyły się warsztaty ekologiczne oraz 
ekonomiczne, które miały na celu pogłębianie 
wiedzy na temat wpływu sposobu życia człowieka 
na stan środowiska, przekazanie informacji jak 

radzić sobie 
w sprawach 
konsumenc-
kich oraz jak 
prowadzić  
i kontrolować 
budżet domo-
wy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki 
żywnościowej może być przekazywana osobom 
spełniającym kryteria dochodowe określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których 
dochód nie przekracza 200% ww. kryterium 
uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej:

- 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1 056 zł dla osoby w rodzinie
Osoby zainteresowane, które do tej pory nie 

korzystały z tej formy pomocy, mogą zgłaszać 
się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobczycach. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr telefonu (12) 3721 710.

mgops

Spis Rolny 2020 - Gminne Biuro Spisowe

Gminne Biuro Spisowe w Dobczycach przy-
pomina, że w Urzędzie Gminy w pokoju 

203 (drugie piętro) został utworzony punkt, 
w którym rolnicy z terenu Gminy mogą wziąć 
udział w Spisie. 

Gminne Biuro Spisowe dyżuruje od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy urzędu lub 
pod numerem telefonu 12/372 17 57. 

W urzędzie można spisać się przy pomocy 
specjalnie do tego przygotowanego stanowiska 
spisowego, jak również zasięgnąć informacji 
dotyczących Spisu Rolnego. Po godzinach 
pracy urzędu GBS pełni do 30. listopada dyżur 
telefoniczny pod numerem 502 815 501. Dyżur 
ten jest pełniony codziennie przez cały okres 
trwania Spisu do godziny 20.

Przypominamy – spis rolny prowadzony jest 

na terenie całego kraju do 30. listopada. Udział  
w spisie jest obowiązkowy. Jest to jedyne badanie 
statystyczne, dostarczające szerokiego zakresu 
informacji o gospodarstwach rolnych na wszyst-
kich szczeblach podziału terytorialnego kraju. 

Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi 
Wspólnej Polityki Rolnej.

 Podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego to: zapewnienie bazy informacyjnej o 
gospodarstwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstwach domowych, koniecznej dla 
realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi; dostarczenie informacji 
niezbędnych do planowania polityki żywnościo-
wej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych; analiza 

zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat; wykonanie zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby 
organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD; aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów 
do pogłębionych badań reprezentacyjnych  
z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Red.

Oddając krew, ratują 
ludzkie życie i zdrowie…
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Nagrody w Dziedzinie Kultury rozdane
Gmina Dobczyce zawsze słynęła z dużego 

zaangażowania społeczności lokalnej  
w życie kulturalne. Mieszkańcy gminy nie-
jednokrotnie stawali się animatorami kultury, 
pielęgnowali tradycje i zwyczaje, zaskakiwali 
nowatorskimi pomysłami, czy chronili od 
zapomnienia lokalne historie. 

Swój wpływ na rozwój kulturalny gminy 
Dobczyce ma każdy z siedmiu tegorocznych 
laureatów Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce w dziedzinie kultury, których pozna-
liśmy podczas uroczystej gali.

Kameralne spotkanie było okazją do podsu-
mowania wielu lat pracy wyróżnionych działaczy, 
ale także wyrazem podziękowania za troskę  
i wkład w życie kulturalne naszej społeczności. 
Laureaci odebrali Nagrody z rąk burmistrza 
Tomasza Susia, który w obecności zastępcy 
Edyty Podmokły oraz Radnych Rady Miejskiej 
w Dobczycach, szczególnie podziękował za ten 
wspaniały dorobek artystyczny, wysoki poziom, 
pasję i chęć tworzenia.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Bur-
mistrza dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury zosta-
li: Elżbieta Polończyk-Moskal, Zespół Pieśni  
i Tańca „Dobczyce”, Andrzej Domagalski, Paweł 
Stożek, Kazimierz Gierlach, Klub Przewodników 
Beskidzkich i Terenowych PTTK o. Dobczyce 
oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„GOŚCINIEC” Kornatka wraz z grupą teatralną.
Każdy z laureatów realizuje swoje pasje  

i działania na innym polu, a krótka prezentacja 
tego dorobku okazała się prawdziwym kalej-
doskopem ciekawych i wyjątkowych inicjatyw. 

Wieczór umilił także wspaniały muzyczny 
duet – Małgosia Molendys oraz Marek Cieślak; 
na scenie widzieliśmy wirujące pary Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”, który w tym roku 
obchodzi jubileusz 20-lecia oraz mieliśmy 
okazję obejrzeć sentymentalną podróż w czasie  
z Klubem Przewodników PTTK Dobczyce w roku 
25-lecia jego działalności. Rozbawiając do łez 
wieczór zwieńczył krótki występ Marii Dudzik 
ze Stowarzyszenia „Gościniec”.

Wręczenie Nagród w dziedzinie kultury 
poprowadziły wspólnie przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Jakubowska oraz radna 
Jolanta Ziemba. Uroczystość współorganizowali: 
Gmina i Miasto Dobczyce oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Poznajmy bliżej tegorocznych Laureatów:
Elżbieta Polończyk-Moskal

Osoba, która bez wątpienia przyczyniła się 
do tego, że Dobczyce były w 2020 r. świadkami 
jednej z najważniejszych kulturalnych inicjatyw 
na przestrzeni ostatnich lat – inicjatywy oca-
lającej pamięć. Dzięki niej zachowaliśmy dla 
przyszłych pokoleń świadectwa osób, które jako 
ostatnie pamiętają jeszcze społeczność żydowską 
mieszkającą przed laty w Dobczycach.

 Dzięki długoletniej charytatywnej pracy, 
zapałowi i pracowitości, pamięć o dobczyc-
kich Żydach przelana została na karty książki 
zatytułowanej „Świece zgasiła wojna. Historia 
społeczności żydowskiej w Dobczycach”. Wyda-
niu książki towarzyszyło poruszające spotkanie, 
które na zawsze zapisze się w historii gminy.
Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”

Powstał w 2000 roku przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach, 
a więc właśnie w tym roku świętuje piękny 
Jubileusz 20 lat obecności na scenie i w życiu 
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kultura

Nagrody w Dziedzinie Kultury rozdane
kulturalnym gminy Dobczyce.  Od początku 
swojej działalności promuje polską kulturę 
i tradycję ludową, jednocześnie z sukcesami 
reprezentując gminę Dobczyce na krajowych  
i zagranicznych festiwalach i koncertach. Przez 
20 lat istnienia przez jego szeregi przewinęło 
się dziesiątki młodych tancerzy i tancerek,  
a dzisiejszy Zespół to blisko 100-osobowa grupa 
taneczno-wokalna oraz kapela ludowa.

Choreografie oraz opracowania muzyczne 
tworzone są przez wykwalifikowaną kadrę 
Zespołu, którą reprezentują: kierownik Zespo-
łu, instruktor tańca, choreograf Adrian Kulik, 
kierownik muzyczny Zespołu Paulina Karp, 
instruktor tańca Agnieszka Topór, instruktor 
wokalny Karolina Patla. O garderobę członków 
zespołu dba Elżbieta Strączek.
Andrzej Domagalski

Dziennikarz autor publikacji książkowych, 
wydawca książek, w latach 70. i 80. twórca  
i organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych 
w Krakowie, odznaczony przez ministra kultury 
i sztuki tytułem „Zasłużony Działacz Kultury”. 
Związany z krakowską „Rotundą”, gdzie był 
dyrektorem ds. programowych i inicjatorem takich 
wydarzeń jak m.in. JAZZ JUNIORS, czy KIKS 
czyli Konkurs Inicjatyw Kabaretów Studenckich. 
Przez wiele lat etatowo związany z krakowski-
mi tytułami prasowymi m.in. z dziennikiem 
sportowym „Tempo” czy Dziennikiem Polskim. 
Napisał blisko 6 tys. artykułów, począwszy od 
krótkiej notatki do całostronicowych tekstów, 
z czego dwie trzecie tekstów poświęcone było 
wydarzeniom z terenu gminy Dobczyce.

W ubiegłym roku na rynku wydawniczym 
pojawiła się publikacja książkowa jego autorstwa 

– „Monografia Ogniska TKKF w Dobczycach”, 
opisująca 60-lecie dziejów jednego z najstarszych 
stowarzyszeń TKKF w Małopolsce, której wydaw-
cą jest dobczyckie Ognisko. Premiera książki 
miała miejsce podczas oficjalnych obchodów 
Jubileuszu 60-lecie TKKF w ubiegłym roku, 
autor był też gościem specjalnego spotkania  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach.
Paweł Stożek

Jego nieodzownym atrybutem jest aparat  
– obecny na imprezach kulturalnych i sportowych, 
rejestruje życie mieszkańców naszej gminy. Swoją 
pasję do fotografowania łączy ze współpracą  
z gminnym miesięcznikiem „Tapeta”, gdzie na 
okładkach zobaczycie najczęściej zdjęcia jego 
autorstwa. 

Współzałożyciel Stowarzyszenia KAT Dob-
czyce – pracy w nim poświęca się bez reszty, 
czego efektem są znane już społeczności wyda-
rzenia: Dobczyckie Zaduszki Muzyczne, Jarmark 
Świąteczny, Narodowe Czytanie, czy Powiatowe 
Mistrzostwa Robotów.

Swoimi umiejętnościami graficznymi wspie-
ra nie tylko Stowarzyszenie KAT, ale także 
realizację projektów innych organizacji. Jest 
m.in. autorem okładkowej grafiki „Monogra-
fii...” autorstwa Pawła Figlewicza, czy książki 

„Pasjonat” o Władysławie Kowalskim. 
Swoją pasję fotograficzną rozwija w Myśle-

nickiej Grupie Fotograficznej MgFoto, gdzie 
reprezentuje Gminę Dobczyce, podobnie jak 
na licznych wystawach w Polsce i za granicą. 

To właśnie wystawa Pawła Stożka „Widoko-
wa, Widokowa”, którą zadebiutował, jako swoją 
pierwszą indywidualną, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach, otworzyła nową prze-
strzeń wystawienniczą w mieście.

Kazimierz Gierlach i Klub Przewodników 
PTTK Oddział Dobczyce

Kazimierz Gierlach – z wykształcenia geo-
graf, od 40 lat przewodnik turystyczny terenowy  
i beskidzki. W 1988 r. został członkiem Zarządu 
Oddziału PTTK w Dobczycach, a od 1995 roku 
nieprzerwanie przez 25 lat pełni funkcję Prezesa 
Klubu Przewodników oraz wiceprezesa Zarządu 
Oddziału PTTK ds. turystyki. Jest propagatorem 
krajoznawstwa – współorganizatorem wielu 
imprez i konkursów skierowanych do dzieci, 
młodzieży i mieszkańców, animatorem kursów 
i szkoleń przewodnickich oraz współtwórcą 
regionalnej odznaki turystycznej Przyjaciel 
Ziemi Dobczyckiej. Od 25 lat współorgani-
zuje złazy turystyczne dla dzieci i młodzieży, 
animuje coroczne spotkania przewodnickie 
oraz wycieczki turystyczne, których w okresie 
działalności było ok. 150.

Klub Przewodników Beskidzkich i Tereno-
wych PTTK im. Władysława Kowalskiego od 25 
lat zrzesza przewodników turystycznych, którzy 
propagują inicjatywy kulturowe i turystyczne, 
a także popularyzują wiedzę o „małej Ojczyź-
nie”. Klub zorganizował ponad 300 wycieczek 
i imprez turystycznych, w których wzięło 
udział w sumie prawie 17 tys. osób, ponad 120 
prelekcji i ok. 30 konkursów skierowanych do 
młodzieży, turystów, czy mieszkańców regionu. 
Z inicjatywy przewodników zagospodarowana 
została dla turystów tzw. „Polana pod Bukiem” 
w Kornatce, a członkowie Klubu to także autorzy 
wielu artykułów, publikacji, czy goście audycji 
radiowych, w których dzielą się wiedzę i promują 
gminę Dobczyce.
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„GOŚCINIEC” Kornatka wraz z grupą 
teatralną

Stowarzyszenie powołane w 2008 r. jako 
kontynuacja działań grupy teatralnej skupionej 
od lat przy OSP Kornatka. Stowarzyszenie pro-
wadzi bogatą działalność kulturalną, szczególnie 
na uwadze mając tradycje, zwyczaje i obrzęd 
ludowe. Z powodzeniem kontynuuje tradycję 
teatru amatorskiego działającego w Kornatce 
od lat 50-tych XX wieku.

Sztuki teatralne wystawiane są na deskach 
lokalnej remizy, ale także niejednokrotnie  
w Regionalnym Centrum Oświatowo Sporto-
wym w Dobczycach. W ostatnich latach aktorzy 
wystawili z powodzeniem takie sztuki jak m.in. 

„Wiesław, czyli wesele krakowskie”, „Zaloty 
góralskie”, „Diabeł na Podhalu” czy „Anielska 
biesiada z kolędą”. Członkowie stowarzyszeni 
nie tylko grają amatorsko w teatrze, to oni 
reżyserują spektakl, tworzą do niego dekoracje, 
kostiumy i oprawę muzyczną. Stowarzyszenie 
może pochwalić się bogatymi zbiorami regio-
nalnych strojów i kostiumów, które chętnie 
użyczają na tradycyjne uroczystości.  Stowa-
rzyszenie wspólnie z druhami OSP wykonało 
składaną scenę oraz mechanizm kurtyny, co 
pozwoliło stworzyć przestrzeń do wystawiania 
kolejnych sztuk.

W 2018 r. stowarzyszenie obchodziło 10-lecie 
istnienia. Z tej okazji przygotowano książkę „…
swego nie znacie”, wydaną w nakładzie 700 
egzemplarzy – zawierającą historie, anegdoty 
i lokalne opowiastki. Jest to jedyna w swoim 
rodzaju publikacja promująca piękną Kornatkę.

jota
Fot. Paweł Stożek, Joanna Talaga, 

Wiltold Uchman
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

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

Kulturalne espresso - Dyskusyjny Klub Książki

Tak spełniają się marzenia – w Dobczycach, 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, działa 

prężnie Dyskusyjny Klub Książki.

Jego członkowie spotkali się w ostatni 
piątek września przy kawie i ciasteczku, żeby 
porozmawiać o książce „Pozwól rzece płynąć” 

Michała Cichego. 
- Był to dla nas wszystkich bardzo inspirujący 
czas, ciężko było się rozstać! – mówi Justyna 

Szawara, która jest koordy-
natorem DKK. - Autor, swoją 
niewielką książką podzielił 
nasze opinie, co tylko ożywiło 
dyskusję. 

Kolejne spotkanie odbędzie 
się 9 października o godzinie 17. 
Uczestnicy dyskutować będą na 
temat „Córki Grabarza” Joyce 
Carol Oates. 

Jeśli ktoś ma ochotę dołą-
czyć do „Kulturalnego Espres-
so” zapraszamy do kontaktu  

– w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. 

Program dla Dyskusyjnych 
Klubów Książki dofinansowano ze środków 
Instytutu Książki.

tekst i fot. Justyna Szawara

Włączamy się w pomaganie
Od 16 września Szkoła Podstawowa Nr  

2 w Dobczycach aktywnie włączyła się  
w akcję zorganizowaną przez Fundację „Licy-
tuję Pomagam”, polegającą na zdobyciu jak 
największej kwoty z licytacji przez daną klasę 
dla chorej Hani. 

Akcja ta ma na celu zdobycie jak największej 
liczby przedmiotów, które umieszczane są na 
grupie: LICYTUJĘ - POMAGAM. Pozwoli to 
przyspieszyć zbiórkę pieniędzy dla Hani.

Dodatkowo cała społeczność szkoły od 
lipca zbiera plastikowe nakrętki, które także 
przekazywane są na rzecz Hani. 

Hania to jedyna dziewczynka w Polsce  
z mutacją genu CACNA1S. Choroba genetycz-
na, która nie jest w ogóle znana w literaturze 
medycznej. Codzienna opieka nad dziewczynką 
jest wyjątkowo ciężka, a jej stan nadal poważny. 
Sama nie przełyka i może udusić się własną śliną. 
Rodzice każdego dnia robią, co w ich mocy, aby 
zapewnić córce rehabilitację. 

Dobre wieści płyną dla Hani z Francji. Pojawiło 
się dla niej światełko w tunelu. Tamtejsi lekarze 
już we wrześniu planują rozpocząć badania nad 
lekiem na mutację genu CACNA1S, które będą 
trwały ponad trzy lata. Lekarze obiecali, że 
zrobią wszystko, aby pomóc, ale do tego czasu 
Hania musi być intensywnie rehabilitowana, by 

wzmocnić mięśnie. 
Mama Hani musi zrezygnować ze stałej 

pracy, aby zapewnić jej ciągłą opiekę. Na domiar 
złego jej tata  jest po ciężkim wypadku, w któ-
rym doszło do złamania kości udowej. Sam też 
wymaga rehabilitacji.  Dzięki ich determinacji 
i ciężkiej pracy, Hania potrafi już unosić rączki 
i nóżki. Udaje się jej także utrzymać w rączce 
lekką zabawkę oraz przewracać na boki. Nadal 
jednak nie trzyma główki i nie siedzi. Rodzice uczą 

się jej każdego dnia, nie 
wiedząc, co tak naprawdę 
przyniesie przyszłość.  

Koszty związane  
z chorobą dziewczynki 
znacznie przekraczają 
dochody rodziców. Oprócz 
rehabilitacji, niezbęd-
na są liczne konsultacje  
u wielu specjalistów. 

Dziewczynka będzie 
potrzebowała także spe-
cjalistycznego sprzętu: 
ssaka, ortez, pioniza-
tora, gorsetu, fotelika 
samochodowego, wózka 
specjalistycznego. Rodzice 
Hani każdego dnia toczą 
walkę o jej zdrowie i lepsze 

życie. Tylko dzięki wspólnej pomocy stan Hani 
może się polepszyć.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie 
włączyli się w pomaganie.  Łączymy siły, aby 
zebrać pieniądze, które pomogą małej Hani. 
Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, 
zachęcamy do pomocy. 

Najmłodsi chętnie oddają na licytacje swoje 
zabawki, książeczki by pomóc. Zachęcamy 
wszystkich do włączania się do akcji.

Każdego, kto ma ochotę włączyć się do 
pomocy Hani, prosimy o przynoszenie nakrętek 
do wyznaczonego kartonu w SP Nr 2 lub udo-
stępnianie z odpowiednim opisem, na grupie 

„LICYTUJE – POMAGAM” przedmiotów, które 
będą licytowane, a dochód z tych aukcji przezna-
czony zostanie na leczenie i rehabilitację Hani. 

tekst i fot. Katarzyna  Matoga 

Rowerowe szaleństwo

To było jedyne w swoim rodzaju zwieńczenie 
tegorocznych aktywności w parku miejskim 

w Dobczycach – 20 września przestrzeń parku 

została wykorzystana w 100%. Było kulturalnie  
i sportowo, czyli dokładnie tak, jak w przyszłości 
ma wyglądać to miejsce. 

Tego dnia w Dobczycach zdecydowanie, jako 
środek transportu dominował rower, to właśnie 
na nim rywalizowali uczestnicy zawodów „Rowe-
rowe szaleństwo w Dobczycach”, których celem 
było przejechanie specjalnego toru stworzonego 
przez ekipę Hajduk Trial w jak najkrótszym 
czasie. Wkomponowany w przestrzeń parku 
tor sprawdzał równowagę, refleks i odwagę 
zawodników, a obok na innym torze sprawdzali 
się śmiałkowie w jeździe rowerem specjalnym 
(rower, który wykonuje skręty odwrotnie do 
skrętu kierownicy).

Widowiskowe przejazdy przyciągnęły rzeszę 
obserwatorów, wśród których znalazł się nawet 
popularny muzyk Gromee w towarzystwie bur-
mistrza Tomasza Susia. 

Największym zainteresowaniem cieszył 
się jednak pokaz trailu rowerowego połączony 
z gimnastyką w wykonaniu rodzeństwa Haj-
duków, który poprzedził ceremonię wręczenia 
pucharów. O sporcie, jakim jest trail rowerowy, 
chętnie opowiadał wielokrotny mistrz polski  
w trailu motocyklowym Tomasz Hajduk.

Na sportowe konkurencje postawił także TKKF 
Dobczyce, umożliwiając chętnym spróbowania 
sił w łucznictwie, rzutkach czy bullach. Wzrok 
przyciągali także zawodnicy speed-ball repre-
zentujący Stowarzyszenie Sportowania, którzy 
chętnym objaśniali zasady gry tej stosunkowo 
nowej dla nas dyscypliny sportu.

Ceniący dobrą muzykę mieli okazję posłuchać 
plenerowego koncertu Big Bandu „Dobczyce”, który 
tego dnia zadebiutował w tej nowej przestrzeni. 
W wykonaniu muzyków znalazł się rozrywkowy 
repertuar, który idealnie wpisał się w sielski 
charakter miejsca, a koncert zwieńczony został 
gromkimi owacjami.

Miłą niespodziankę przygotował także 
zespół Flying Dragons Team, który nie tylko 
zaserwował efektowny pokaz paralotniarski, 
ale także słodką niespodziankę, która prosto  
z nieba spadła dla najmłodszych. 

Organizatorami wydarzenia byli: Krakowski 
Klub Cyklistów i Motocyklistów „Smok”, Hajduk 
Trial Team oraz Gmina Dobczyce przy współ-
pracy z licznymi partnerami. Koncert Zespołu 
Big Band „Dobczyce” zrealizowany został przy 
współpracy z MGOKiS Dobczyce.

tekst i foto: jota
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (15)

Pomidory w cieście

ok. 1 kg pomidorów,
tłuszcz, 
15 dkg mąki, 
2 jajka, 
mleko, 
sól, pieprz do smaku

Umyte pomidory sparzyć wrzątkiem i obrać 
ze skórki, następnie pokrajać w dość grube 
plastry, posypać przyprawami i pozostawić na 
pół godziny.

Jajka wybić do miksera, dodać przesianą 
mąkę i mleko tak, aby powstało dość gęste ciasto 
(ok.30 sekund) miksować i doprawić.

Zanurzać pomidory w przygotowanym cie-
ście i kłaść na silnie rozgrzany tłuszcz, smażyć 
z obu stron.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: cynamon to naturalny lek wspomaga-
jący serce. Częste jadanie potraw doprawionych 
szczyptą cynamonu pomaga obniżyć ryzyko 
chorób układu krążenia.

Z przepisów Teściowej

Rozmawiając kiedyś z Winstonem Chur-
chillem, Brigitte Bardot poskarżyła się na prasę, 
która piszą o niej, używa inicjałów B.B.

- Ależ niech Pani nie narzeka – odparł Chur-
chill – Pani inicjały są czarujące. Co by Pani 
powiedziała na moim miejscu?

Będąc już w zaawansowanych wieku, dyktator 
Hiszpanii generał Francisco Franco zmuszony 
został, by poddać się operacji prostaty. Po uda-
nym zabiegu podziękował urologowi:

- Doktorze, z pewnością przedłużył Pan moje 
życie o co najmniej dwadzieścia lat.

- Niech Pan tylko nie mówi tego publicznie  
– przestraszył się lekarz – Mam już wystarczająco 
dużo wrogów…

Profesor Bronisław Geremek przejechał 
kiedyś na wiejskiej drodze koguta. Odszukał 
właściciela i pyta:

- Jak mogę Panu zrekompensować stratę?
- Niech Pan przyjdzie zapiać o czwartej rano. 

C.F.

Moją przygodę z malowa-
niem w grupie „WYPISZ 

WYMALUJ” zaczęłam 5 lat 
temu. Od dziecka intereso-
wałam się sztuką, jednak na 
zajęcia zapisała mnie córka.

 Początkowo myślałam, 
że napiszę tylko jedną ikonę, 
jednak atmosfera w grupie 
była tak fantastyczna, że na 
zajęciach zostałam do dnia 
dzisiejszego. Po ikonach spró-
bowałam techniki malowania 
farbami olejnymi. I właśnie 
ta technika spodobała mi się 
tak bardzo, że postanowiłam namalować serię 
obrazów z aniołami dla wnuczki.

 Serdecznie dziękuję pani Celinie Frajtag, 
śp. Annie Bugaj za zapoznanie mnie z techniką 

pisania ikon i malowaniu oraz całej grupie za 
mile spędzony czas.  Mam nadzieję, że uda nam 
się jeszcze spotkać na zajęciach.

Zofia Stawarz

Ludzie z pasją: Zofia Stawarz

Po raz trzydziesty siódmy na trasie Dobczyce 
– Wiśniowa stanęli młodzi biegacze, którzy 

pokonali prawie 13 kilometrów, aby uczcić 
pamięć wydarzeń sprzed 76. lat.

Tegoroczna Sztafeta, której głównym orga-
nizatorem była Gmina Wiśniowa, właśnie dla 
mieszkańców tej miejscowości miała szczególne 

znaczenie.  Uroczystości związane z tradycyjnym 
biegiem pamięci, połączone zostały w Wiśniowej 
nadaniem tamtejszej hali sportowej imienia 
Kazimierza Bubuli, Ten zasłużony dla gminy 
społecznik, wychowawca, trener, był – wraz  
z Ludwikiem Dziewońskim – inicjatorem biegu 
sztafetowego w 1983 roku. Postanowili wspólnie 
nazwać tę Sztafetę Szlakiem Walk Partyzantów 
AK i BCh. Jak wspominał niegdyś pan Ludwik 

– to pozwoliło na przychylność władz, która nie 
robiła przeszkód w organizacji.

Tradycyjnie uroczystości związane z obcho-
dami rocznicy września 1944 roku rozpoczęła 
msza św. przy mogile mieszkańców pomordo-
wanych w czasie pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej. 
Wystawiona została Warta Honorowa oraz 
odczytano Apel Poległych.

W hali sportowej goście i uczestnicy sztafety 
obejrzeli przygotowa-
ny przez uczniów SP  
z Wiśniowej, spektakl 
poświęcony tragicz-
nym wydarzeniom 
sprzed 76. lat. 

W Dobczycach, 
skąd startowała 
Sztafeta, odbyły się 
uroczystości przy 
symbolicznym Grobie 
Nieznanego Żołnierza. 
Tutaj także wystawio-
no Wartę Honorową 
oraz odczytano Apel 
Poległych.

W tegorocz-
nej sztafecie, obok 

uczniów szkół podstawowych i średnich, wzięły 
udział drużyny wystawione przez garnizon 
Wojska Polskiego, nauczycieli, strażaków, samo-
rządowców (urzędy gmin z Dobczyc i Wiśniowej). 
Wystartowało ponad dwadzieścia sztafet.

To wydarzenie, obok tego bardzo historycz-
nego wymiaru – pamięci i hołdu dla poległych, 
ma także za cel dbałość o formę, afirmację życia 
i radości. Tutaj każdy jest wygrany.

anka
fot. ze zbiorów MGOKiS

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Dobczyce 

W październiku mija pierwsza 
rocznica śmierci 

 
Pani Elżbiety Kautsch 

– wyjątkowej mieszkanki naszego 
miasta. 

Wszystkich, którzy chcieliby się 
przyczynić do uczczenia Jej pamięci 
w formie tablicy pamiątkowej na 
murach Zamku, prosimy o doko-

nanie wpłaty na konto nr:
83 8602 0000 0008 0244 

4880 0001

Bieg pamięci - w rocznicę tragicznego września
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z biegiem lat

W „starej szkole” - cz. II
Mniej szczęścia miał nauczyciel Władysław 

Krupa, który w 1909 roku starał się o zgodę 
na ślub z nauczycielką Zofią Łyskówną. Kilka 
razy otrzymał odpowiedź negatywną, ponieważ 
narzeczona uczyła w szkole w Komornikach. 
W końcu nauczyciel zrezygnował z posady  
w Dobczycach i przeniósł się do Komornik, gdzie 
pracowała jego wybranka.

Nauczyciele poszerzali swoją wiedzę, korzy-
stając z księgozbiorów bibliotek w Dobczycach 
i w Wieliczce, a także z biblioteki wędrownej, 
założonej przez Towarzystwo Oświaty Ludowej. 
Brali też udział w kursach podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe. W 1894 roku w Wiedniu 

odbył się kurs „modelo-
wania” pod protektora-
tem arcyksięcia Rainera. 
Zachęcano pedagogów do 
udziału w kursach przygo-
towujących do nauczania 
języka niemieckiego oraz 
gospodarstwa. 

W 1911 roku nauczyciel 
Antoni Szaper wziął udział 
w kursie nauki zręczności 
(prac ręcznych) w Krakowie, 
a jego kolega Michał Star-
mach pojechał do Wiednia 
na kurs slojdu tekturowego 
(prace ręczne z tektury). 
Nauczyciele biorący udział 
w kursach otrzymywali 
dofinansowanie, a cza-
sem nawet zwracano im 
część kosztów podróży. 
Już w latach dziewięć-
dziesiątych XIX wieku 
nauczyciele korzystali ze 
zniżki kolejowej na zakup 
biletów. Otrzymywali tak-
że dopłaty do mieszkań 
oraz dodatki drożyźniane,  
a także zapomogi losowe.

Szkoła w Dobczycach 
słynęła z wysokiego pozio-
mu nauczania i dobrze 

przygotowywała uczniów do dalszego kształ-
cenia. Nauczyciele byli chwaleni i nagradzani 
przez władze szkolne. W 1895 roku C.K. Rada 
Szkolna Okręgowa przekazała wyrazy uznania 
dla dyrektora Józefa Kołczyńskiego oraz dla 
nauczycielki Bronisławy Słomczyńskiej „za 
gorliwą i skuteczną pracę”. 

Zdarzały się jednak zachowania niektórych 
nauczycieli, które nie licowały z godnością 
pedagoga, a dziś byłyby wprost nie do przyjęcia! 
Podczas konferencji w 1902 roku dyrektor Józef 
Dworzak wytknął swoim podwładnym błędy  
i zaniedbania. Zwrócił nauczycielom uwagę, aby 
śniadanie spożywali wyłącznie podczas pauzy, 
a nie w czasie lekcji, ponieważ „to źle wpływa 
na dziatwę szkolną nieraz głodną i chciwie 
spoglądającą na smaczny kąsek”. Zalecał, aby 

„poprawianie zadań nauczyciel czynił starannym 
pismem, bo ma on być wzorem i przykładem 
dla ucznia”. Prosił grono pedagogiczne o „nie-
posyłanie dzieci w czasie nauki na pocztę lub do 
sklepu w celu załatwiania prywatnych interesów”. 
Zakazał nauczycielom „w czasie lekcji wyglądać 
na korytarz, gdy ktoś wchodzi do budynku 
szkolnego”. Krytykował panie, które „podczas 
godzin naukowych wzajemnie się odwiedzają,  
a odwiedziny przeciągają się czasem do 10 minut”. 

Słusznie nakazał im zaniechania takich praktyk.
Dziatwa szkolna od najmłodszych lat ciężko 

pracowała w polu i gospodarstwie domowym. 
Zapracowani rodzice nie zapewniali dzieciom 
rozrywek. Dlatego poznawanie okolicy podczas 
szkolnych wycieczek krajoznawczych stanowiło 
dla uczniów nie lada atrakcję. Organizatorem 
wycieczek najczęściej był nauczyciel Józef 
Madejski. W czerwcu 1906 roku pan Madejski 
zorganizował dwie piesze wycieczki. Pod-
czas pierwszej wycieczki na kamień diabelski  
w Brzezowej uczniowie powtórzyli wiadomości 
o znaczeniu lasów i o roślinach okrytokwiato-
wych. Po wspólnych zabawach i grach na łące 
młodzież wróciła do Dobczyc. 

Druga wycieczka, „przez Niezdów, Rabę na 
góry niezdowskie” służyła utrwaleniu wiadomości 
na temat znaczenia wód i rzek, oraz o górach 
i dolinach. Dzieci miały okazję obserwować 
młodego zaskrońca, po czym „gościńcem od 
strony Gdowa wróciły do szkoły śpiewając pieśni 
patriotyczne”. Rok później pan Madejski zorga-
nizował dwie wycieczki wyjazdowe do Krakowa  
i Wieliczki. Wstęp do kopalni umożliwił dzieciom 
z Dobczyc radca salinarny Fried, który prze-
kazał na ten cel 40 koron, dzięki czemu dzieci 
dobczyckie z niezamożnych rodzin zwiedziły 
wielickie salinarium. 

W 1911 roku nauczyciele założyli kasę 
oszczędnościową. Za każdy grosik uczeń dosta-
wał znaczek, który naklejał na kartoniku. Każdy 
kartonik uczeń oddawał w miejscowej Kasie 
Raiffeisena i odbierał należne odsetki, a tym 
samym uczył się oszczędności. W środy, które  
w Dobczycach były dniami jarmarcznymi, nauka 
się nie odbywała. Zaległości, wynikające z dnia 
nieobecności w szkole uczniowie nadrabiali na 
zajęciach dodatkowych. 

W 1902 roku inspektor Stanisław Pallan 
prosił nauczycieli o łagodne obchodzenie się  
z młodzieżą, która jest uboga, ale pilna i chętna 
do nauki, o unikanie ostrego karania i niestoso-
wanie kar cielesnych. Jednak już w 1907 roku na 
wspólnej konferencji szkoły męskiej i żeńskiej 
przywrócono kary cielesne tzw. plagi (inaczej 
razy lub uderzenia). 

Nauczycielowi wolno było skazać ucznia 
na 2 plagi, gronu nauczycielskiemu na 4 plagi,  
a miejscowa Rada Szkolna mogła ukarać ucznia 
5 plagami. 

Nauczyciel, który kopnął ucznia miał ogrom-
ne kłopoty. Rodzic złożył sprawę w sądzie,  
a nauczyciel bezskutecznie szukał pracy w innych 
szkołach, przebywał na urlopie, a w końcu zre-
zygnował z pracy w Dobczycach.

Trudno powiedzieć, jak długo musiał pracować 
nauczyciel, aby otrzymać emeryturę. Dyrektor 
Józef Kołczyński, który odszedł na emeryturę  
w 1900 roku, przepracował w zawodzie nauczy-
ciela 39 lat i 3 miesiące.

Do obowiązków pozaszkolnych nauczycieli 
należało prowadzenie kursów dla dorosłych 
analfabetów oraz udzielanie lekcji więźniom, 
odbywającym karę w dobczyckim areszcie, które 
na prośbę Prezydium Wyższego Sądu Krajowego 
w Krakowie odbywały się w budynku sądu. Należy 
pamiętać, że były to lata walki z analfabetyzmem 
w Galicji, będącej częścią C.K. Austrii.

  Wybuch I wojny światowej zmienił życie 
nauczycieli i uczniów, ale o tym w kolejnym 
odcinku.

Elżbieta Polończyk-Moskal
fot. archiwum

Na przełomie XIX i XX wieku szkoła pod-
legała C.K. Radzie Szkolnej Okręgowej  

w Wieliczce, natomiast utrzymywana była przez 
gminę. Obowiązek przekazywania funduszy na 
rzecz szkoły spoczywał na okolicznych dworach. 
Szkołę wspierali finansowo darczyńcy. 

Jednym z donatorów był dr Mikołaj Kański, 
który założył fundację na poprawienie bytu 
dobczyckich nauczycieli. 

Dobczycki propinator Maurycy Neiger 
przekazywał na rzecz szkoły co miesiąc 50 
zł, a  właściciel młyna Józef Mik  sfinansował 
kształcenie dwóm ubogim uczniom.

C.K. Rada Szkolna Okręgowa mianowała 
nauczycieli oraz kontrolowała ich pracę. Na 
przełomie XIX i XX wieku do szkoły przyjeż-

dżali agitatorzy, którzy za pośrednictwem dzieci 
zachęcali rodziców do emigracji z ubogiej Galicji 
do Ameryki. C.K. Rada Szkolna Okręgowa wyda-
ła surowy zakaz pośredniczenia w zachęcaniu 
ludności do „wychodźstwa” i zabroniła nauczy-
cielom wpuszczania tych nie zawsze uczciwych 
agitatorów na teren szkoły. Innym przykładem 
ingerencji C.K. Rady Szkolnej Okręgowej było 
ukaranie naganą przewodniczącego Rady 
Szkolnej w Dobczycach za udostępnienie sali 
w budynku szkolnym na przedstawienie teatru 
amatorskiego.

Władze szkolne kontrolowały również życie 
prywatne pedagogów. Nauczyciele nie mogli 
zawrzeć związku małżeńskiego bez pozwolenia 
C.K. Okręgowej Rady Szkolnej. Kiedy w maju 
1896 roku nauczyciel Walenty Lichoń zwrócił 
się do władz z prośbą o zgodę na poślubienie 
nauczycielki  Bronisławy Słomczyńskiej, pozy-
tywną odpowiedź otrzymał dopiero w maju 
1897 roku. Wkrótce Zarząd Szkoły powiadomił 
C.K. Okręgową Radę Szkolną, że małżeństwo 
zostało zawarte. Państwo Lichoniewiczowie  
(w 1911 roku Walenty i Bronisława Lichoniowie 
zmienili nazwisko na Lichoniewicz) uczyli w tej 
samej szkole, dlatego łatwiej im było uzyskać 
pozwolenie na ślub. 
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Ariela - wolontariuszka z wielkim sercem

Nie przejdzie obojętnie obok kota, który 
błąka się po osiedlu Jagiellońskim, nie 

minie wałęsającego się psa, bez zainteresowania 
się jego losem. Swoje zaangażowanie i troskę  
o zwierzaki postanowiła spożytkować w dzia-

łalności wolontaryjnej. I tak Stowarzyszenie 
„Przytul Sierściucha” zyskało najmłodszą ze 
swoich wolontariuszek.

Ariela ma niespełna jedenaście lat, a już nosi 
w sobie dużą odpowiedzialność za życie naszych 
braci mniejszych. W swoją działalność na rzecz 
mniejszych i większych stworzeń angażuje nie 
tylko członków rodziny, ale także swoje koleżanki 
i kolegów z klasy.

W swoim domu ma lokatora, któremu ura-
towała życie.

- Myśliwca (kot - przyp. red.) znalazłam z jego 
rodzeństwem i z ich mamą niedaleko Domu 
Nauczyciela – opowiada Ariela. – Mama dora-
dziła mi, żebym, poszła do pani Dominiki, a ona 
będzie wiedziała, co dalej robić. Zaopiekowała 
się nimi, zabrała do weterynarza, znalazła im 
domy. Myśliwiec został u nas, a ja zostałam  
w Stowarzyszeniu wolontariuszem.

Pani Dominika, to Dominika Bałuk-Cienkosz, 
nauczycielka z Zespołu Szkół w Dobczycach, 
założycielka Stowarzyszenia.

- Pomysł założenia Stowarzyszenia „Przytul 
Sierściucha” powstał mniej więcej w połowie 
2019 r.  jednak oficjalnie Stowarzyszenie zosta-
ło zarejestrowane w sądzie w grudniu 2019  

– mówi Dominika Bałuk-Cienkosz. - Na pomysł 
wpadłyśmy z Ewą Zabieglińską, która jest 
behawiorystą psów i kotów. Na terenie naszego 
powiatu nie ma bowiem ani jednej oficjalnie 
działającej grupy ludzi, którzy by pomagali 
zwierzakom. Natomiast indywidualnie jest 
bardzo dużo ludzi o dobrym serduchu. 

Ponieważ pani Dominika uczy w szkole i ma 

dobry kontakt z młodzieżą, postanowiła założyć 
wolontariat. Pierwszą osobą, która się do tego 
wolontariatu zgłosiła, była Ariela.

Stowarzyszenie dokarmia bezdomne koty i 
psiaki, pomaga w znalezieniu domu dla porzuco-

nych zwierzaków, organizuje 
zbiórki na rzecz bezdomniaków 
i schronisk.

- Ariela również zorganizo-
wała, wraz ze swoja klasą 
i wychowawczynią, panią 
Iwoną Szybowską (SP nr 2 
w Dobczycach -przyp. red.), 
zbiórkę karmy dla zwierzaków, 
za którą jeszcze raz pragniemy 
podziękować – mówi pani 
Dominika. 

Ariela podkreśla, jak waż-
ne jest to, żeby nie wyrzucać 
szczeniąt i kociąt, że można 
zgłosić się do Stowarzyszenia.

- My pomożemy znaleźć im 
domy, zajmiemy się nimi 

– mówi. – Teraz szukamy 
domków dla kotów, które 
znalazłam w Kędzierzynce (na 

zdjęciu - przyp. red.). Ktoś je wyrzucił w lesie  
i obciął im wąsy, żeby nie mogły wrócić do domu. 

Obecnie Ariela pomaga się opiekować 
dziewiątką małych, ślepych jeszcze, szczeniąt. 
Wyrzucone zostały do rowu w Dobczycach, przy 
ulicy Nowowiejskiej. 

- Jesteśmy po to, żeby właśnie w takich sytu-
acjach do nas zadzwonić – mówi Dominika 
Bałuk-Cienkosz – nie wyrzucać, nie skazywać 
na śmierć. My możemy pomóc.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest między 
innymi przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod 
tytułem „Nie kupuj adoptuj” oraz sterylizacja 
i kastracja. 

- Działamy w całym powiecie – mówi pani Domi-
nika. - Mamy dobrą współpracę m.in. z gminą 
Dobczyce. Praca nasza jest praca charytatywną 
a koszty które ponosimy w związku z lecze-
niem i przygotowaniem do adopcji zwierzaka  
pochodzą z wpłat od wspaniałych ludzi oraz z 
bazarku, który organizujemy przez stroną FB 
Siersciuchowe Love. 

Ariela zachęca do tego, żeby każdy, kto 
zobaczy snujące się po ulicach naszego miasta 
zwierzę, zainteresował się jego losem.

- Można zadzwonić do Stowarzyszenia, do 
gminy – pomóc tym zwierzętom – podkreśla.

Sama, chociaż ma kilkanaście lat i mnóstwo 
nauki w szkole, znajduje czas, żeby wywiązać 
się z obowiązków, których podjęła się, jako 
wolontariuszka. 

- Dlaczego pomagam zwierzętom? Po prostu 
bardzo je kocham – mówi.

tekst i fot. anka

XXV–lecie 
Koła Przewodników cz. IV

Jednym z zadań działalności przewodników 
naszego koła jest pielęgnowanie kultury, 

tradycji i historii naszej „małej ojczyzny” oraz 
dzielenie się nimi i przekazywanie ich innym, 
zarazem kładąc przy tym nacisk na pracę  

z młodzieżą. 
     Już od początku działalności koła nasi 

przewodnicy byli aktywni w lokalnym środowi-
sku. Organizowano konkursy o naszym regionie, 
konkursy fotograficzne, wystawy, prelekcje, lekcje 
muzealne, warsztaty oraz wycieczki szkoleniowe. 
Szczególny nacisk kładziony jest na współpracę 
ze szkołami. Prowadzone są zajęcia w muzeum 
na zamku i w skansenie. Organizowane są wyjaz-
dy edukacyjne pokazujące najbliższą okolicę,  
a w ostatnim okresie spacer po Dobczycach  
z przewodnikiem, podczas którego nawet miesz-
kańcy miasta mogą dowiedzieć się ciekawych 
rzeczy o swojej miejscowości. Kilku naszych 
przewodników pisze do lokalnych gazet. Wydana 
została książka o działalności w naszym regio-
nie oddziałów AK w czasie II wojny światowej,  
a napisana przez naszego przewodnika. 

Prowadzona jest strona internetowa i profil 
na portalu społecznościowym, na których można 
dowiedzieć się o działalności, koła, ale również 
zaczerpnąć wiedzę o naszej okolicy. Utworzono 
też wspomnianą wcześniej odznakę „Przyjaciel 
Ziemi Dobczyckiej”, która promuje nasz region 
i do której zdobywania szczerze zachęcam.

   Taka działalność to połączenie misji, pasji 
i wszechstronnych zainteresowań ludzi, którzy 
poświęcili swój czas na promowanie naszego 
regionu, dalsze kształcenie siebie i innych oraz 
wszczepianie innym miłości do swojej ojczyzny. 
Ludzie ci, to przewodnicy zebrani w Kole Prze-
wodników przy Oddziale PTTK w Dobczycach, 
do którego mam zaszczyt należeć. 

tekst i fot. Jacek Kozubek

Wspaniałe wieści napłynęły w weekend  
z Giebułtowa, gdzie na kortach rywali-

zowały drużyny dziecięce do lat 10.
Dobczycka drużyna „Waleczne Orły”  

z klubu TENIS PRO Dobczyce była najszybsza  
i najzwinniejsza, wywalczyła tym samym awans 
do półfinału Ogólnopolskich Mistrzostw Talen-
tiady Polskiego Związku Tenisowego.

Dobczyce reprezentowała drużyna w 

składzie: Antonina Gaweł, Agata Kaczmar-
czyk, Natalia Bugaj, Maciej Koszut, Michał 
Górka oraz Józef Piwowarczyk, pod okiem 
trener Aleksandry Koszut. Zmierzy się ona   
z najlepszymi drużynami z klubów z województw: 
mazowieckiego, podlaskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego  
i lubelskiego.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Tenis Pro

Sukces młodych tenisistów



15TAPETA 9(209)/2020 

narodowe czytanie

W najpiękniejszych miejscach miasta, na 
Wzgórzu Miejskim i nad Rabą, wybrzmiały 

dialogi z „Balladyny” Juliusza Słowackiego.  
W tym roku to właśnie ta tragedia była lekturą 
w Narodowym Czytaniu.  W Dobczycach miało 
ono nietypową odsłonę.

Po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji dołączyły 
Dobczyce, gdzie akcje w ramach Narodowego 
Czytania od 2013 roku organizują: Stowarzyszenie 
KAT Dobczyce, Stowarzyszenie Absolwentów  
i Sympatyków ZS Dobczyce, Miejska Biblioteka 

Publiczna.
Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, kiedy 

ogłoszono tegoroczny tytuł czytania, orga-
nizatorzy mieli wiele ciekawych planów, jak 
zrealizować  to wydarzenie. Niestety – plany 
musieli zweryfikować. Ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju, czytanie w Dobczycach 
zostało… nagrane.

Wybrane sceny z „Balladyny” zostały zain-
scenizowane w zabytkowych przestrzeniach 
Dobczyc: w zamku, w skansenie, przy dzwonnicy 
i kościele p. w. Jana Chrzciciela czy na murach 
miejskich. 

Dwie ze scen wymagały od naszych czyta-
jących wielkiego poświęcenia – zamoczyli się 
bowiem w ciepłych jeszcze, ale wieczornych już 
wodach Raby. 

Wszystkie nagrane sceny zostały zmontowane 
przez Pawła Stożka, a całość można oglądać na 
stronach organizatorów, na facebooku.

Premiera tegorocznego czytania odbyła się  
5 . września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Przez cały kolejny tydzień w bibliotece można 
było oglądać nagranie w „zapętleniu”.  

Narodowe czytanie w plenerze
Do czytania nie zapraszano w tym roku, jak 

to było dotychczas, mieszkańców. Nie zorgani-
zowano wydarzenia otwartego dla wszystkich. 
Wykorzystano doświadczenia pracy zdalnej oraz 
sprawdzonych w Bibliotece akcji czytania online.

 Teksty z tragedii Słowackiego zinterpreto-
wali przedstawiciele 
organizatorów: Justy-
na Dudzik, Zbigniew 
Dudzik, Andrzej Pudlik, 
Anka Stożek, Izabel-
la Wyroba, Wioletta 
Wyroba (Stowarzy-
szenie KAT Dobczy-
ce, Stowarzyszenie 
Absolwentów i Sym-
patyków ZS Dobczyce), 
Dorota Mistarz, Justy-
na Szawara,  Paweł 
Piwowarczyk (Miejska 
Biblioteka Publicz-
na) oraz Piotr Skóra. 
Czytający przygoto-
wali stroje, rekwizyty,  

a o oryginalne makijaże i fryzury Golpany, 
Skierki i Chochlika zadbała Izabella Wyroba.

Organizatorzy składają podziękowania PTTK 
O/Dobczyce za możliwość nagrania scen do 
czytania w Muzeum Regionalnym w Dobczycach.

Przyszłoroczne 
Narodowe Czytanie 
poświęcone będzie 

„Moralności pani 
Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.

- Mamy nadzieję, że 
nie będziemy musieli 
ograniczać tego wyda-
rzenia ze względów 
zdrowotnych – mówią 
organizatorzy – że 
wrócimy już do nor-
malności. A pomysłów 
na tę sztukę już mamy 
kilka.

Tr ad yc y jn ie ,  
z okazji Narodowego 
czytania, Kancelaria 
Prezydenta RP wydała 

pamiątkową pieczęć. Każdy, kto zechce podbić 
sobie nią egzemplarz „Balladyny”, może sko-
rzystać z tego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  
W bibliotece dostępne są także pieczęcie pamiąt-
kowe z poprzednich edycji Narodowego czytania.

KAT Dobczyce
fot. Justyna Dudzik, Anka Stożek, Paweł Stożek

Sekcja łucznicza 
z sukcesami

We wrześniu, na stadionie KS Płaszowianka  
w Krakowie odbył się Jesienny Mło-

dzieżowy Turniej Lajkonika w łucznictwie, w 
kategoriach dzieci i młodzików. Imprezą towa-
rzyszącą były Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Łucznictwie. 

W zawodach rywalizowało 134 młodych 
łuczników i łuczniczek z 24 klubów z Polski m.in.: 
MGOKiS Dobczyce, MLKS Dąbrovia Dąbrowa 
Tarnowska, UKS Sajdak Głogów Małopolski, 
UKS Grot Ruda Śląska, KS Płaszowianka Kraków, 
UKS Ósemka Kraków, SKS Piast 25 Rzeszów, 
UKS Tramp Jarosław, KS Silesia Miechowice, 
ŁKS Radom, ULKS Grot Zabierzów,  ŁTS Zamek 
Suski Sucha Beskidzka,  RSSR Legenda Rze-
szów, ŁUKS Jedlicze, UKS Victoria Ścinawka 
Średnia, KS Piast Nowa Ruda, LKS Makovia 
Makowisko, ULKS Sokole Oko Zawadka, UKS 
Górnik Humniska, LKS Łucznik Żywiec, ŁKS 
Sagit Humniska, LKS Tempo Stolarzowice, UKS 
Diana Wolbrom, LKS Jar Kielnarowa.

Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy 
Sekcji Łuczniczej MGOKiS Dobczyce. 

W Jesiennym Młodzieżowym Turnieju Laj-
konika zawodnicy MGOKiS Dobczyce zdobyli:
w kategorii młodzików: 3 miejsce Mikołaj Pie-
niążek, 30 - Augustyn Płoskonka. 
 W kategorii młodziczek: 20 miejsce 
Gabriela Kica.
 W kategorii dzieci starszych – chłopcy: 
8 miejsce Jan Bobek, 22 - Dymitr Łaczek, 23  

- Alan Kupiec.
W klasyfikacji mikst, Gabriela Kica i Mikołaj 

Pieniążek reprezentujący MGOKiS Dobczyce 
zajęli drugie miejsce.

W klasyfikacji zespołowej zawodnicy MGO-
KiS Dobczyce zajęli 5. miejsce.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Łucznictwie zawodnicy zdobyli:
w kategorii młodzików: 3 miejsce Mikołaj Pie-
niążek.  W kategorii młodziczek: 13 miejsce 
Gabriela Kica.

W kategorii zespołów mieszanych mikst: 
drugie miejsce Gabriela Kica i Mikołaj Pieniążek 
zdobywając indywidualnie tytuł Międzywoje-
wódzkiego V-ce Mistrza Młodzików na 2020 rok

W klasyfikacji zespołowej zawodnicy MGO-
KiS Dobczyce zajęli 7 miejsce.

Zawodnicy MGOKiS Dobczyce zostali przy-
gotowani do zawodów przez trenerów Tomasza 
Pytlaka oraz Krzysztofa Włosika. 

Organizatorem zawodów był Klub Sportowy 
Płaszowianka. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów 
czuwali: Sędzia Główny - Mirosław Jabłoński, 
Przewodniczący Komisji Technicznej- Wiesław 
Kutyła, Członkowie Komisji Technicznej- Mał-
gorzata Kapusta, Ryszard Boguń, Gabriela Kłos-

-Kufel, Grzegorz Warias, Przewodniczący Komisji 
Klasyfikacyjnej- Ewa Wołkowicka, Katarzyna 
Skowron, Kierownicy Strzelań: Kamil Komsza, 
Krzysztof Kaleta. Nad obsługą komputerową 
czuwał Marcin Godawiec.

mgokis

Sprzedam działkę 
tel. 604-100-880
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