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ok temu, 17 października, odeszła od nas
Elżbieta Kautsch. Była radną gminy Dobczyce, wieloletnią prezeską Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych Ispina, współzałożycielką
Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami
Dobczyc, ale przede wszystkim była nietuzinkową postacią.
W jednym z wywiadów powiedziała:
„Jest takie przysłowie łacińskie „Nulla dies sine
linea” - żaden dzień bez kreski. Bez śladu. I tak
właśnie żyła, zgodnie z tą zasadą. Była bardzo
aktywna: stale w ruchu, ciągle coś załatwiała,
gdzieś dzwoniła, zapisywała setki karteczek
z „rzeczami do zrobienia”.
Inspirowała, zachęcała do działania, doceniała
wysiłek, ale też rozliczała z efektów, wymagała
i pilnowała terminów. Myślę, że każdy kto miał
okazję rozmawiać ze śp Elą wie, jak ważne
i bliskie Jej sercu były Dobczyce. Była bardzo dumna
z naszego małego miasteczka, podkreślała osiągnięcia
mieszkańców, walory i uroki
Dobczyc, cieszyła się z każdej
inwestycji, akcji czy wydarzenia. I zaraz przypominała, że
ważne, aby dalej pracować,
podejmować nowe wyzwania.
Łączyła w sobie wrażliwość na
piękno i sztukę ze skutecznością działania. Jej społeczne
zaangażowanie, pasja, z jaką
działała, otwartość na drugiego człowieka, umiejętność
jednoczenia ludzi wokół jakieś
idei są wzorem dla przyszłych
pokoleń - ludzi, dla których
Dobczyce są małą ojczyzną.
Stąd wśród przyjaciół
ze Stowarzyszenia SPINA”
zrodził się pomysł, aby na Zamku w Dobczycach
została wmurowana tablica ku czci Elżbiety Kautsch. W pierwszą rocznicę Jej śmierci odbyła się
skromna (ze względu na pandemię) uroczystość
odsłonięcia tablicy. Oprócz członków Stowarzyszenia i Rodziny P. Elżbiety udział wzięli:
burmistrz Tomasz Sus oraz przewodnicząca
Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska.. Prezes
Stowarzyszenia Ispina, Cecylia Frajtag, w swoim przemówieniu wspomniała zasługi Elżbiety
Kautsch dla naszego miasta oraz poinformowała
o ustanowieniu przez Stowarzyszenie „ISPINA”

Nagrody im. Elżbiety Kautsch dla młodych,
uzdolnionych artystycznie mieszkańców naszej
Gminy. Dodała, że pierwsze uhonorowanie
laureata tą Nagrodą, odbędzie się w listopadzie
w Bibliotece Miejskiej w Dobczycach. Następnie
burmistrz Tomasz Suś w swoim wystąpieniu
przypomniał o wieloletniej działalności Pani
Elżbiety, ich wzajemnej współpracy na różnych
płaszczyznach i podkreślił Jej dbałość o każdy
szczegół. Jako przykład podał sugestię i zarazem prośbę śp Elżbiety, aby podczas remontu
budynku „Chirany” zachować stare, oryginalne
drzwi. Burmistrz powiedział, że zgodnie z daną
Pani Eli obietnicą, drzwi zostały zachowane
i odnowione. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów na grobie śp Elżbiety.
Na zakończenie tego krótkiego wspomnienia naszej wybitnej Koleżanki i Prezeski,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA
składa serdeczne podziękowania wszystkim
Darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji
tego przedsięwzięcia. Dziękujemy Państwu za
życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem
Państwa pamięci i uznania dla Jej zasług, jako
działaczki społecznej. Pani Ela zwykła często
mawiać: „bądźcie zawsze młodzi, piękni i bogaci”.
Patrząc na Nią, mieliśmy wrażenie, że Ona taka
właśnie była, czego i Państwu życzymy!
Iwona Urbaniak
Fot. Paweł Stożek, zbiory Ispiny

Wpłat należy dokonać na konto:
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W DOBCZYCACH
20-86020000-0000-0225-2430-0001
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
International Standard Serial
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie
zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo redagowania,
skracania i adiustacji tekstów, nadesłanych listów oraz zmiany ich tytułów.
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Ninja ze Stojowic

Na pewno zobaczą mnie Państwo w III edycji
Ninja Warrior Polska i jeśli tylko odbędą się
imprezy mistrzowskie, to chciałbym powalczyć
Łączy pracę zawodową i sport na najwyższym poziomie. Przeżyliśmy dzięki niemu emocjonujące o medale na Mistrzostwach Europy i Polski
chwile, oglądając program Ninja Warrior Polska. Dzięki sportowcowi ze Stojowic, absolwentowi w biegach przeszkodowych OCR
dobczyckiego Zespołu Szkół, to były miłe chwile w tym trudnym czasie. Był na ustach mieszkańców Jak trenuje mistrz, który godzi pracę
naszej gminy i z pewnością wzbudził nasz podziw. Mistrz Europy i Mistrz Polski w biegach OCR zawodową ze sportem na najwyższym
(biegi z przeszkodami) imponuje formą fizyczną, ale także postawą, w której znajduje coraz więcej poziomie?
naśladowców. Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce pokazał, jak wielkie znaczenie ma To nie jest łatwe godzić pracę fizyczną ze
determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów, chęć spełniania marzeń. Każdy chyba może stawać sportem. Moja praca polega na wykonywaniu
się mistrzem w swoich pasjach i spełniać własne marzenia.
elementów metalowych do ogrodzeń i przenoO programie Ninja Warrior, planach, marzeniach, o chwili na relaks rozmawiamy z Sebastianem szeniu często kilku ton blachy dziennie. Swoje
Kasprzykiem.
treningi wykonuje dwa razy dziennie przed
pracą oraz po pracy. Rano skupiam się na
Co zmieniło się w Twoim życiu po udziale uda się zdobyć któryś z moich celów.
treningu biegowym a wieczorem na siłowym
w programie Ninja Warrior?
Przez ostatnie miesiące, oprócz udziału i przeszkodach. Mam w swoim ogrodzie własny
Udział w programie nie zmienił w moim życiu w programie, Twoje plany sportowe były tor z przeszkodami, który sam wykonałem, co
wiele. Jestem tym samym człowiekiem, którym ograniczone pandemią, ale wspominałeś pozwala na zaoszczędzenie czasu i możliwość
byłem przed programem, mam swoje marzenia, też kiedyś, że musisz się „zresetować”
treningu w każdej chwili. Niestety brak sponcele i będę ciężko pracował żeby je osiągnąć. Po kilku latach ciągłych startów i treningów sorów nie pozwala na możliwość swobodnego
trenowania, więc pozostaje godzić prace ze
sportem.
Według Ciebie, jako Honorowego Ambasadora Gminy i Miasta Dobczyce, naszą
małą ojczyznę można określić miejscem
przyjaznym dla sportu? Może masz jakiś
pomysł, sugestie, dzięki którym sport
odgrywałby w niej jeszcze większą rolę?
Nasza gmina jest bardzo dobrze przystosowana
dla sportu, mamy świetne tereny, ścieżki, boiska
sportowe, korty tenisowe, siłownie zewnętrzne
i wewnętrzne. Mam nadzieję, że kiedyś pojawi
się też bieżnia lekkoatletyczna, której brakuje
w naszej okolicy. Mamy bardzo dużą liczbę
biegaczy z naszej gminy, którzy jeżdżą trenować
do Wieliczki lub Krakowa. Pod koniec wakacji
chciałem zorganizować bieg Runmageddon
w naszej miejscowości. Niestety z powodu pandemii władze naszego miasta nie zgodziły się
na organizację takiej imprezy. Mam nadzieję,
że kiedyś jeszcze przydarzy się taka okazja i do
Podczas nagrań do programu poznałem bardzo w mojej głowie pojawiła się myśl, że czas tro- naszego miasta przyjedzie ponad trzy tysiące
dużo sportowców z różnych dyscyplin, którzy szeczkę zwolnić, odpocząć, skupić się na rodzinie, zawodników i będę mógł rywalizować z nimi
nie mieli lekko w swoim życiu.. Ich historie rzeczach na które nigdy nie było czasu. I taki na własnej ziemi.
mrożą krew w żyłach, ale również motywują czas sam pojawił się w tym roku. Pandemia
Czego Ci życzyć na najbliższe miesiące?
do dalszej pracy. Co zyskałem, biorąc udział wywołała masowe odwołania zawodów ran- Zdrowia! To najważniejsze. Jeśli zdrowie
w programie? Motywację, nowe znajomości, gi Mistrzowskiej. Zdecydowałem się troszkę pozwoli to będę walczył o najwyższe cele
przygodę i większą rozpoznawalność.
zresetować i wrócić jeszcze mocniejszy. Cały i godnie reprezentował naszą gminę na areCo było najtrudniejsze w startach na czas trenuje, lecz z mniejszą intensywnością.
nie międzynarodowej. Korzystając z okazji
planie telewizyjnym?
Gdzie, jeśli pandemia nie przeszko- chciałbym bardzo podziękować wszystkim
Nagrania do programu trwały kilka dni od rana dzi, zobaczymy Sebastiana Kasprzyka za wsparcie, doping i wiarę podczas II Edycji
do bardzo późnych godzin nocnych. Główną rolę w 2021 roku?
Ninja Warrior Polska.
podczas nagrań odgrywało zmęczenie i stres. Ciężko teraz zaplanować sezon. Ciągle nie
Rozmawiał: Paweł Piwowarczyk
Jestem osobą, która stawia sobie wysokie cele mamy informacji, co z zawodami w 2021 roku.
Zdjęcia: Kamil Sorocki, Krystian Szczęsny
i nie chce zawodzić ludzi, którzy mnie wspierają
i we mnie wierzą. Kiedy szedłem do programu, moim celem nie był sam udział, a walka
w finale o zwycięstwo. Kamery, widownia i myśl
w głowie, że będzie mnie oglądać w telewizji
ponad milion ludzi, zdecydowanie nie pomagało
i mogę spokojnie powiedzieć, że najciężej było
opanować stres, który mi towarzyszył.
W programie nie powiedziałeś ostatniego słowa?
Zdecydowanie nie powiedziałem ostatniego
słowa! Moim celem jest zdobycie głównej nagrody lub tytuł Last Man Standing i nie odpuszczę
dopóki nie zdobędę któregoś z tych celów
Czy teraz możemy się spodziewać, że
częściej będziemy Cię oglądać w telewizji?
Mogę oficjalnie powiedzieć, że będą Państwo
mieli mnie okazje zobaczyć w III edycji Ninja Warrior Polska, która pojawi się wiosną
w telewizji Polsat. Mam nadzieję, że po raz
kolejny przyniosę wiele emocji i tym razem
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z życia gminy

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

O

d stycznia 2021 roku Gminę Dobczyce
czekają duże zmiany w systemie odbioru
odpadów komunalnych. Nowe zasady związane są z nowelizacją przepisów dotyczących
odpadów, głównie ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Sytuacja związana z epidemią COVID-19
i wprowadzane przez rząd „tarcze antykryzysowe”, wydłużyły wejście w życie wskazanych
wyżej przepisów prawa do końca 2020 roku.
Jednak z początkiem stycznia przyjdzie się

w miesiącu. Śmieci segregowane odbierane będą raz
w miesiącu zarówno w mieście jak i w sołectwach
przez cały rok.
Osiedla „zyskały” dwa dodatkowe odbiory
śmieci segregowanych w miesiącu, co pozwoli
na precyzyjną segregację odpadów przez ich
mieszkańców, którzy często skarżyli się na
przepełnione i za rzadko ich zdaniem opróżniane
pojemniki na segregację.
Co do pojemników na osiedlach, zostaną
one wymienione na pojemniki w odpowiednich
kolorach, co znacznie ułatwi segregację odpadów.

nam zmierzyć z innym porządkiem dotyczącym
systemu odbioru śmieci.
Pierwsza nowość to objęcie systemem „letniska”. Uszczelni to system śmieciowy, który
do tej pory pozostawiał letnikom „dowolność”
w wyborze firmy, z którą letnisko miało obowiązek podpisać umowę o wywóz śmieci. Teraz
wszystkie te nieruchomości trafią do systemu
gminnego. Szacuje się, że na terenie gminy
Dobczyce znajduje się około 100 domków
letniskowych. Gmina nie obejmie systemem
Rodzinnych Ogródków Działkowych, które
pozostaną na dotychczasowych zasadach.
Druga zmiana dotyczy częstotliwości odbioru
śmieci. Uchwała Rady Miejskiej z września ustala
następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: z budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i domków letniskowych oraz
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i bioodpady
- w okresie od kwietnia do października raz na
dwa tygodnie, a od listopada do marca raz na
miesiąc; selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
- jeden raz na miesiąc.
W zabudowie wielolokalowej - niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - dwa
razy w tygodniu; selektywnie zebrane odpady
komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz
na tydzień. Selektywnie zebrane odpady komunalne
w ramach mobilnych zbiórek - raz w roku.
Podsumowując zapisy uchwały, zrównane
zostaną pod względem ilości odbiorów odpadów
zmieszanych (z kosza) miasto i sołectwa, przez
7 miesięcy letnich – odbiór dwa razy w miesiącu; przez 5 miesięcy zimowych – raz

Mieszkańcy gminy muszą również pamiętać,
że odbiór odpadów „wielkogabarytowych”, czy
„problemowych” odbywać się będzie od 2021
roku raz do roku.
Trzecia zmiana dotyczy funkcjonowania
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z wyjątkiem świąt i dni wolnych od
pracy, czynny on będzie we wtorki w godzinach
od 10 do 18. Obsługę osobową PSZOK zapewnią
pracownicy urzędu, którzy będą pełnić dyżury
w dniach otwarcia punktu. Zmiana dni otwarcia PSZOK i osób go obsługujących, pozwoli
wskazać te osoby, które z punktu korzystają
regularnie a niekoniecznie legalnie. Pracownicy
urzędu zwrócą szczególną uwagę na samochody oznakowane logami firm i sprawdzą czy
przedsiębiorcy, którzy dostarczają śmieci na
PSZOK z nieruchomości z gminy Dobczyce, na
których świadczyli usługi budowlane, posiadają
aktualną umowę na odbiór odpadów ze swojej
działalności i czy jest to umowa „aktywna”. Nie
będzie tłumaczenia, że przedsiębiorcy „świadczą
tylko usługę”. W myśl aktualnie obowiązujących
przepisów, każdy kto prowadzi działalność
gospodarczą, jest zobligowany do posiadania
umowy na zagospodarowanie odpadów z niej
pochodzących. Nie ma działalności, która nie
generuje odpadów. Pamiętajmy, kiedy przy
remoncie domu zatrudniamy specjalistyczną
firmę, wszystkie śmieci powstałe w czasie
prac są własnością firmy. Nie dajmy się zwieść
potencjalnym obniżeniem ceny usługi, gdyż
będzie to skutkowało znacznymi podwyżkami
ceny za śmieci.
Kolejną ważną kwestią jest wykluczenie
z PSZOK osób, które nie prowadzą firmy, a wożą
śmieci „od osób” z Gminy Dobczyce. Takie „usługi”
wymagają zezwolenia na transport odpadów,
nieważne czy są one świadczone odpłatnie czy
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też nie. Z uzyskania zezwolenia na transport
odpadów zwolniony jest tylko transport odpadów
osobisty, własnym środkiem transportu. Nie
oznacza to, że pracownicy urzędu będą odmawiać
wjazdu na PSZOK każdemu, kto przyjedzie nie
swoim samochodem.
Podobna sytuacja dotyczy budów z terenu
Dobczyc. Należy pamiętać, że budując dom nie
możemy korzystać z PSZOK. Śmieci z budowy
mają być zagospodarowane we własnym zakresie
poprzez zawarcie stosownej umowy.
Czwartą nowością będą limity przyjęcia śmieci
na PSZOK z nieruchomości (w ramach mobilnych
zbiórek). Na PSZOK będzie można oddać: meble
i inne odpady wielkogabarytowe - 300 kg na
rok na nieruchomość; zużyte opony - 4 sztuki
na rok na nieruchomość; odpady budowlane
i rozbiórkowe - 300 kg na rok na nieruchomość.
Z posesji limitowane będą opony w ilościach jak
wyżej. Pozostałe frakcje odpadów, szczegółowo
opisane w Regulaminie będzie można oddawać
bez limitów.
Piątą zmianą będzie ulga za kompostowanie
odpadów bio. Po rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego zostanie, uchwałą Rady Miejskiej,
przyjęta wysokość tej ulgi. Polegać będzie ona
na tym, że jeżeli dana nieruchomość będzie
w kompostowniku przydomowym kompostować
wszystkie bioodpady zostanie zwolniona z części opłaty za śmieci. Jak wysoka to będzie ulga
okaże się po rozstrzygnięciu przetargu.
Szóstą, ale chyba najważniejszą zmianą,
będzie forma rozliczenia z Wykonawcą usługi.
Dotychczas Gmina i Wykonawca zawierali
umowy z rozliczeniem ryczałtowym. Taka forma
ma swoje wady i zalety, jednak w przypadku
Gminy Dobczyce sprawdzała się bardzo dobrze.
Najistotniejszym plusem po naszej stronie jest
brak limitu ilości śmieci. Nieważne ile śmieci
mieszkańcy oddawali, cena płacona przez Gminę
była stała. Ustawodawca narzucił jednak formę
rozliczenia „za faktyczną ilość odpadów”. Zależeć
więc nam będzie, jako mieszkańcom Gminy Dobczyce, na tym aby oddać jak najmniej odpadów,
gdyż co miesiąc zapłacimy właśnie za taką ilość
śmieci, którą oddamy. Nie indywidualnie jednak
(jako gospodarstwo domowe), ale jako pewna
społeczność – mieszkańcy Gminy. Pamiętajmy,
że śmieci muszą być zagospodarowane w sposób
legalny. Niedopuszczalne jest, aby spalać je
w domowych piecach, czy wyrzucać do lasów.
Za takie zachowania grożą wysokie grzywny.
Wszystkie te zmiany, których wprowadzenie
narzucają zmiany w ustawie, będą jednym ze
składników nieuniknionej i znacznej podwyżki
cen za śmieci w Gminie Dobczyce w 2021 roku.
Przekonały się o tym inne Gminy, które już
w tym roku mogą tylko marzyć o stawkach na
poziomie 14-20 zł od osoby. Gdów 25 zł od osoby,
Siepraw 21 od osoby - przy dopłatach z budżetu
gminy, Bochnia 24 złote od osoby, Tokarnia 25
złotych od osoby, to tylko niektóre gminy, które
z problemem znacznej podwyżki cen za śmieci
zmierzyły się w 2020 roku.
Najważniejszym czynnikiem cenotwórczym,
o którym nie wolno zapomnieć jest galopujący
wzrost cen na instalacjach. Frakcje, które do
niedawna kosztowały 200 zł za tonę (śmieci
segregowane – papier, szkło i plastik), teraz
kosztują 1000 zł za tonę.
ugim
fot. ze zbiorów UGiM
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Projekt OZE: nabór uzupełniający na solary, fotowoltaikę i
pompy ciepła

M

Nauczyciele z nagrodami Burmistrza

ówi się, że „najlepsi nauczyciele to tacy,
którzy powiedzą ci gdzie patrzeć, ale
nie powiedzą ci co widzieć”. W Dniu Edukacji
Narodowej burmistrz Tomasz Suś spotkał się

S

towarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Turystyczna Podkowa ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Montaż instalacji OZE
na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.
Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zgłoszenia
będziemy przyjmować do wyczerpania miejsc!
Jako stowarzyszenie uzyskaliśmy na ten cel
dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które pozwala mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania obniżyć koszty
inwestycji nawet o 50 proc.
Jakich instalacji dotyczy nabór uzupełniający?
Nabór dotyczy instalacji solarnych do
podgrzewania wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych do zasilania urządzeń domowych,
pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dzięki uczestnictwu w projekcie można
uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 50
proc. kosztów.
Jak zgłosić się do projektu OZE?
Chęć udziału w projekcie należy zgłosić,
składając deklarację przystąpienia do projektu,
która jest dostępna na stronie: www.oze.turystycznapodkowa.pl w zakładce „Do pobrania”.
Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oze@turystycznapodkowa.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie
LGD Turystyczna Podkowa, Lubień 34, 32-433
Lubień.
Jakie są ramy czasowe naboru?
Zgłoszenia przyjmujemy od 22 października 2020 r. Nabór uzupełniający potrwa do
wyczerpania miejsc.
Gdzie można uzyskać informacje o projekcie?
Informacje można uzyskać, odwiedzając
naszą stronę www.oze.turystycznapodkowa.pl,
pod nr. telefonów: 690 898 307, 603 219 938
lub pod adresem oze@turystycznapodkowa.pl.
Dlaczego nasz projekt?
Ponieważ zapewniamy wysokiej jakości
instalacje fotowoltaiczne, solarne i pompy
ciepła oraz obsługę formalności związanych
z dofinansowaniem. Dajemy wieloletnią gwarancję na sprzęt oraz montaż, a także wsparcie
techniczne i serwisowe
Przede wszystkim mamy doświadczenie
we współpracy z mieszkańcami LGD, a setki
z nich korzysta już z urządzeń dofinansowanych
w ramach naszego projektu OZE.
Czerpiąc energię cieplną i elektryczną
z odnawialnych źródeł, można znacznie obniżyć
koszty utrzymania domu, a przy tym wdrożyć
ekologiczne i innowacyjne rozwiązania na lata.
Dołącz do nas!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Turystyczna Podkowa
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z nauczycielami z gminy Dobczyce by podziękować im za trud, który wkładają w pracę
i kształtowanie młodych ludzi, pokazują im
drogę do wiedzy i czuwają nad tym by korzystali z niej, wykorzystując potencjał, który
w nich drzemie.
- Byłoby pięknie gdybyśmy mogli się dziś tu
spotkać przy pełnej sali, wspólnie z waszymi
wychowankami, bo przecież cała praca, którą
wykonujecie jest właśnie dla nich. Cieszę się, że
chociaż w tak symboliczny sposób mogę wam
podziękować za ten trud i zaangażowanie,
szczególnie w tej trudnej i nowej dla wszystkich
rzeczywistości - powiedział burmistrz Tomasz Suś.
W tym roku nagrodzonych zostało 27.
nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych
gminy Dobczyce.
Podczas spotkania zgromadzeni mogli
wysłuchać krótkiego koncertu i prezentacji
umiejętności nauczycieli i wychowanków Szkoły

Muzycznej I stopnia w Dobczycach - Leokadii
Sochackiej-Lachman, nauczycielki fortepianu
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach,
rodzeństwa Natalii Młynarczyk z klasy fletu
Małgorzaty Brzózki-Miki oraz Witolda
Młynarczyka z klasy trąbki Ernesta Heksela.
Laureatami tegorocznej Nagrody Burmistrza w Dziedzinie Oświaty zostali:
Agata Wilk-Majka - logopeda w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach
Małgorzata Jasek - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej w SP w Kornatce; Magdalena
Prusak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w SP w Kornatce; Iwona Hujdus - nauczyciel wychowania przedszkolnego w PS nr 3
w Dobczycach; Krystyna Kowal-Gruchała
- nauczyciel historii, wos-u, wychowania do
życia w rodzinie w SP nr 2 w Dobczycach;
Jolanta Zelman-Pilch – nauczyciel, katechetka w SP nr 2 w Dobczycach; Paulina Lenart
- nauczyciel informatyki, techniki, fizyki
w SP w Brzączowicach; Monika Jasak-Dutkowska - nauczyciel matematyki - wicedyrektor w SP w Brzączowicach; Małgorzata
Noworyta - nauczyciel języka angielskiego
w SP w Stadnikach; Renata Łukasik - nauczyciel wychowania przedszkolnego w PS nr 1
w Dobczycach; Kazimiera Windak - nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej w SP w Nowej Wsi;
Danuta Głuś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Dziekanowicach; Małgorzata
Michalik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w SP nr 1 w Dobczycach; Katarzyna Nawracaj
- nauczyciel historii, języka polskiego, wos-u w SP
nr 1 w Dobczycach; Jadwiga Starzak - pedagog
w SP nr 1 w Dobczycach; Magdalena Irzyk - p.o.
dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach; Elżbieta Dąbrowska - dyrektor PS nr 1
w Dobczycach; Małgorzata Bartnik - dyrektor
PS nr 3 w Dobczycach; Grażyna Kwiecińska
- dyrektor SP w Brzączowicach; Bogdan Czarnik
- dyrektor SP w Dziekanowicach; Bożena Korzec dyrektor SP w Kornatce; Zofia Suder - dyrektor SP
w Nowej Wsi; Bernadetta Kańska - dyrektor SP
w Stadnikach; Aleksander Płoskonka - dyrektor
SP nr 2 w Dobczycach; Izabela Spytek - dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach; Elżbieta Matyja - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej w SP w Stadnikach; Mariola
Grandys - wicedyrektor w SP nr 1 w Dobczycach.
tekst i fot: ugim

Projekt Skansenova
z wyróżnieniem

Nagrodę odebrał lider projektu - Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu. Sybilla to ogólnopolski
rojekt Skansenova, w którym Gmina Dob- konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję
czyce była jednym z partnerów otrzymał najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów.
prestiżowe wyróżnienie w konkursie Sybilla W tym roku organizowany był już po raz 40.
2019 w kategorii konserwacja i ochrona dzieTo właśnie w ramach projektu Skansenova
dzictwa kultury.
dobczycki skansen zyskał nowe oblicze. Przeprowadzony został szereg prac remontowych
i konserwatorskich, a całość zwieńczyła nowa
ekspozycja i wprowadzenie narzędzi multimedialnych i interaktywnych.
Na stronie dobczyce.pl przypomniany
został artykuł, a zarazem przewodnik po ośmiu
pięknych miejscach małopolski - miejscach
działalności kulturalnej naszych partnerów,
który powstał podczas trwania projektu.
Zachęcamy do lektury i odwiedzin tych miejsc,
które podobnie jak dobczycki skansen, cieszą
się już nowym blaskiem.

P

tekst i fot: ugim
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Z

Dom przy Jagiellońskiej

początkiem października w wyremontowanych wnętrzach starej szkoły przy ul.
Jagiellońskiej pracę rozpoczął Środowiskowy
Dom Samopomocy. I choć w połowie miesiąca,
decyzją wojewody, działalność takich placówek
została zawieszona, to podopieczni zdążyli
poznać i rozgościć się w nowych przestrzeniach.
Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce,
w którym od poniedziałku do piątku, spotykają
się dorosłe osoby potrzebujące wsparcia i pomocy
w adaptacji do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym.
Uruchomienie Środowiskowego Domu
Samopomocy pozwoliło objąć opieką dzienną
osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi oraz

niepełnosprawnością intelektualną, często
odizolowane od życia społecznego. W ciągu dnia
w ośrodku realizowane są zajęcia w pracowniach
tematycznych: kulinarnej, plastycznej, rehabilitacyjnej, czy sali doświadczeń. Dużo czasu
poświęca się na rozmowę i wspólne dzielenie
się obowiązkami. Powstanie takiego miejsca
stanowi ważny element prowadzonej przez
Gminę Dobczyce polityki społecznej i wychodzi naprzeciw potrzebie zapewnienia wsparcia
i dziennej opieki.
- W Środowiskowym Domu Samopomocy
wsparcie znajdą mieszkańcy gminy Dobczyce,
którzy korzystają już z takich instytucji zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca
zamieszkania, to jest w Zegartowicach, Wieliczce i Zagórzanach – mówi burmistrz Tomasz

„Nasza Ziemia - Nasza Przyszłość”

Suś – Szczególnie cieszy mnie, że udało się
pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego
zadania, co pozwoliło na wykonanie pierwszego
etapu remontu oraz podjęcie działalności ŚDS.
W trakcie realizowanego remontu jednym
z priorytetów było także zachowanie walorów
historycznych obiektu starej szkoły, udało się
m.in. odtworzyć historyczną wieżyczkę wieńczącą budynek oraz odsłonić ceglane sklepienia
w jego wnętrzu – dodaje.
W efekcie przeprowadzonego pierwszego etapu
prac remontowych w budynku, udało się m.in.:
przebudować dach i wymienić pokrycie oraz stropy,
przebudować schody prowadzące na poddasze,
wykonać instalację oddymiania klatki schodowej
oraz wymienić instalacje:
wodociągowo-kanalizacyjną,
elektryczną,
centralnego
ogrzewania
w
czę ści
budynku. Na
parterze obiektu wykonane
zostały prace
w ykończeniowe i to
właśnie tam
w październiku rozpoczął
funkcjonowanie Środowiskowy Dom
Samopomocy.
K ierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dobczycach została Agata Wolska - wieloletni, wykwalifikowany terapeuta, absolwentka
wydziału pedagogiki specjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego. Od 13 lat czynnie pracuje
w sektorze pomocy i polityki społecznej, przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej,
przez co doskonale rozumie charakter pracy
i jej organizacji na różnych stanowiskach. Pani
Agata posiada specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej, co umożliwiło jej objęcie
kierowniczego stanowiska w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Krakowie, a obecnie
w Dobczycach. Aktualne zawieszenie działalności
placówki w zakresie opieki dziennej wykorzystywane jest przez personel w celu dalszej pracy nad
aranżacją i zagospodarowaniem nowych przestrzeni, zakupem
koniecznego wyposażenia i materiałów
oraz organizacji pracy poszczególnych
pracowni.
I etap remontu oraz podjęcie
działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy dofinansowane zostało
w ramach programu
„Za Życiem”, którego
beneficjentem została Gmina Dobczyce.

Z

akończyła
się trzecia edycja
konkursu
plastycznego pn.
„Nasza
Ziemia
- Nasza
Przyszłość” realizowanego w ramach projektu pn. „Program wymiany nieefektywnych
źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie
Gminy Dobczyce”.
W sumie do konkursu wpłynęło ponad 140
wyjątkowych prac plastycznych o tematyce
ekologicznej. Jury w składzie: Edyta Podmokły, Joanna Braś, Małgorzata Krzyżanowska,
Małgorzata Dudzik-Jeż oraz Grzegorz Murzyn,
skrupulatnie przejrzało wszystkie prace pod
kątem zrozumienia tematu, samodzielności
wykonania oraz estetyki.
Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa
zdecydowało o przyznaniu następujących miejsc:
Grupa I – przedszkolaki:
I – Wojciech Płoskonka (PS nr 1 w Dobczycach), II – Zofia Surma, III – Leon Pala (oboje
z OP Stadniki)
Wyróżnienia: Paula Grabowska (OP Stadniki), Małgorzata Paniw, Zofia Kalemba (PS nr
3 w Dobczycach)
Grupa II – uczniowie szkół podstawowych
– klasy 1-3: I – Damian Lenart , II – Wiktoria
Drabik (oboje SP nr 2 w Dobczycach); III – Daria
Urbaniak (SP w Dziekanowicach).
Wyróżnienia: Sonia Dudek (SP w Stadnikach), Amelia Felner, Alicja Cygan (obie z SP
w Kornatce).
Grupa III – uczniowie szkół podstawowych
– klasy 4-8: I – Karol Spytek, II – Kacper Kruczek, III – Julia Koczwara (wszyscy z SP nr 2
w Dobczycach).
Wyróżnienia: Magdalena Drzygiel z SP nr
2 w Dobczycach.
Grupa IV – uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej:
Miejsce I: Wioleta Dominik, Marta Łaz, Jan
Banaś, Anna Murzyn.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Nagrody i dyplomy czekają na każdego uczestnika
Konkursu.
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną
rozdanie nagród zostanie indywidualnie ustalone
z dyrektorami szkół i przedszkoli.
ugim

ugim
fot. ze zbiorów ugim
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Kreatywny koktajl, czyli twórczo w sieci

K

lub Małych i Dużych działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach
od marca do października realizował projekt
o nazwie „Kreatywny koktajl, czyli twórczo
w sieci”. Na kanale YouTube: Biblioteka Dobczyce
pojawiły się cztery warsztaty online, do których
zaproszono lokalnych artystów i pasjonatów.
Spotkania inspirowane były wierszami miejscowych poetów takich jak Katarzyna Dominik,
Kazimierz Budyn, Andrzej Domagalski czy
Wiktor Paweł Piwowarski.
Kolejno opublikowane zostały Warsztaty
Graficzne z Beatą Rokosz, dzięki którym uczestnicy na przykładzie tworzenia zaproszenia mogli
nauczyć się pracy w darmowym programie
graficznym.
Następnie pojawiły się Warsztaty Plastyczne
z Pauliną Steligą-Gryglaszewską. Instruktorka
wprowadziła oglądających w podstawy kompozycji oraz malarstwa akwarelowego.
Później odbyły się Warsztaty Krawieckie
z Anną Janik, która pokazała w jaki sposób
zrobić rolowany piórnik np. na kredki lub pędzle
do makijażu. Na koniec umieszczone zostały
Warsztaty Woklane z Piotrem Skórą. W filmie
artysta podzielił się wiedzą dotyczącą m.in. ćwiczeń oddechowych, emisji głosu, a także dykcji.
Projekt zwieńczył vlog ukazujący kulisy
powstawania warsztatów. Każdy film zawiera
napisy i jest dostępny dla każdego na platformie YouTube biblioteki w playliście o nazwie
Kreatywny Koktajl.
Koordynatorem inicjatywy była założycielka
Klubu Małych i Dużych - Małgorzata Molendys.

Z

Projekt 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 byli Stowarzyszenie
„Kalejdoskop to my” oraz Miejska Biblioteka
Publiczna w Dobczycach.
MBP

awodnik Sekcji Łuczniczej MGOKiS Dobczyce Karol Kępa został powołany do Kadry
Olimpijskiej na Igrzyska w Tokyo 2021 oraz
w Paryżu 2024.
19-letni łucznik otrzymał awans po świetnym
starcie w ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjny
w Żywcu.
Trenujący na co dzień pod okiem trenera
Krzysztofa Włosika Karol, zajął w ogólnej
klasyfikacji wysokie 8. miejsce. Stało się ono
przepustką do olimpijskiej kadry, w której Karol
jest jednym z najmłodszych zawodników.
Red.

I

nstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk zaprasza do udziału w konkursie „Moja Smart wieś. Idea i fakt”.
Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź
na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.
Do konkursu zgłaszane mogą być prace,
w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące, w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi
i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji,
transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług
socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary
bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą
smart villages. Organizatorzy oczekują również
na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że
poprawi się jakość życia na wsi.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na
wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są
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grupie największego ryzyka, związanego
z epidemią COVID-19, wciąż pozostają
osoby starsze, dla których zakażenie wirusem
może być szczególnie niebezpieczne. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
nieustannie oferuje wsparcie dla takich osób.
Jeśli w codziennych obowiązkach, takich
jak np. zakupy żywności, leków, artykułów
higienicznych, potrzebujący nie może liczyć

na wsparcie rodziny lub sąsiadów, pracownicy
dobczyckiego Ośrodka służą pomocą.
Wciąż funkcjonuje także możliwość zrobienia
zakupów „bez wychodzenia z domu”. Poniżej
prezentujemy listę sklepów, które oferują dowóz
towarów. Do korzystania z tej formy wsparcia
zachęcamy jednak osoby szczególnie potrzebujące,
dla których wyjście do sklepu jest niemożliwe
lub wiąże się ze szczególnym ryzykiem.
MGOPS w Dobczycach zapewnia ciągłość
usług opiekuńczych osobom samotnym i niesamodzielnym.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz osoby, które mogą takiego wsparcia potrzebować,
prosimy o kontakt telefoniczny do pracowników
socjalnych tut. Ośrodka pod nr telefonu 12/372
17 10, 12/372 17 11, 12/372 17 20, 12/372 17 94,
w godzinach pracy ośrodka, od 7.30 do 15.30.
Wykaz sklepów spożywczych oferujących
dowóz towarów: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAN” Jan Burkat Sp.z.o.o. (firma
zachęca do korzystania z tego rodzaju usługi
przede wszystkim osoby starsze, zamówienia
na dowóz mieszkańcy gminy Dobczyce składać
mogą w godz. 7 - 15)
ul. Mostowa 16a
32-410 Dobczyce
tel. 12/271 03 50

Karol Kępa powołany do kadry olimpijskiej

„Moja Smart wieś. Idea i fakt”

Wsparcie dla osób
starszych i potrzebujących

problemy obszarów wiejskich.
Warunkiem jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie
konkursu.
Praca może mieć formę opisu lub eseju.
Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami
(w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami,
infografiką lub filmem - w zależności od części,
do której zgłaszana jest praca. Maksymalna
objętość pracy to 5000 słów.
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30
czerwca 2021 roku.
Regulamin znajduje się na stronie organizatora www.irwirpan.waw.pl
Szczegóły konkursu zostały podane także
na stronie Urzędu Gminy Dobczyce: www.
dobczyce.pl
Red.

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Margaretka
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
Tel. 515 86 78 99, 508 87 59 01
Sklep „od A do Z”
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce
Tel. 513 64 53 15
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Małgorzata
Zbrożek
(dowóz w godz. 7 - 15 na terenie gminy Dobczyce)
Nowa Wieś
32-410 Dobczyce
Tel. 515 323 138
Jeśli posiadają Państwo informację o innych
sklepach spożywczych z gminy Dobczyce realizujących dowóz towarów, prosimy o zgłoszenie
ich na adres mailowy: promocja@dobczyce.pl
mgops

7

koronawirus

W Dobczycach pracę rozpoczął punkt wymazowy

D

obczyce stały się drugim miejscem po
myślenickim szpitalu, gdzie uruchomiony
został punkt wymazowy w kierunku diagnostyki Covid-19.
Od 19 października przy przychodni Specjalmed (ul. Zarabie 35 c) funkcjonuje punkt
typu drive thru, w którym wymaz pobierany
jest bez konieczności wysiadania z samochodu.
Tylko w drugim dniu funkcjonowania w punkcie

8

wykonanych zostało prawie 200 wymazów.
Otwarcie kolejnego punktu było potrzebną
inicjatywą, co podkreśla burmistrz Tomasz Suś
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu oraz chcąc jednocześnie wesprzeć
myślenicki szpital, wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Myślenicach oraz przychodnią
Specjalmed podjęliśmy działania w kierunku
utworzenia drugiego punktu wymazowego właśnie w Dobczycach – mówi
burmistrz. – Nasze starania były skuteczne i już
teraz osoby skierowane
na badanie mogą wykonać je w komfortowych
warunkach, a punkt przy
szpitalu został odciążony.
Za tę ważną współpracę,
podjętą wspólnie z Gminą
Dobczyce w tym trudnym
czasie pragnę podziękować Starostwu Powiatowemu w Myślenicach
oraz spółce Specjalmed.
Za pomoc w organizacji
i funkcjonowaniu punktu
dziękuję także jednostkom OSP z terenu Gminy
Dobczyce.
Punkt wymazowy
otwarty jest codziennie
od poniedziałku do niedzieli od 11 do 16:30 (od
16. realizowane są badania
komercyjne). Aby skorzystać z badania należy
wcześniej zarejestrować
się tel. pod nr 12/271 09
00 lub 510 090 854.

Cała Polska w c
K
olejne obostrzenia, kolejne zasady bezpieczeństwa, które związane są z pandemią
i codziennym wzrostem zachorowań – od 24
października cała Polska znalazła się w strefie
czerwonej.
Wśród najważniejszych zmian dotyczących
obostrzeń znalazła się ta, która dotyczy zdalnego
nauczania oraz ograniczeń w funkcjonowaniu
lokali gastronomicznych.
Ograniczenia w całym kraju
W związku z obostrzeniami objęci zdalnym
nauczaniem zostali uczniowie klas IV-VIII szkół
podstawowych. Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.-16., dzieci i młodzież poniżej
16. roku życia mają obowiązek przemieszczania
się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta
nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły
lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.
Zawieszone zostały działania sanatoriów,
przy czym możliwe jest dokończenie rozpoczętych już turnusów.
Ograniczenia dotknęły także branżę gastronomiczną. Zawieszona została działalność lokali
gastronomicznych i restauracji, które mogą
prowadzić jedynie usługi w zakresie dowozu
lub na wynos.
Ograniczone zostały także spotkania towarzyskie. Zgodnie z rozporządzeniem spoza
wspólnego gospodarstwa domowego podczas
imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej
(z wyjątkiem spotkań służbowych) może spotykać
się max. 5 osób. Dotyczy to także zgromadzeń w
rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.
W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej,
w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych
odbywających się w kościele, gdzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem
osób sprawujących kult. W uroczystościach
religijnych limit to jedna osoba na 7 m2.
Zalecane jest także ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych,
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czerwonej strefie

zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych
z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też
udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.
Przypominamy także, że w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach i obiektach
pocztowych, od 15 października obowiązują
Godziny dla Seniora: od 10 do 12. W tym czasie,
w wymienianych punktach, poza obsługą przebywać mogą jedynie osoby po 60. roku życia.
Zostańmy w domach i przestrzegajmy
zasad
Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń
i reżimów sanitarnych. Zalecane jest pozostawanie
w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy
wychodzenie z domu do absolutnego minimum,
poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem
niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi
sprawami życia codziennego.
Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z COVID-19 jest możliwa
dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad
postępowania. W związku z tym zasada DDMA
została rozszerzona na DDMA+W, czyli:
•
Dystans
•
Dezynfekcja
•
Maseczka
•
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
•
Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu społecznego min.
1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz
zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności,
które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia
koronawirusem. Warto też często wietrzyć
pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie
w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona
w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im
więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej
i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia
program Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom
w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd,
samorządy, ośrodki pomocy
społecznej i wolontariuszy będą
przebiegały sprawniej, a osoby
starsze uzyskają niezbędną pomoc
w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej.
W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna infolinia
przeznaczona dla seniorów (22
505 11 11). Za jej pośrednictwem
osoby starsze będą mogły poprosić
o pomoc w czynnościach, które
wymagają wyjścia z domu, a które
utrudnione są przez pandemię.
Wolontariusze, organizacje
pozarządowe i harcerze
wspólnie dla seniorów
Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie
ośrodka pomocy społecznej,
które będą się kontaktować
z osobą zainteresowaną w celu
ustalenia zakresu pomocy.
W takie wsparcie seniorów będą
zaangażowani wolontariusze
i organizacje pozarządowe,
a także Ochotnicza Straż Pożarna,
Wojska Obrony Terytorialnej

i harcerze.
Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom
starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?
•
Zadzwoń na infolinię.
•
Wypełnij ankietę dostępną na stronie:
www.wspierajseniora.pl
•
Przyjdź do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie – ich lista znajduje się na
stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
wolontariat
Jak skorzystać ze wsparcia?
Udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie
zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze
wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie
koszty ewentualnych zakupów.
Pomoc skierowana jest do osób powyżej
70. roku życia. W szczególnych przypadkach
wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów
nie przysługuje jednak osobie, która korzysta
z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych
usług opiekuńczych.
Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru
seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie
w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.
Samorządy gminne będą mogły skorzystać
z dofinansowania ze środków budżetu państwa
na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia.
Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in.
na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych,
zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy
jej zakup od prywatnych podmiotów.
źródło: gov.pl
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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 Tischnera

S

Tak uczymy się
patriotyzmu

O

Tischnerowscy strongmani

zkoła Podstawowa w Nowej Wsi jest ważną
bchodzony pod koniec września w Polsce
instytucją środowiskową w Gminie Dobczyce.
Dzień Budowlańca – w dobczyckim Zespole
Jednym z jej zadań jest kształtowanie Szkół w Dobczycach świętowano, organizując
postaw patriotycznych. Nauczyciele podejmują zawody Strong Builder Ninja.
wiele działań zachęcając uczniów do aktywnego
Uczniowie klas budowlanych zmagali się
udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej,
lokalnej i państwowej.
Na czym polega nasz współczesny patriotyzm?

Uczniowie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych doskonalą posługiwanie się językiem
polskim uczą się historii, geografii Małej Ojczyzny, dokumentują wydarzenia w pobliżu domu,
szkoły, we wsi i gminie. Biorą udział w akcjach
ekologicznych sprzyjających ochronie środowiska. Wyjeżdżają na wycieczki, zwiedzają muzea,
reprezentują szkołę w różnych uroczystościach.
Od wielu lat uczestniczą w akcjach charytatywnych, bo patriotyzm to także pomaganie
innym.
Wzorem do naśladowania jest nasz Patron
– Tadeusz Kościuszko.
Kilka lat temu szkoła otrzymała certyfikat
Szkoły Obywatelskiej „Civis et patria”. Z okazji 100.
rocznicy odzyskania Niepodległości uczniowie
zrealizowali projekt „W cieniu mojego domu”,
zdobywają też sukcesy w konkursach ogólnopolskich „Mój las” i „Poznajemy Ojcowiznę”.
W realizację naszych działań angażuje się
zarówno społeczność szkolna, rodzice i dziadkowie, przedstawiciele samorządu lokalnego
oraz okoliczne firmy.
Nasze działania wspierają sołtys wsi - Maria
Chorobik, rodzina Jana Hartabusa, Agnieszka
i Krzysztof Pokrywowie, Małgorzata Zbrożek
i wielu innych mieszkańców . Wiele wiadomości
przekazali nam nieżyjący już – Michał Czajczyk,
Helena Mitan, Anna Jędrzejczyk.
Na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatytułowanej „Tak uczymy się patriotyzmu”
prezentowane są prace uczniów o naszym patronie
Tadeuszu Kościuszce, o historii Nowej Wsi, działalności Straży Pożarnej, o chlebie, kapliczkach,
zwyczajach kultywowanych w okolicy.
Prace sprzed 20-30 lat są pisane ręcznie,
natomiast te z ostatnich lat wykonane są
z użyciem techniki komputerowej.
Zapraszamy!
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
fot. MBP
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m.in. z torem przeszkód. Udział w tej konkurencji wzięło 18. uczniów. Najszybciej pokonał
tor Łukasz Tomera, za nim uplasował się Arkadiusz Olszyniak, natomiast trzecie miejsce zajął
Mateusz Krupa (wszyscy z kl. 4T3).
W konkurencji: przeciąganie liny zwyciężyła klasa 2T3g w składzie: Mykyta Esterlejn,
Krystian Flak, Kacper Kral oraz Gaspar Ścibor.
- Strong Builder został wymyślony, jako zawody dla uczniów klas budowlanych, by pokazać,
że są sprawni, silni i potrafią dobrze się bawić
– dzieli się wrażeniami Andrzej Pudlik, nauczyciel
przedmiotów zawodowych, jeden ze współorganizatorów zawodów. – Dlatego, gdy zobaczyłem

D

w telewizji program Ninja Warrior, pomyślałem
że mogłaby to być formuła na najbliższą edycję
naszych zawodów. Potem wszystko zaczęło się
fantastycznie układać. Po pierwsze okazało
się, że Józef Panuś (pracownik naszej szkoły)
jest wielkim fascynatem tego
typu dyscyplin. Bardzo zaangażował się w przygotowanie
toru przeszkód, za co jesteśmy
mu ogromnie wdzięczni. Przy
okazji pokazał młodzieży, że
jest w świetnej formie, przechodząc tor jako pierwszy. Po
drugie udało się skontaktować
z Sebastianem Kasprzykiem
(absolwentem naszego technikum budowlanego a obecnie
zawodnikiem i gwiazdą Ninja
Warrior) i zaprosić go do nas.
Sebastian przyjechał i nawet
dał się namówić na przejście
toru. Jego obecność dodała
rangi naszym lokalnym zawodom i bardzo
mu za to dziękujemy. Po trzecie pogoda i to, że
zdążyliśmy przed zamknięciem szkół z powodu Covid-19. Wszystko to pokazuje, że zawody
Strong Builder mają jakąś dobrą aurę a zespół
nauczycieli przedmiotów budowlanych, który
jest ich organizatorem, ma po prostu szczęście.
Już kiełkuje nam w głowach nowy pomysł, ale
na razie to tajemnica.
Nagrody dla zwycięzców ufundowała Rada
Rodziców ZS, natomiast KOMATSU Poland
nagrodziła rekordzistów firmowymi gadżetami.
oprac. (bd)
fot. ze zbiorów szkoły

Nauczyciele szkół powiatowych z nagrodami

wadzieścioro nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych
przez Powiat Myślenicki zostało uhonorowanych
nagrodą Starosty Myślenickiego.
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, z racji trudnej sytuacji epidemiologicznej,
miały zupełnie inny wymiar i charakter niż
każdego roku.
Z tej okazji odbyło się okolicznościowe
spotkanie w formie on line z nagrodzonymi

Dnia Edukacji Narodowej otrzymali: Elżbieta
Święch, Zuzanna Zawadzińska, Renata Radoń
– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach;
Lucyna Gładysz, Weronika Fijoł
– z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu;
Maciej Betlej – z Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Sułkowicach;
Dominika Ceremon, Małgorzata Krawczyk
– z Zespołu Szkół im.
A. Średniawskiego w
Myślenicach;
Dorota Krawiec,
Dorota Góralik, Renata
Tokarz, Dominik Szczepaniak, Edyta Leśniak,
Waldemar Starzec
– z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach;
Ewa Mikołajczyk,
Bogusław Lichoń, Grzegorz Skuza, Dominika Bałuk-Cienkosz
z Zespołu Szkół im. Józefa Tischnera w Dobczycach;
Katarzyna Lampa, Mariusz Maniecki
nauczycielami szkół oraz placówek oświatowych, z Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej
których organem prowadzącym jest Powiat w Myślenicach.
Myślenicki.
źródło: Starostwo Powiatowe
Nagrody Starosty Myślenickiego z okazji
fot: ze zbiorów Starostwa
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z Ispiny

Ludzie z pasją: Agnieszka Łukawska

O

d dziecka lubiłam rysować. Były to zazwyczaj szkice i portrety rysowane ołówkiem.
Brak wiary we własne umiejętności i zarazem
brak odwagi, spowodowały rezygnację z próby dostania się do liceum plastycznego, a wg
kolejnego pomysłu, także do liceum renowacji
zabytków.
W efekcie zostałam geodetą, a od ponad 16.
lat zajmuję się planowaniem przestrzennym
w Urzędzie Gminy w Dobczycach. Obowiązki
dnia codziennego i zawodowego spowodowały,
że schowałam głęboko „do szuflady” swoje
zainteresowania rysunkiem.
O piątkowych warsztatach pisania ikon
usłyszałam około trzy lata temu, od mojej byłej
Pani Kierownik, piszącej wtedy ikony. Warsztaty
prowadzone były przez panie Cecylię Frajtag
i Annę Bugaj. Jak wiadomo, wilka ciągnie do
lasu, więc postanowiłam „odkopać” ukryty
talent i spróbować swoich sił. Nie miałam jednak
wcześniej, no może od czasów podstawówki, do
czynienia z farbami i pędzlem, ale pomyślałam:
„raz kozie śmierć”.
Na warsztaty początkowo zapisałam się
z córką, która posiada talent plastyczny, ale
od dłuższego czasu uczestniczyłam już sama.
W tajniki sztuki pisania ikon wprowadzona
zostałam przez Cecylię Frajtag i pozostałych
członków grupy malarskiej – działającej obecnie
pod nazwą Wypisz Wymaluj. Mogę pochwalić
się niestety najmniejszym chyba wśród grupy
”dorobkiem” - obecnie napisałam jedynie dwie
ikony, stale w nich coś poprawiając, gdyż nie
zawsze efekt był - moim zdaniem - wystarczająco zadawalający.
Proces pisania ikony wymaga wiele skupienia, cierpliwości, czasu i dokładności. Niestety,
moje umiejętności pozostawiają jeszcze wiele
do życzenia, stale się uczę i podpatruję pełnych
pasji i talentu członków grupy. Członkowie grupy

Kwesta na cmentarzach

S

połeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc, mimo epidemii COVID-19, przeprowadzi
kwestę na odnowę zabytkowych nagrobków w dniu
Wszystkich Świętych.
Zbiórki odbędą się na cmentarzu parafialnym
Stróżnica i na cmentarzu komunalnym Jeleniec
w godzinach od 7 do 16. W trosce o bezpieczeństwo
ofiarodawców i kwestujących datki zbierane będą
nie jak zwykle do puszek, a do skarbon ustawionych
przy bramach cmentarnych. Osoby kwestujące będą
nadzorowały zbiórkę. Ze zrozumiałych względów
rezygnujemy w tym roku z tradycyjnego obdarowania
najmłodszych ofiarodawców lizakami i cukierkami.
W tym roku, dzięki Państwa ofiarności odnowiliśmy dwa zabytkowe nagrobki rodziny Janiczków.
Jeden z nich to piękna kolumna nagrobna Franciszka
Janiczka z 1894 roku i jego córki Wilhelminy. Drugi

12

Anegdoty o sławnych
ludziach (16)
Zapytano kiedyś Charliego Chaplina, co
myśli o paryżankach.
- Kiedy paryżanka ma dwadzieścia lat, jest
wprost nadzwyczajna. Trzydziestoletnia jest
ideałem pod każdym względem, zaś czterdziestoletnia jest urocza.
- A paryżanki powyżej czterdziestu lat?
– ktoś zapytał.
- Proszę wybaczyć – powiedział Chaplin – ale
takich w ogóle nie znam.
Co jest dla pani najważniejszą sprawą
w życiu? Zapytano kiedyś Zsę-Zsę Gabor.
- Liczna rodzina – odpowiedziała aktorka
– Każda kobieta powinna mieć przynajmniej
trzech mężów.

zarażają swoją pasją. Piątkowe zajęcia, podczas
których panuje ciepła, pełna życzliwości i przyjacielska atmosfera, były dla mnie świetnym
antidotum na stres dnia codziennego, a praca
z ikoną była jak balsam dla nerwów skołatanych
po całym tygodniu często stresującej pracy.
W tym czasie, gdy stawiałam swoje pierwsze kroki w pisaniu ikon, niektóre osoby z już
niemałym dorobkiem w postaci co najmniej
kilku napisanych ikon, próbowały już swych sił
w malarstwie olejnym. Gdy brakowało mi cierpliwości i czasu na pisanie ikon - spróbowałam
również malowania, ale farbami akrylowymi
- na płótnie i papierze, oprócz kilku obrazków
na swoim koncie, mam na razie jedynie zbiór
inspiracji do dalszych prac, mam nadzieję już
na najbliższe jesienne i zimowe wieczory.
Jednak, w obecnej sytuacji, gdy od
marca zajęcia zostały zawieszone, brakuje spotkań z koleżankami
i kolegami z grupy, a bez pracy w grupie
i brakuje takiej motywacji i natchnienia, co
inni członkowie grupy również potwierdzają.
Warto rozwijać swoje umiejętności
i pielęgnować pasje - one sprawiają, że
troski i zmartwienia wydają się mniejsze.
Jak niektórym moim znajomym wiadomo,
oprócz malarstwa mam jeszcze pewne
inne zajęcia i zainteresowania, którym,
w miarę możliwości i czasu się poświęcam,
gdyż dzięki nim czuję się młodsza duchem.
to pochodzący z 1890 roku pomnik słupowy matki
Franciszka, Joanny Kowalskiej z domu Mik (Mück),
primo voto Janiczek. Oba XIX-wieczne nagrobki
były bardzo zniszczone, od wielu lat zaniedbane
i wymagały pilnej konserwacji.
Joanna Kowalska była córką młynarzy o nazwisku Mück, którzy przybyli do Dobczyc ze Śląska już
w I połowie XIX wieku. Jej pierwszy mąż, Franciszek Janeček, pochodził z Borohradka w Czechach.
Po śmierci męża, Joanna nadal prowadziła młyn ze
swoim drugim mężem Tomaszem Kowalskim oraz
synami. Zmarła w 1890 roku.
Jednym z synów Joanny i Franciszka Janečka
był Franciszek o spolszczonym nazwisku Janiczek,
który zmarł w 1894 roku przeżywszy niewiele ponad
38 lat. Nagrobek Franciszka Janiczka zdobi złamana
kolumna, która symbolizuje przerwane życie. We
wspólnym grobie z Franciszkiem pochowano w 1918
roku jego córkę Wilhelminę Janiczek. Na cmentarzu

Francuską aktorkę Danielle Darrieux zapytano kiedyś o inteligencję kobiet i mężczyzn.
Stwierdziła:
- Być może mężczyźni są bardziej inteligentni
od kobiet. Ale nigdy jeszcze nie słyszałam, aby
jakaś kobieta wyszła za głupiego mężczyznę
tylko dlatego, że ma on ładne nogi.
C. F.

Z przepisów Teściowej
Zupa fasolowa

ok.1.5 litra wywaru z kości i warzyw,
ok.30 dkg perłowej fasoli,
słoninka,
cebula, mąka,
natka pietruszki,
sól, majeranek
Fasolkę opłukać i zalać zimnym wywarem,
zagotować i pozostawić na 2 godziny.
Następnie ponownie zagotować.
Cebulę obrać, drobno pokroić. Słoninkę
pokroić w kostkę i częściowo stopić, dodać
cebulę, podsmażyć, wymieszać z mąką i lekko
zrumienić. Całość połączyć dodać przyprawy
i jeszcze chwilę pogotować. Podawać z chlebem
lub łazankami.
Smacznego życzy Teściowa

Porada: Dbajmy o siebie wzajemnie, bądźmy
wyrozumiali i życzliwi, chrońmy najsłabszych.
Jedzmy zdrowo i wysypiajmy się. Dobrej, pogodnej jesieni w zdrowiu
na Jeleńcu znajduje się nagrobek z posągiem anioła
drugiej córki Franciszka Janiczka, szesnastoletniej
Wandy. Nagrobki Janiczków należą do najstarszych
pomników na dobczyckich cmentarzach i świadczą
o zamożności oraz smaku artystycznym rodziny
zmarłych.
Dzięki hojności ofiarodawców odnowiliśmy już
18 zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Na renowację czekają kolejne. Zachęcamy do
udziału w kweście. Ratujmy zabytki i ocalmy pamięć
o ludziach, którzy kiedyś żyli w naszym mieście!
Z góry dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
i kwestującym, a osobom chcącym wesprzeć nasz cel
przypominamy numer konta: Oddz. PTTK w Dobczycach, Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami
Dobczyc – z dopiskiem ANIOŁEK
09 8602 0000 0008 0000 0390 0009
Elżbieta Polończyk-Moskal
Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc
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z biegiem lat
Mapa dobczyckich cmentarzy
w wersji wirtualnej

W

związku z pandemią i coraz większą liczbą
osób zakażonych i przebywających na
kwarantannie, chętniej zostajemy w domu, aby
ograniczyć ryzyko. Zbliża się jednak czas dla
wszystkich szczególny – Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny, kiedy co roku tradycyjnie
odwiedzamy groby bliskich.
W tym roku będzie trudniej – nie wiadomo jeszcze, czy cmentarze nie zostaną w ogóle
zamknięte na czas świąt listopadowych. A nawet
jeśli nie – rozsądek każe większości z nas zostać
w domach, nie ryzykować, nie narażać siebie
i innych. My, którzy mieszkamy w gminie Dobczyce, groby naszych bliskich, spoczywających
na miejskich nekropoliach, możemy odwiedzać
codziennie – przed i po świętach. Problem mają
nasi krewni, którzy przyjeżdżali w odwiedziny
z daleka. Teraz będą mogli odnaleźć grób swoich bliskich w internetowej Mapie Cmentarzy
Komunalnych w Dobczycach.
Mapa znajduje się na stronie mogily.pl, gdzie
wyszukać można nie tylko dobczyckie cmentarze.
Zasoby, które znajdują się na stronie, począwszy
od map, zdjęć grobów, spisu osób zmarłych, to
wynik skrupulatnej pracy osób związanych ze
stroną mogliy.pl
Już dzisiaj możecie państwo odnaleźć grobowce
swoich krewnych i znajomych. Na stronie jest
także możliwość zapalenia wirtualnego znicza.
Na stronie serwisu, po wyszukaniu danych

W

W „starej szkole” - cz. III

ybuch I wojny światowej zdezorganizował
pracę szkoły. W związku z działaniami
wojennymi nikt nie myślał o rozpoczęciu roku
szkolnego. Dopiero w październiku 1914 roku
C.K. Okręgowa Rada Szkolna przysłała zarządzenie o wznowieniu nauki.
Lekcje nie mogły się jednak odbywać, ponieważ
w budynku szkoły mieścił się szpital wojskowy.
W sierpniu 1915 roku polecono nauczycielom
sporządzenie protokołu strat poniesionych
przez szkołę w czasie „przemarszu wojsk austro-węgierskich oraz ich pobytu w Dobczycach od
października do 28 listopada 1914 roku i od
6 grudnia do czerwca 1915 roku”. Sporządzony
wykaz obejmował zniszczone liczydła, przyrządy
do mierzenia i ważenia, a także pomoce do nauki
przyrody. Mimo tego, że wojna jeszcze trwała,
w sierpniu 1915 roku wyszło rozporządzenie
o „uwiecznieniu imion poległych w czasie ostatniej
wojny”. Nie wiadomo, jak nauczyciele wywiązali
się z tego zadania. Lekcje wznowiono dopiero 15
września 1915 roku, ale już wkrótce z powodu
braku opału nastąpiła kolejna przerwa w nauce
od 29 listopada do 6 grudnia.
Powszechną mobilizacją do armii Austro-Węgier zostali objęci także nauczyciele. Kiedy
w lutym 1914 roku nauczyciel Michał Strzemecki
otrzymał wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, starał się o przełożenie terminu szkolenia
na okres wakacji, aby nie dezorganizować pracy

zdrowia zwolniono go ze służby w C.K. Armii
i w styczniu 1916 roku wrócił do pracy w szkole.
W 1915 roku nauczyciele Walenty Lichoniewicz i Stanisław Dworzak zostali reklamowani
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na prośbę CK Okręgowej Rady Szkolnej
w Wieliczce. W 1917 roku Zarząd Szkoły starał
się o zwolnienie z wojska nauczyciela Władysława Walasa.
Władze C.K. Austrii za pośrednictwem
nauczycieli i dziatwy szkolnej, apelowały do
społeczeństwa o organizowanie zbiórek na rzecz
armii. Już we wrześniu 1914 roku na polecenie
Starostwa w Wieliczce odbyły się kwesty na
rzecz Czerwonego Krzyża. Uczniowie zbierali
liście poziomek i ostrężnic, z których w miejscowości Oberlaa pod Wiedniem sporządzano
herbatę dla wojska.
W 1916 roku przeznaczono jeden dzień zajęć
szkolnych na zbieranie liści „ożynowych”. Zbierano także „galasówki”, czyli narośle na liściach
dębu. Uzyskany z nich ekstrakt wykorzystywano,
jako środek przeciwzapalny, przeciwbólowy
i przeciwkrwotoczny. Zarząd szkoły informował
władze o „zebraniu pół kilograma galasówek
z trzech dębów, jakie rosły w Dobczycach”.
W 1916 roku przeprowadzono zbiórkę bawełny i kauczuku, a rok później ogłoszono zbiórkę
przedmiotów metalowych, głównie złotych,
srebrnych i platynowych na potrzeby C.K. Armii.
Nauczyciele składali Okręgowej
Radzie Szkolnej obowiązkowe
sprawozdania dotyczące wyników
opisanych zbiórek. Zbiórka metali
nie przyniosła oczekiwanych
efektów, więc Austriacy zaczęli
rekwirować dzwony, z wyjątkiem
tych najstarszych, o historycznym
znaczeniu. W ten sposób w Dobczycach pozostał jedynie gotycki
dzwon poświęcony św. Janowi.
Koniec wojny przyniósł Polsce niepodległość. Protokoły
szkolne, z których korzystałam,
szkoły. Kilka miesięcy później wybuchła wojna kończą się na 1917 roku. O tym, jak dobczyccy
i Strzemecki już 1 sierpnia zamiast na ćwiczenia uczniowie świętowali dzień 11 listopada 1918
wojskowe trafił na front, jako frajter (starszy roku, wspomina w swojej książce „Moja ścieżka”
szeregowy) austro-węgierskiego Pułku Piechoty urodzony w Dobczycach Józef Kalęba, dawny
Nr 77 w Samborze.
uczeń naszej szkoły:
W tym samym czasie nauczyciel dobczyckiej
„W Dobczycach, chyba tydzień lub dwa po
szkoły, szeregowiec Antoni Szaper został skiero- tym fakcie, odbyło się uroczyste dziękczynne
wany do 16 Pułku Piechoty Cesarsko-Królewskiej nabożeństwo w kościele na zamku i my, dzieci
Obrony Krajowej w Krakowie. Szaper uzyskał szkolne, wszystkie trzymaliśmy biało-czerwone
stopień oficerski i brał udział w bitwie pod Gor- chorągiewki. Na rynku po nabożeństwie miał
licami w maju 1915 roku, podczas której został miejsce rodzaj akademii, na której przemawiał
ranny. Do szkoły w Dobczycach już nie wrócił. dr Nieć - bardzo popularny człowiek, lekarz w
Nauczyciel Władysław Zieliński został zmo- Dobczycach. Po jego przemówieniu odśpiewalibilizowany w maju 1915 roku i przydzielony do śmy wszyscy „Rotę” Konopnickiej i w ten sposób
13 Baonu Feldjäger czyli Cesarsko-Królewskich uczciliśmy Zmartwychwstanie Polski.”
Strzelców Polnych. Ze względu na zły stan
Elżbieta Polończyk-Moskal

dotyczących naszych cmentarzy, można znaleźć
także uchwałę Rady Miejskiej z cennikiem usług
cmentarnych: opłatami za miejsce pod grób
ziemny, murowany, miejsce w kolumbarium
(przy ul. Garncarskiej).
- Jestem przekonany, że ta mapa posłuży
mieszkańcom, ale także znajomym i rodzinom
zmarłych na całym świecie – mówi burmistrz
Tomasz Suś. – Chcemy Państwa wspierać w Szanowni Państwo,
tym trudnym dla nas czasie, a jednocześnie
to już pewne, że w tym roku nie zaprosimy
rozwijać ofertę urzędu. Na bieżąco będziemy Państwa na tradycyjne Dobczyckie zaduszki
aktualizować naszą mapę. Proszę także, aby muzyczne. Ze względu na sytuację epidemiczną,
wszelkie uwagi zgłaszać telefonicznie pod z jaką borykamy się od kilku miesięcy, organinumer telefonu wskazany na profilu dotyczącym zacja tego ważnego dla naszego Stowarzyszenia
cmentarzy. Dziękuję referatowi Gospodarki koncertu, stała bardzo długo pod znakiem
Komunalnej za koordynowanie działań zwią- zapytania.
zanych z tworzeniem tej oferty.
Pod takim też znakiem stoi również organizacja
Red. drugiego naszego sztandarowego wydarzenia:
fot. Paweł Stożek
Jarmarku Świątecznego.
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Koniec roku był zawsze dla naszego Stowarzyszenia czasem spotkań z Państwem, wspaniałej i niezapomnianej atmosfery. Chcielibyśmy
choć we wspomnieniach wrócić do tych radości
i serdeczności związanych z koncertami i jarmarkami. Zapraszamy Państwa do podróży
w czasie na profilu facebookowym Stowarzyszenia
KAT Dobczyce. Przypomnimy tam wszystkie
nasze koncerty i jarmarki – w oczekiwaniu na
lepsze czasy.
Stowarzyszenie KAT Dobczyce
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rozmaitości

„Zemsta” na dobczyckiej scenie - w oczekiwaniu na premierę

O

tym, że w gminie Dobczyce nie brakuje
talentów aktorskich, nikogo przekonywać nie trzeba. Na deskach RCOS stawali już
nauczyciele z SP nr 1 w Dobczycach, uczniowie
Zespołu Szkół w Dobczycach, czy posiadająca
bogaty repertuar grupa teatralna działająca
przy Stowarzyszeniu Gościniec w Kornatce.
Od kilku miesięcy w Dobczycach trwają
przygotowania do spektaklu, który zainauguruje
działalność kolejnej grupy teatralnej. To powrót
do dobczyckich korzeni aktorstwa amatorskiego
i działalności teatru, który swoją historią sięga

Praca nad „Zemstą” to dla mnie bardzo duże
doświadczenie życiowe i edukacyjne. Jestem
szczęśliwa, że dane mi jest brać udział w tym
niezwykłym wydarzeniu.
Julka Piwowarczyk - Klara: Gdy dowiedziałam się, że będę miała zaszczyt wziąć
udział w cudownym przedsięwzięciu, jakim jest
reaktywacja teatru w Dobczycach – to radość
moja okazała się bezgraniczną. I tak jest do
dziś. Zemsta zawsze kojarzyła mi się z jedną
z lektur szkolnych. Pomimo wielu opracowań
i filmu, nie była mi ona nigdy zbyt bliską, Dopiero

początku wieku XX.
teraz, po głębokim zanurzeniu się w treść tego
„Teatr Pod Zamkiem” – bo pod taką nazwą klasycznego dzieła i w charaktery bohaterów
pracują aktorzy dobczyckiej sceny, na warsztat sztuki, zrozumiałam jak aktualna jest treść
wziął sztukę wyjątkową, która bawi i uczy. Nie- i wyrazistość postaci, które tak doskonale
tuzinkowe postacie, szlachetny język a przede namalował Fredro. To także dzięki pani Magdzie
wszystkim doskonała komedia – to „Zemsta” Sokołowskiej-Gawrońskiej, która jako reżyser
Aleksandra Fredry, którą reżyseruje Magda- podjęła się pracy nad sztuką, zbudowała obsadę
lena Sokołowska-Gawrońska. Aktorka, która pełną pasji, pracy nad tym wydawałoby się
z Dobczycami i z gminą związana jest od wielu prostym tekstem mającym tzw. „drugie dno”.
lat, która kocha to wyjątkowe miejsce na ziemi, Teraz jest to jedna z moich ulubionych lektur
i która już dzisiaj mówi, że jej aktorzy mają i zachęcam do zgłębienia jej treści .Po „dziestu”
świetny warsztat.
godzinach czytania Klara jest mi bardzo bliska
Premiera tej bawiącej wciąż komedii pióra i jakże współczesna.
hrabiego Fredry, odbyć się miała 11 listopada. Stanisław Żuławiński – Cześnik RaptuNiestety – jak to się zwykło mówić w takiej siewicz: Scena to moje życie, moje drugie
sytuacji: Chcesz rozbawić Boga opowiedz mu ja. Scena jest obrazem rzeczywistości. Teatr
o swoich planach. Pandemia znów w zderzeniu w Dobczycach, który odżywa „Zemstą” Alekz kulturą odnotowała wynik na swoją korzyść, sandra Fredry, to kontynuacja starych tradycji
ale to nie znaczy, że prace nad „Zemstą” są zawie- i dowód na to, że marzenia się ziszczają. Kocham
szone. Na premierę czekają nie tylko aktorzy, teatr, kocham sztukę, kocham estradę, kocham
ale przede wszystkim publiczność.
scenę i kocham ten ciężki zawód.
Czym jest „Zemsta”, z czym się kojarzy Adam Ruta – Rejent Milczek: W moim osozaangażowanym w spektakl… tutaj oddam głos bistym słowniku nie występuje słowo „zemsta”.
samym aktorom i twórcom spektaklu.
Nie jestem mściwy i pamiętliwy, staram się
Katarzyna Matoga - Podstolina: Zemsta przebaczać, choć czasami jest to bardzo trudne.
kojarzy mi się z lekturą szkolną. Uważam, że Dlatego wielkim wyzwaniem było dla mnie
zemsta jest sposobem wymierzania sprawiedli- obsadzenie mnie w roli Rejenta - osoby mściwości. Nie chodzi tutaj o zemstę przez zazdrość wej i żądnej zemsty na Cześniku, a przy tym
czy chciwość, ale myślę o zemście za umyślne obłudnej i udającej spolegliwego sąsiada. Mam
sprawienie bólu, czy przykrości twoim bliskim nadzieję, że podołam zadaniu...
czy znajomym.
Paweł Piwowarczyk - Wacław: „Zemsta”
Pierwsze próby do spektaklu to czytanie przypomina mi moje studia polonistyczne, wśród
tekstu tzw. analiza tekstu. Próby stolikowe ludzi kochających słowo i jego wartość wyrazo- i te trwają najdłużej, o czym nie miałam poję- wo-znaczeniową. Słowo zemsta nabrało mniej
cia. Analiza tekstu to wpływ na osobowość, na pejarotywnego znaczenia po latach studiów,
sylwetkę, na postawę oraz na rozwój umiejęt- ponieważ przywołuje jednego z najwspanialności i wydobycie wewnętrznej wrażliwości. szych polskich pisarzy. Aleksander Fredro jest
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ponadczasowy i jakże aktualny dzisiaj. Kiedyś
nie udało mi się zagrać w sztuce „Gwałtu, co
się dzieje”... I te niedoszłe plany realizują się
dzisiaj, a praca nad głębią języka polskiego jest
jak wskazówka dla wszystkich posługujących
się naszym językiem. Aleksander Fredro udowadnia to w każdym zdaniu, zawierającym
różne treści.
Paweł Stoch - Papkin: Zemsta kojarzy mi
się z odwetem za czyn lub słowo, przemyślaną
wypowiedź, uczynek skierowane do osoby, grup
osób, instytucji za wcześniejsze różnice zdań.
Aktualnie doświadczam tego analizując
tekst Zemsty Aleksandra Fredry podczas prób
do wystawienia Zemsty, w ramach wznowienia
działalności Teatru w Dobczycach.
Arkadiusz Koliński – Dyndalski: „Zemsta”
dla mnie jest komedią, która znakomicie
i trafnie podsumowuje słabości charakterów
ludzkich. W tej historii żaden z bohaterów nie
jest od tych słabości i przywar wolny. Dla mnie
osobiście płynie z niej wiele ciekawych przemyśleń. Chciałbym podkreślić jedną, mianowicie,
że człowiek bardzo łatwo ulega złudzeniu, że
ktoś inny ma lepiej, lub że jest w jakiś sposób
skrzywdzony – a wiemy z obserwacji, z analiz
historii i doświadczeń własnych, że bardzo często niewiele dóbr potrzeba by być spełnionym
i szczęśliwym. Po za refleksją, utwór Aleksandra Fredry o znamiennym tytule jest komedią,
która ma nas wprowadzić w dobry nastrój
i z poczuciem humoru spojrzeć na siebie
z dystansu.
Marek Cieślak - Mularz: Zemsta to cecha
ludzi o niskiej ocenie własnej wartości. Cecha
ludzi, którzy mszczą się z powodu bezradności, z powodu braku empatii, z powodu braku
inteligencji. Praca nad analizą tekstu to dla
mnie duże, nowe i niezwykłe doświadczenie
odkrywające głębokie treści języka polskiego
budującego postać sceniczną.
Anita Werner, scenograf i kostiumolog
i rekwizyty: „Zemsta” to dla mnie zawsze
Fredro i samo życie. Jak pięknie i mądrze można
pokazywać nasze słabości śmiechem i ironią
z sarkazmem. Pokonywać więcej, dobitnie,
a trafiając w sedno mieć nadzieję na zwycięstwo.
Oby w zgodzie. Kolejna moja fantastyczna
przygoda z „Zemstą” i to w Dobczycach. Już
niebawem przygoda dla wszystkich. Dziękuję
i czekam na lepsze dni.
Danuta Kasprzyk - koordynator spektaklu: Dla mnie „Zemsta” to przede wszystkim
ciekawe spotkania, ludzie. Długie rozmowy,
dyskusje oraz umiejętność odczytania sensu
tekstu. Niewątpliwie na myśl przychodzi mi także
zeszyt pełen notatek zawierających przeróżne
szczegóły scen ubiorów, rekwizytów, muzyki,
światła, ruchu scenicznego, gestu, poruszania
się na scenie itd. itd.
Dzięki wielomiesięcznej pracy przy spektaklu
zrozumiałam, jak wiele pracy musi wykonać
aktor, by spełnić oczekiwania reżysera. Ważne
jest również dogłębne poznanie postaci scenicznej, zrozumienie tekstu, by móc to później
prawdziwie przekazać widzowi.
„Zemsta” to dużo śmiechu, to obraz postaci,
które są wśród nas i teraz, również na naszej
scenie obyczajowej i politycznej. Do zobaczenia
więc wkrótce i zapraszam na „Zemstę”.
AnKa
fot. ze zbiorów Teatru pod Zamkiem
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z Biblioteki
Przyjdź, pożycz i przeczytaj
W ten jesienny czas, kiedy wydłużają się
wieczory, a my wreszcie mamy więcej czasu na
czytanie - zapraszamy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej im Józefy Bergelówny w Dobczycach, ul. Szkolna 43, od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00 - 19.00 oraz w soboty 8 . do
13. Tu czeka na Ciebie dobra książka!
Nowości w Bibliotece
Jesteśmy w trakcie zakupów czytelniczych,
które realizujemy ze środków przyznanych
od Organizatora – Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce, ale również z dotacji przyznawanej
co roku przez Bibliotekę Narodową, w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

na mbp@dobczyce.pl lub tel.: 122711074 albo
577008321.
Wszystkie zakupione ostatnio nowości
znajdują się w katalogu bibliotecznym www.
dobczyce-mbp.sowa.pl
Koniecznie, gdy odwiedzisz już nasz katalog,
poszukaj u góry strony hasła: KOLEKCJE. Klikając w kolekcje, pojawi się polecenie: Wybierz
kolekcję z listy i wtedy klikając na listę rozwijalną, pojawią się ZESTAWIENIA a w nich
między innymi Nowości, Regionalia czyli książki
o naszym regionie, Zapowiedzi czytelnicze, czy
Audiobooki. Zestawienia są na bieżąco aktualizowane. Jeśli jesteś ciekawa(y) co wkrótce
będzie można u nas wypożyczyć, koniecznie
zobacz: Zapowiedzi.
Korzystaj z katalogu www.
dobczyce-mbp.sowa.pl rezerwuj
i zamawiaj książki przez Internet.
Jeśli nie wiesz jak korzystać
z katalogu, koniecznie obejrzyj
instrukcję, która znajduje się
na naszej stronie internetowej,
pod KATALOGIEM ONLINE.
Pamiętaj też, że MY zawsze
służymy pomocą.
Wyprawka dla przedszkolaków
Nasza biblioteka już trzeci rok z rzędu bierze udział
w ogólnopolskiej akcji „Mała
książka – wielki człowiek”, której organizatorem jest Instytut
Robiąc zakupy nowości, bierzemy zawsze pod Książki. Projekt ten skierowany jest do dzieci
uwagę różne grupy czytelnicze, poczynając od w wieku przedszkolnym a udział mogą wziąć
najmłodszych po seniorów. Bierzemy też pod wszystkie biblioteki publiczne w kraju a jego
uwagę różne zainteresowania, dlatego w zakupach celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród
muszą się znaleźć książki o różnej tematyce: od dzieci. W ramach akcji dzieciom wydawane
biografii, poprzez, książki podróżnicze, histo- są tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się
ryczne, reportaże po Fantasy, czy sagi.
z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki
Ostatnio zakupiliśmy też dość dużą ilość wraz z broszurą dla rodziców.
książek skandynawskich, m. in. z Serii Dzieł
Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno
Pisarzy Skandynawskich. Przypominamy, że dla Bibliotek, jak również dla rodziców i dzieci.
każdy z Was może mieć wpływ na to, co znaj- A oto kilka ważnych informacji, dotyczących
dzie się w naszej bibliotece, to głównie Wy tego Projektu.
Czytelnicy kształtujecie ten księgozbiór. Można
Do udziału w Projekcie konieczne jest zapizgłaszać swoje propozycje zakupu, my w miarę sanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co
dostępnych środków, możliwości finansowych najmniej jednej książki. Jednemu uczestnikowi
i dostępności na rynku wydawniczym, realizu- przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego,
jemy Wasze potrzeby.
ze zbioru ilu Bibliotek korzysta. W Projekcie mogą
Czekamy na propozycje, które można zgłaszać wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane
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do Biblioteki. Dzieci, które brały wcześniej udział
w tej akcji, nie otrzymują wyprawki, tylko kartę
do zbierania naklejek.
Posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek we wszystkich
bibliotekach biorących udział w Projekcie.
Uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone
wypożyczeniem co najmniej jednej książki
z księgozbioru dziecięcego.
Po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Kartę
biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun
prawny dziecka i jego obecność jest konieczna
do otrzymania Wyprawki.
Nasza Biblioteka promuje tą akcję poprzez
dostępne źródła i dostępne kanały informacyjne oraz zobowiązała się do przesyłania
organizatorowi raportów z przeprowadzonej
akcji i informowania o Projekcie przedszkoli
znajdujących się na terenie objętym działaniem
Biblioteki. Strony internetowa Projektu: www.
wielki-czlowiek.pl lub www.instytutksiazki.pl
Uwaga - akcja „Zostań Superczytelnikiem”
Akcja miała się początkowo rozpocząć od
listopada, tak też informowaliśmy wszystkich
zainteresowanych. Mamy już wszystko przygotowane, ale z uwagi na obecną sytuację, podczas
której wiele osób nie może regularnie przychodzić do biblioteki, planujemy akcję rozpocząć
dopiero w styczniu.
DKK - natchnieni literaturą
Dyskusyjny Klub Książki Kulturalne Espresso,
działający przy dobczyckiej bibliotece, zrzesza
grono osób, które lubią czytać i rozmawiać
o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki
literackie. Spotykamy się raz w miesiącu by
omawiać wybraną pozycję. Opinie zazwyczaj są
podzielone, ale u nas - każdy ma rację! Nasze
spotkania inspirują też do pisania o książkach.
W listopadowym wydaniu Tapety zaprezentujemy Państwu recenzję książki Michała Cichego,
Pozwól rzece płynąć, którą napisał uczestnik
Klubu, Wojciech Przychodzki.
Wystawa w Bibliotece
Od 21 października w bibliotece można oglądać
bardzo ciekawą wystawę prac uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi, którzy realizowali
projekt pod tytułem „W cieniu mojego domu”.
Zapraszamy do oglądania wystawy.
MBP

Diamenciki w Niepołomicach

ukcesy i radość przywiozły do domu z zawodów w Niepołomicach nasze „diamenciki”
z sekcji gimnastycznej. Były to pierwsze po
ponad pół rocznej przerwie zawody.
Zawodniczki Diament Gimnastyka Artystyczna Dobczyce, 25 października wzięły udział
w zawodach o Puchar Burmistrza w Niepołomicach.
Dwie z naszych sportsmenek, Milena Jurkiewicz i Zuzanna Zbożeń, przywiozły do Dobczyc
zwycięskie medale, zajmując pierwsze miejsca
w swoich kategoriach.
Podczas tych zawodów nasze gimnastyczki prezentowały się w układach z przyborem,
a dla większości z nich były to pierwsze występy
z przyborami, dlatego też zasługują na wyróżnienie.
Wyniki: Rocznik 2012: 2 miejsce Blanka Nowak
w układzie z obręczą; 5 miejsce Milena Druzgała
w układzie ze skakanką.
Rocznik 2011: 3 miejsce Alicja Trystuła
w układzie że skakanką.
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Rocznik 2010: 2 miejsce Wiktoria Skolarus w układzie z obręczą;
3 miejsce Maja Murzyn w układzie
z obręczą; 4 miejsce Emilka Nowak
w układzie z obręczą; 5 miejsce
Nikola Pijanowska w układzie
z obręczą.
Rocznik 2008: 4 miejsce Sara
Ćwierz w układzie z piłką
Rocznik 2009: 1 miejsce Milena
Jurkiewicz w układzie z obręczą;
4 miejsce Patrycja Wojtasińska
w układzie z obręczą.
Rocznik 2006 i starsze: 1 miejsce Zuzanna Zbożeń w układzie
z piłką; 4 miejsce Ania Błaszczyk
w układzie z piłką.
Miss zawodów w swoim roczniku została Emilia Nowak i Milena
Jurkiewicz .
tekst i foto: Diament Dobczyce
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rozmaitości

S

zlachetna Paczka Dobczyce zaprasza publiczne
i niepubliczne przedszkola oraz Oddziały
Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
z gminy Dobczyce do udziału w konkursie
plastycznym zorganizowanym z okazji XX
edycji projektu Szlachetnej Paczki.
Konkurs odbywa się pod hasłem: Lubię
ludzi – więc pomagam.
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci
z publicznych i niepublicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych z terenu gminy Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa.
Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo.
Etap pierwszy –gminny realizowany jest wewnątrz
jednej gminy. Etap drugi – międzygminnyrealizowany między trzema gminami.
Prace konkursowe w etapie gminnym
w Dobczycach, należy składać należy składać
do biura Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Dobczycach (budynek RCOS, ul.
Szkolna 43) w nieprzekraczalnym terminie do
30 listopada z naklejoną na odwrocie metryczką oraz załączoną zgodą (wzory załączone do
regulaminu konkursu).
Etap I zostanie rozstrzygnięty do 4 grudnia. Organizator konkursu zobowiązuje się do
poinformowania laureatów o wygranej oraz
o sposobie odebrania nagrody, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
Do kolejnego etapu, międzygminnego,
przechodzą prace laureatów miejsc I-III. Ten
zostanie rozstrzygnięty 11 grudnia podczas
rozpoczęcia Weekendu Cudów w budynku RCOS
w Dobczycach.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobczycach: www.mgokis.dobczyce.pl
Red.

C

Bliżej sportowców, czyli 5 Sport Challenge

hcemy już dziś zaprosić Państwa i zapowiedzieć nasz projekt, który umili Wam
ten trudny jesienny czas.
Kochamy biegać, ale kochamy także sport
w jego wielu wymiarach. Złożyliśmy w całość
mniej biegowe umiejętności członków naszej
grupy i...tak oto powstał projekt „5 Sport Challenge” realizowany w ramach projektu Działaj
Lokalnie przy wsparciu Gminy Dobczyce.
Dzięki projektowi, a dokładniej dzięki czterem
wywiadom i reportażowi, będzie można poznać
bliżej pięciu znakomitych sportowców z naszej
gminy. Będzie to okazja do poszerzenia wiedzy
na temat dyscyplin, które reprezentują. Materiały filmowe prezentowane będą na fanpage
Rozbiegane Dobczyce oraz stronie rozbiegane.
dobczyce.pl w listopadzie.
Poznacie z innej perspektywy olimpijkę,
wielokrotną medalistkę Mistrzostw Polski
Agnieszkę Yarokhau, mistrza Europy i Mistrza
Polski oraz finalistę Ninja Warrior Polska Sebastiana Kasprzyka, medalistę mistrzostw Polski
i wychowawcę wielu medalistów w judo - Waldemara Kowalskiego, medalistkę mistrzostw
Polski i osobę zakochaną w gimnastyce artystycznej - Tatianę Krupowicz.
Oprócz wywiadów zobaczycie także materiał
o triathloniście i biegaczu Tomaszu Lichoniu,
który pokazuje, że sport można łączyć na co dzień
z pracą, życiem rodzinnym, o tym że można nią
zarażać młode pokolenia, sąsiadów, najbliższych.
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„5 Sport Challenge” to także pięć wyzwań dla Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki,
Was. Wkrótce pierwsze materiały! Nie możemy Przygody i Przyjemności ARTS oraz Gmina
się doczekać, kiedy je Wam pokażemy!
i Miasto Dobczyce. Projekt realizuje stowarzyProjekt dofinansowano ze środków programu szenie Rozbiegane Dobczyce.
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej FunPaweł Piwowarczyk
dacji Wolności realizowanego przez Akademię
fot. Kamil Sorocki
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