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Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

związku z epidemią koronawirusa oraz
zachorowaniami wśród pracowników,
z końcem listopada ograniczono bezpośrednią
obsługę klientów w urzędzie.
Możliwe będzie jedynie załatwianie spraw
wymagających osobistego stawiennictwa, po
wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.
W pozostałych przypadkach możliwa będzie
realizacja spraw za pomocą korespondencji
tradycyjnej lub elektronicznej.
Przed drzwiami głównymi urzędu, od stro-

z pracownikiem Biura Obsługi Klientów, pod nr.
tel. 12/372 17 00 i poinformowaniu go z kim są
umówieni na wizytę. Pracownik BOK wpuści
Klienta do Urzędu.
Przypominamy, że w Urzędzie sprawy
można załatwiać z wykorzystaniem:
Korespondencji tradycyjnej - przesyłając
dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do
przygotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki
podawczej,

ny Rynku, postawiona została specjalna urna,
która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej.
Prosimy wrzucać do niej korespondencję. Do
Urzędu wejść będą mogli wyłącznie klienci
umówieni telefonicznie z pracownikiem Urzędu.
Obowiązuje ich nakaz zasłaniania nosa i ust oraz
dezynfekcji dłoni zaraz przy wejściu do budynku.
Jak korzystać z urny?
Prosimy o wpisywanie na podaniach, poza
imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, również numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.
Przed wrzuceniem do skrzynki dokumentów
należy np. umieścić je w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny sposób, aby
uniemożliwić odłączenie się załączników od
wniosku i rozdzieleniu się dokumentów.
W sprawach, w których wymagane jest
wniesienie opłaty skarbowej lub administracyjnej do wniosków załączyć należy dowód wpłaty
na rachunki bankowe wskazane na stronach
Urzędu lub wskazane w nakazach płatniczych.
Każde pismo wrzucone do skrzynki, poddane będzie 24 godzinnej kwarantannie, co
oznacza, że datą złożenia pisma wpływającego
będzie data jego rejestracji. Nie będą wydawane
potwierdzenia wrzucenia korespondencji do
skrzynki podawczej, nie będą również wysyłane
zwrotne potwierdzenia wpływu.
Obsługa bezpośrednia w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa
W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać
się będzie na dotychczasowych zasadach, tj.
sprawy wymagające osobistego stawiennictwa
w Urzędzie będą załatwiane, po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym
za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na
parterze przy wejściu głównym od strony Rynku.
Klienci, których pracownicy umówią, zobowiązani będą do kontaktu telefonicznego

Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej
Urzędu na platformie ePUAP lub drogą mailową
(ugim@dobczyce.pl).
Kasa Urzędu
Kasa Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
będzie nieczynna do odwołania. Osoby, które
chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą
przelewów elektronicznych bez konieczności
wizyty w Urzędzie. Numery kont, na które
należy wpłacać płatności podane są w nakazach
płatniczych, specjalnych informacjach, bądź
fakturach dostarczonych do mieszkańców przez
Urząd Gminy lub sołtysów.
Kontakt do Urzędu – tel. centrala:
12/372 17 00, e-mail: ugim@dobczyce.pl
U w a g a!
W urnie prosimy nie umieszczać pism
z zakresu: dowodów osobistych, ewidencji ludności, CEiDG, dopisywania do spisu wyborców
(jednorazowo) i do stałego rejestru wyborców,
rejestracji stanu cywilnego z wyłączeniem
wniosków o wydanie odpisu stanu cywilnego.
Powyższe sprawy wymagają osobistego
stawienia się w urzędzie po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem:
Urząd Stanu Cywilnego – 12/372 17 24
Ewidencja Ludności – 12/372 17 23
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Numery kontaktowe do UGiM:
Biuro Obsługi Klienta – 12/372 17 00 (701)
Referat Inwestycji – 12/372 17 92
Urząd Stanu Cywilnego – 12/372 17 24
Referat Finansowo-Księgowy – 12/372 17 38
Referat Gospodarki Komunalnej – 12/372 17 91
Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony
Środowiska – 12/372 17 65
MGOPS – 12/372 17 14
Ekodoradca – 12/372 17 77

TAPETA 11(211)/2020

temat z okładki

Gmina Dobczyce z tytułem Eko HERO Małopolski 2020

G

mina Dobczyce najbardziej ekologiczną
gminą średnią w Małopolsce. Tak zdecydowała kapituła Eko HERO Małopolski
2020 – konkursu organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
oraz Gazetę Krakowską.
Tegoroczna, pierwsza edycja plebiscytu, spotkała się z dużym zainteresowaniem
samorządów i firm na co dzień promujących
ekologiczne rozwiązania.
Wpłynęło łącznie 69 wniosków, które oceniała
Kapituła Plebiscytu w składzie: wicemarszałek
Tomasz Urynowicz, Jerzy Sułowski, redaktor
naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego,
Rafał Rostecki z regionalny dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie, Marcin Guzik dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa

pieców, montaż instalacji fotowoltaicznych czy
pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
- Ogromnie miło mi, że starania Gminy Dobczyce
w zakresie dbałości o środowisko naturalne
zostały dostrzeżone i wyróżnione – mówi burmistrz Tomasz Suś. – Jest to dla nas motywacja
do dalszej pracy nad poprawą jakości naszego
otoczenia. Są to zadania ważne i kluczowe dla
zdrowia mieszkańców naszej gminy.
Laureaci Plebiscytu otrzymają prestiżowe
statuetki i dyplomy oraz zostaną zaprezentowani
w dodatku specjalnym Gazety Krakowskiej oraz
materiale filmowym zrealizowanym przez TV
EkoMałopolska.
Energia słońca dla Dobczyc
Montaż instalacji fotowoltaicznych był jedną
z wielu inwestycji w ekologię, które Kapituła

Małopolskiego, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej – współautorka
projektu Poligon Energooszczędności.
Gmina Dobczyce wygrała w kategorii gmin
średnich, tuż za nią uplasowała się Gmina
Zabierzów. Laureatami w pozostałych kategoriach zostali: Gmina Łapsze Niżne (1. miejsce
w kategorii gmin małych) oraz Gmina Skawina
(1. miejsce w kategorii gmin dużych).
W konkursie wyłoniono również najciekawszą ekoinicjatywę, którą okazała się inicjatywa
pozarządowa mieszkańców gminy Zielonki
pn. „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście
wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać.”
Firmą EkoHERO została natomiast krakowska
firma 7R S.A.
- Eko HERO to wydarzenie ważne dla nas wszystkich. Zależy nam na tym, aby spośród wielu firm,
samorządów i wspaniałych inicjatyw wyłonić
tych, którzy w sposób bohaterski walczą o to, by
środowisko naturalne, w którym żyjemy, było
po prostu lepsze - powiedział o idei konkursu
Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.
Kapituła Plebiscytu podczas oceny wzięła
pod uwagę m.in. spełnienie wymagań Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
obecność na terenie gminy punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, posiadanie aktualnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy
Programu Ochrony Środowiska, powierzchnię
terenów zielonych w przeliczeniu na mieszkańca
gminy oraz podjęte działania służące poprawie
jakości powietrza jak m.in. wymiana starych

brała pod uwagę przy ocenie ekodziałalności
gminy. Dobczyce mają się czym pochwalić, przybywa bowiem instalacji Odnawialnych Źródeł
Energii na budynkach użyteczności publicznej
w gminie Dobczyce.
Mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy
188 kWp zamontowane zostały już na budynku
komunalnym przy ul. Kościuszki 12; szkołach
w: Kornatce, Brzączowicach oraz Stadnikach oraz
na budynku Przedszkola Samorządowego nr 1
w Dobczycach. Wkrótce dołączą do nich także
instalacje zamontowane na Urzędzie Gminy
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i Miasta Dobczyce, na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach przy ulicy Parkowej
oraz Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym (budynek ten wyposażony jest także
w pompę ciepła).
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej to inwestycja realizowana w ramach zadania pn. „Energia słońca
dla Dobczyc”, której koszt wynosi 709 025,89
zł przy dofinansowaniu unijnym w wysokości
329 892,03 zł, które Gmina Dobczyce pozyskała
z projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze
LGD Turystyczna Podkowa”.
W ramach zrealizowanego zadania podwoi
się moc instalacji fotowoltaicznych należących
do Gminy Dobczyce, bo od roku 2015 działa
wspomniana elektrownia fotowoltaiczna przy
oczyszczalni ścieków o mocy 125 kWp, a w roku
2019 została wykonana instalacja fotowoltaiczna
na Przedszkolu Samorządowym nr 3 o mocy
18,15 kWp.
Projekt „Montaż instalacji OZE na obszarze
LGD Turystyczna Podkowa” jest realizowany
wspólnie przez LGD Turystyczna Podkowa oraz
gminy skupione w ramach partnerstwa LGD
Turystyczna Podkowa. Dzięki dobrej współpracy
udało się pozyskać środki na dofinansowanie
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
Z projektu korzystają i wciąż jeszcze mogą
skorzystać także mieszkańcy LGD Turystyczna
Podkowa, w tym mieszkańcy Gminy Dobczyce,
którzy mogą tym samym znacznie obniżyć
koszty montażu i zakupu instalacji. Do udziału
w projekcie zgłosiło się 153 mieszkańców Gminy
Dobczyce, a obecnie realizowany jest nabór
uzupełniający, stąd wciąż jest szansa wzięcia
w nim udziału i pozyskania dofinansowania na
wybrane instalacje OZE tj. kolektory słoneczne,
fotowoltaikę oraz pompy ciepła
- Jest to ważny projekt, który pozwoli Gminie
Dobczyce zaoszczędzić kolejne środki i pozyskać
energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł,
co będzie miało także pozytywny wpływ na
lokalne środowisko – mówi burmistrz Tomasz
Suś. – Cieszy mnie również, że projekt ten udaje
się realizować przy tak dużym dofinansowaniu
zewnętrznym, a dzięki dobrej współpracy mogą
z niego skorzystać także mieszkańcy Gminy
Dobczyce, do czego wciąż jeszcze zachęcam.
jota
fot. Jacek Rapacz, Joanna Talaga
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Pulsoksymetry
dla jednostek OSP

Rewitalizacja zabytkowych kapliczek

Z

abytkowe kapliczki i pomniki z terenu naszej
gminy przechodzą konieczną renowację.
W ramach projektu „Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu” nowy
blask zyskają: XVII w. barokowa kapliczka
„Męki Pańskiej” w Stojowicach, wyjątkowa XX
w. kapliczka osadzona w Lipie Marysieńce oraz
charakterystyczna, barokowa XVIII w. figura
św. Floriana zdobiąca dobczycki rynek.
Prace renowacyjne mają na celu ochronę
naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Projekt w ramach, którego są realizowane,
jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”
Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Partnerami projektowymi Gminy Dobczyce
są słowackie gminy Vitanová oraz Čimhová.
W tych gminach także przeprowadzona zostanie
konserwacja zabytkowych kapliczek.
W sumie na ten partnerski projekt udało się
pozyskać 73 431,74 euro dofinansowania, gdzie
partnerem wiodącym jest Gmina Dobczyce.
jota
fot. Joanna Talaga

D

o jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
trafiły zakupione przez Gminę Dobczyce
pulsoksymetry.
To niewielkie i nieinwazyjne urządzenie
będzie ważnym elementem wyposażenia, dzięki
niemu możliwa będzie dokładna ocena stanu
ofiary wypadku. Pulsoksymetr pozwala odczytać
puls oraz nasycenie krwi tlenem, sam pomiar
wykonuje się poprzez nałożenie urządzenia na
palec wskazujący ofiary.
Urządzenie będzie miało szczególne znaczenie
w przypadkach, kiedy poszkodowany żyje, ale
jego tętno jest niewyczuwalne podstawowymi

metodami znanymi z kursów pierwszej pomocy. –
- Wierzę, że zakup tego urządzenia pozwoli
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na
usprawnienie działań ratunkowych, dokładniejszą ocenę stanu zdrowia poszkodowanego, a co
za tym idzie – szybkie podjęcie odpowiednich
działań – mówi burmistrz Tomasz Suś.
jota

Wsparcie dla seniorów
Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych

O

d 3 listopada osoba, która mieszka lub
prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek
poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji
inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Natomiast domownik ma prawo do świadczeń
w razie choroby.
Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia
otrzymania pozytywnego wyniku testu przez
osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu
izolacji osoby zakażonej.
Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku
chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się
kwarantannie.
Oświadczenie powinno zawierać:
•
imię i nazwisko,
•
numer PESEL, jeśli ubezpieczony go
posiada,
•
informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
•
dane dotyczące osoby zakażonej, z którą
mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne
gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko,
numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny
albo izolacji w warunkach domowych i dzień
jej zakończenia,
•
podpis ubezpieczonego.
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Wzór
takiego
oświadczenia jest
na stronie
internetowej
ZUS.
Praco dawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji
sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych
w oświadczeniu.
Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy oświadczenie o kwarantannie.
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS,
płatnik składek jak najszybciej (nie później niż
w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
(PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie
oświadczenia potwierdzonego za zgodność
z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
Osoby, które prowadzą działalność i osoby
z nimi współpracujące składają oświadczenie
w ZUS. Może być przekazane elektronicznie – na
PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy
(druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć
skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.
Na stronie ZUS jest instrukcja, jak złożyć
oświadczenie razem z wnioskiem przez PUE.
ugim

J

esteś seniorem, który potrzebuje wsparcia
w codziennych obowiązkach by móc bezpiecznie pozostać w domu? Znasz osoby, które mogą
ta k iego
wsparcia
potrzebować?
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomoc y
Społecznej
w Dobczycach nieprzerwanie oferuje pomoc
seniorom, którzy należą do grupy szczególnie
narażonej w czasie epidemii.
Zachęcamy do kontaktu z pracownikami
ośrodka pod nr tel. 12/3721 710, 12/3721 711,
12/3721 720, 12/3721 794, w godzinach pracy
ośrodka.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobczycach włączył się także w ogólnopolski
program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty
zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca
seniora może również wykonać (nieodpłatnie)
czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych
usług nie wymaga upoważnienia od Seniora
lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres
usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony
tzw. dystansem sanitarnym.
mgops
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Potrzebne osocze
ozdrowieńców

W

związku z trudną sytuacją epidemiczną
apelujemy do ozdrowieńców, którzy mają
taką możliwość, o oddanie osocza.
Najbliższą placówką, gdzie można to zrobić
jest oddział terenowy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa w Myślenicach (ul. Szpitalna 2).
Uwaga! Wizyta wymaga wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod nr tel. 12/273 02 20.
Kto może być dawcą osocza?
Osoby, które są obecnie uznane za zdrowe,
czyli przebyły potwierdzone zakażenie SARS-

K

75 tys. zł na sprzęt komputerowy dla uczniów

olejny grant na sprzęt komputerowy zdobyła Gmina Dobczyce w ramach projektu
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek
Oświatowych”.
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa
– Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek
Oświatowych” ma na celu wsparcie realizacji
zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych,
ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
(z wyłączeniem szkół zawodowych).
W ramach projektu zakupiony zostanie

sprzęt komputerowy za łączną kwotę 75 000 zł,
który przekazany będzie do dobczyckich szkół
podstawowych.
- Bardzo cieszę się, że udało nam się zdobyć
kolejne dofinansowanie na zakup komputerów
dla uczniów, którzy nie mają w domu sprzętu
umożliwiającego im uczestniczenie w zdalnym
nauczaniu - powiedział burmistrz Tomasz Suś.
- Przekazaliśmy do tej pory prawie 80 komputerów, które zakupiliśmy w ramach projektów
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Jednak cały
czas dostajemy ze szkół informację, że komputery nadal są potrzebne.
Podpisanie umowy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego,
który jest koordynatorem
projektu, planowane jest na
grudzień br.
To już trzeci zakup komputerów w ramach wsparcia, jakim Gmina wspiera
uczniów w czasie zdalnego
nauczania. Dwa wcześniejsze
granty pochodziły przekazane zostały przez Urząd
Wojewódzki, obecny – Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
ugim

P

Otwarci na remonty

andemia po raz kolejny zamyka ważne dla
-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakońmieszkańców gminy instytucje. Począwszy
czenia objawów lub zakończenia izolacji (bez od szkół, po ośrodki kultury. Dla dobczyckiego
wykonywania badań kontrolnych metodą PCR). MGOKiS nie jest to bynajmniej czas na bezKonieczne będzie przedstawienie potwierdzenia czynność – tempa nabrały prace remontowe
i renowacyjne.
pozytywnego wyniku badań na covid-19
Za ozdrowieńców uznajemy także osoby, które
Efekty tychże widać na boiskach, które zlokamiały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 lizowane są przy ulicy Szkolnej i przy Parkowej.
w klasie IgG, u których minął okres co najmniej
Boisko do koszykówki, zlokalizowane za
14 dni od dodatniego wyniku na obecność prze- RCOS, jest miejscem chętnie odwiedzanym,
ciwciał (bez konieczności wykonywania badań zarówno przez małych, jak i trochę większych
wymazu z nosogardzieli metodą PCR). Dawcą fanów tej dyscypliny sportu. Dzięki wspólnym
mogą być osoby w wieku 18-60 lat.
staraniom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Dodatkowo należy wyrazić pisemną zgodę i Sportu w Dobczycach oraz Urzędu Gminy
na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych i Miasta Dobczyce udało się umyć powierzchoraz na frakcjonowanie.
nię boiska oraz pomalować nowe linie (stare
Z każdym z ochotników przeprowadzony z biegiem czasu uległy zatarciu). Odnowieniu
zostanie indywidualny wywiad, który ostatecznie poddane zostały także tablice.
zaklasyfikuje lub odrzuci potencjalnego dawcę.
Ponieważ obecnie więcej czasu spędzamy
ugim w domach, wykorzystywane dotychczas

intensywnie plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
również mogły zostać poddane pracom renowacyjnym. Wypełnione zostały braki w podłożach
pod urządzeniami.
Prace wykonane zostały także na Orliku
przy ul. Parkowej. Tutaj konserwacja objęła
spulchnienie istniejącej zasypki, uzupełnienie
granulatu i równomierne rozprowadzenie go
na powierzchni boiska. Wykorzystano w tym
celu 3 tony granulatu.
tekst i fot: mgokis

Komisariat Policji w Dobczycach
ma nowy numer

P

rzypominamy,
że od lutego
zmianie uległy
numery telefonów
do Komend Policji
w całym kraju.
Przez pierwsze
sześć miesięcy nowe
numery funkcjonowały równolegle ze
„starymi”, po tym
czasie możliwe jest
już tylko dodzwonienie się na nowe infolinie.
W związku z powyższym zmianie uległ także numer telefonu do Komisariatu Policji w Dobczycach. Aktualny numer
to: 47/83 291 00.
Red.
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z życia gminy
Ekologia, oszczędności,
bezpieczeństwo - nowe
rozwiązania w RCOS

Kolejne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone

M

R

ozpoczęły się prace nad montażem oświetlenia na kolejnych przejściach dla pieszych
w rejonie Rynku.
Zadanie to, realizowane na wniosek Gminy
Dobczyce wspólnie z Województwem Małopolskim,
ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
na tym szczególnie ruchliwym odcinku.
Oświetlenie instalowane jest na trzech przejściach dla pieszych: przy kościele, delikatesach
oraz budynku poczty.

W ubiegłym roku oświetlone zostały przejścia
przy Banku Spółdzielczym oraz skrzyżowaniu
z ul. Jagiellońską.
Oświetlenie zacznie działać jak tylko
sfinalizowane zostaną procedury związane
z podłączeniem słupów oświetleniowych do
sieci energetycznej.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego.
tekst i fot. jota

iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dobczycach od samego początku jest
administratorem budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.
Pracownicy MGOKiS starają się systematycznie
wprowadzać rozwiązania, mające celu zwiększenie komfortu korzystania z obiektu, a także
obniżenie kosztów jego utrzymania.
W ostatnich tygodniach, w całym budynku
wymienione zostały pojemniki na ręczniki
papierowe, co pozwoli na zmniejszenie wydatków
związanych z zakupem środków higienicznych.
Ekonomiczne i bardzo estetyczne pojemniki
umożliwiają odrywanie pojedynczych listków,
a co za tym idzie - mniej papieru będzie się
marnować.
Osoby, które w ostatnim czasie odwiedziły
RCOS, mogły zauważyć także zmianę oświetlenia
na korytarzach. Stare lampy zostały zamienione
na bardziej ekologiczne, energooszczędne panele
LED. System został tak zaprogramowany, aby
wykrywać ruch. Światła zapalają się w momencie
wejścia osoby na poszczególny korytarz, gasną
natomiast w momencie niewykrycia ruchu.
Liftingowi poddana została także aula
widowiskowa – tak, by zapewnić jak najlepsze
warunki zarówno dla występujących na scenie,
jak i dla publiczności. Nową jakość wydarzeń
zapewni przeprowadzone wyciemnienie auli zakrycie bocznych okien przy suficie, a także

przemalowanie pomieszczenia na ciemny kolor.
A to jeszcze nie koniec niespodzianek, ponieważ
pomysłów na kolejne remonty większe i mniejsze
jest jeszcze kilka.
Prace zostały wykonane własnoręcznie przez
pracowników technicznych i gospodarczych,
zatrudnionych w MGOKiS.
mgokis
fot. mgokis
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Krótki przegląd drogowych inwestycji

O

statnie miesiące były czasem intensywnych w miejscowości Rudnik, gdzie przebudowano
prac nad poprawą infrastruktury drogowej prawie 2 km odcinek drogi. Wzdłuż przebuw gminie Dobczyce. W ramach prowadzonych dowanej drogi, na odcinku od skrzyżowania
inwestycji udało się poprawić stan kolejnych z drogą wojewódzką, aż do remizy OSP Rudodcinków dróg gminnych.
nik, wybudowany został chodnik dla pieszych.
Końca dobiegła m.in. odbudowa drogi Inwestycja ta, której wartość wyniosła ponad
wewnętrznej w miejscowości Brzezowa „Rola”. 3 mln zł zrealizowana została przy 50 proc. dofiDroga ta uszkodzona została podczas gwałtownej nasowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
lipcowej nawałnicy. Zakres robót obejmował
Wygląd zmienił także gruntowy odcinek
m.in. prace ziemne, uzupełnienie / wymianę drogi w Sierakowie „za Uzdrowiskiem”, który

podbudowy, regulację włazów kanałowych
i odwodnienia linowego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Inwestycja realizowana w ramach
prac nad usunięciem skutków nawalnych deszczy
dofinansowana została z Urzędu Województwa
Małopolskiego.
Nowa nawierzchnia położona została także
w Kornatce, w przysiółku „Góra Syberia”, gdzie
modernizacji uległ 240 m odcinek drogi. Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 117 300 zł
zrealizowana została przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego w wysokości 48 212
zł. Dotacja ze środków budżetu Województwa
Małopolskiego związana jest z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
Na początku listopada miał miejsce oficjalny odbiór prac na drodze Winiary – Rudnik

TAPETA 11(211)/2020

zalicza się do priorytetowych zadań gminy.
- Sukcesywnie staramy się realizować program
drogowy tam, gdzie możliwości prawne i
finansowe na to pozwalają – mówi burmistrz
Tomasz Suś. - Cieszy mnie, że znaczna część
inwestycji drogowych zrealizowana została
przy wsparciu finansowym pochodzącym ze
źródeł zewnętrznych – dodaje.
jota
fot. Joanna Talaga

zastąpiony został asfaltową nakładką w ramach
realizowanej na przełomie września i października
modernizacji. W ramach prac wykonane zostały
konieczne roboty ziemne oraz nawierzchnia
z masy mineralno-asfaltowej. Była to inwestycja
wyczekiwana przez mieszkańców i użytkowników drogi Sieraków – Jankówka, a koszt jej
wykonania wyniósł 160 000 zł.
Ostatnio rozpoczętą inwestycją jest z kolei
modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Stojowice, prowadzącej za strażnicę w stronę
zapory. Jest to kolejny odcinek tej drogi, który
przejdzie konieczną przebudowę. Prace planowo
powinny zakończyć się w połowie grudnia.
Poprawa jakości dróg gminnych, a co za tym
idzie – podniesienia komfortu podróżowania i
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
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Konkurs wokalny piosenek Andrzeja Zauchy

N

ajwiększe i mniej znane przeboje Andrzeja
Zauchy wybrzmiały na scenie dobczyckiego RCOS. To tutaj, w 29. Rocznicę śmierci
wybitnego wokalisty, zorganizowany został
konkurs jego piosenek.
Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie
Piramida Działań oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Dobczycach. Organizatorom zależało na przybliżeniu postaci Andrzeja

4 albumy autorskie. Z Andrzejem Zauchą poznał
się w połowie lat 80., często brali wtedy udział
we wspólnych trasach koncertowych.
Trzecim jurorem był Leszek Nowotarski saksofonista i flecista. Pochodzi z muzycznej
rodziny. Ojciec, Janusz Nowotarski, współpracował długie lata z Andrzejem Zauchą, grając
z nim w takich zespołach jak: Playing Family czy
Dżamble. Leszek kontynuuje rodzinne tradycje

Zauchy oraz propagowaniu jego twórczości. Poza
tym, mając na uwadze, że konkurs odbywał się
w reżimie sanitarnym, przy niemalże pustej
widowni, dla uczestników było ważne to, że na
chwilę mogli zaczarować rzeczywistość swoim
śpiewem.
Do konkursu zgłosiło się 18 podmiotów,

grając muzykę jazzową oraz rozrywkową. Jest
również pedagogiem w szkole oraz prowadzi
kanał edukacyjny na Youtube.
Na scenie zaprezentowali się soliści i duety.
Reprezentowali sekcje działające przy ośrodkach
kultury, ale przede wszystkim zgłosili się do
konkursu indywidualnie.

którzy zostali podzieleni na kategorie dzieci
i dorosłych.
W skład jury weszli: przewodnicząca Ewa
Wodziańska - śpiewaczka operowa, ceniona
nauczycielka emisji głosu, która znała osobiście
Andrzeja Zauchę.
Drugim jurorem był gitarzysta Jacek Korohoda
- kompozytor i pedagog. Dwukrotny laureat Jazz
Top, oraz nagród za kompozycję. Współpracował
z Jarkiem Śmietaną, Włodzimierzem Korczem,
Zbigniewem Wodeckim, Markiem Grechutą
i czołówką artystów sceny polskiej. Członek
zespołu Anawa. Nagrał ponad 30 płyt, w tym

Po obradach jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród. W grupie młodszej pierwsze miejsce
zajęła Mariola Gubała, drugie - Blanka Nowak,
trzecie - duet Gabriela Murzyn i Alan Michalik.
W grupie starszej pierwsze miejsce zajęła
Paulina Filipiec, drugie - Jakub Jerema Adamczak, trzecie - Alexander Spisak
Prócz reprezentantów z Dobczyc, uczestnicy
przyjechali Kłaja, Myślenic, Drogini, Dąbrowy,
Krzeszkowic, Krakowa a nawet z Warszawy.
Koncert konkursowy poprowadził Piotr Skóra.
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Piramida Działań
fot. Paweł Stożek

Z

Konkurs na ozdobę
choinkową

bliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej
okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Dobczycach serdecznie zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych, młodzież,
uczestników warsztatów terapii zajęciowej
oraz osoby dorosłe do udziału w VI Gminnym
Konkursie Plastycznym „Ozdoba Choinkowa”.
Najpiękniejsze ozdoby zawisną na choince
w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sporto-

wym w Dobczycach.
Chętnych prosimy o dokładne zapoznanie
się z regulaminem i wymogami technicznymi
prac konkursowych. Serdecznie zachęcamy do
licznego udziału w tegorocznej edycji konkursu! Wszystkie prace zostaną poddane ocenie
profesjonalnej Komisji oraz ocenie internautów.
Ważne, żeby pamiętać iż każda ozdoba musi
mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub
haczyk umożliwiający zawieszenie na choince
(w konkursie nie mogą brać udziału prace na
podstawce). Bombki mogą być wykonane na
bazie z kuli papierowej, plastikowej, styropianowej czy drutu, ich średnica powinna mieścić
się w przedziale od 10 do 16 cm, wysokość
pozostałych ozdób nie może przekroczyć 20 cm.
Waga ozdób powinna umożliwić ich swobodne
powieszenie na żywej choince, bez nadmiernego
obciążania gałęzi
Każda praca powinna mieć przytwierdzoną
metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika,
wiekiem, klasą, szkołą, telefonem kontaktowym.
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po
terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału
w Konkursie.
Prace konkursowe wraz z przypiętą metryczką
oraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 14 grudnia na adres: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43 (pokój 143)
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu
będzie zależne od aktualnej sytuacji epidemiologicznej po 17 grudnia oraz obowiązujących
na ten czas obostrzeń. Jeżeli warunki na to
pozwolą, zorganizowane zostanie uroczyste wręczenie nagród ze wspólnym ubieraniem choinki
– z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Jeśli jednak warunki nie pozwolą na zorganizowanie wspólnego ubierania choinki, laureaci
poproszeni zostaną o indywidualny odbiór
nagród, a pracownicy MGOKiS Dobczyce sami
ubiorą choinkę RCOS ozdobami choinkowymi,
nadesłanymi do konkursu.
Z niecierpliwością czekamy na tegoroczne
prace konkursowe! Mamy nadzieję, że pomimo
epidemii tegoroczna edycja konkursu będzie
cieszyła się dużym powodzeniem i w budynku
RCOS Dobczyce przetrwa tradycja przyozdobienia choinki pięknymi ozdobami wszystkich
uczestników.
mgokis
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Dzień Pluszowego Misia

W

ramach tegorocznych obchodów Dnia
Pluszowego Misia – dobczycki Miś Tuliś
z biblioteki wyruszył na spacer po mieście
i przygotował także taneczną niespodziankę
(można obejrzeć na kanale youtube – Biblioteka Dobczyce).
Tuliś, idąc przez miasto odwiedził i pomachał do okien przedszkolakom oraz pozdrawiał
napotkanych mieszkańców. Miał w ręce tablicz-

kę z napisem „Uśmiechnij się, będzie dobrze”
i z takim przesłaniem pozdrawiamy wszystkich
Czytelników!
Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że zgodnie z najnowszym
rozporządzeniem możemy na nowo otworzyć
naszą bibliotekę i udostępniać zbiory. Prosimy
o zachowanie wszystkich wytycznych, które
obowiązywały przed zamknięciem. Oddawane
książki nadal będą na kwarantannie, w bibliotece
należy przebywać w maseczce. Przed wyborem
książek z półek obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
Cieszymy się, że znowu się zobaczymy!
Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji
pod numerami telefonów: 12 271 10 74 oraz tel.
kom. 577-008-321, można do nas również pisać
na facebooku i mailowo: mbp@dobczyce.pl.
W miarę możliwości będziemy udzielali Państwu
informacji o naszym funkcjonowaniu, można
także wcześniej zamawiać książki jak do tej
pory przez katalog lub telefonicznie i mailowo.
Cały czas przygotowujemy wiele ciekawych
materiałów na naszą stronę oraz filmów na
portal yotube, zachęcamy do korzystania. Po
ponownym otwarciu będziemy mieć także dla
Państwa sporo nowości, które teraz wprowadzamy do naszej bazy. Mamy także dostępy
do bazy książek naukowych (Libra Ibuk) oraz
książek beletrystycznych (Legimi) – szczegóły na
naszej stronie w zakładce Książki elektroniczne.

E

Wyśpiewane marzenia,
wyśpiewane nagrody

lżbieta Bogacz i Konrad Wrocławiak
z Sekcji Wokalnej MGOKiS, występując
w duecie, wyśpiewali Nagrodę Specjalną podczas tegorocznej, 13. Edycji Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki „Integracja malowana
dźwiękiem”. Festiwal, ze względu na pandemię,
miał w tym roku wyjątkowy charakter.
Festiwal w Bochni polega na łączeniu w duety

z repertuaru Andrei Bocellego – „Vivre”. Swoim
wykonaniem wzbudzili wśród słuchających
ogromne emocje.
Właśnie za te emocje otrzymali Nagrodę
Specjalną. Warto dodać, ze Ela sama napisała
tłumaczenie tej piosenki, za co była wielokrotnie
chwalona przez jurorów i publiczność!
Co więcej, Konrad znalazł się w „Złotej

wokalistów zdrowych z niepełnosprawnymi.
Podczas dwóch dni festiwalu duety przygotowują
się pod okiem gwiazd do występu - trzeciego
dnia odbywa się przesłuchanie konkursowe,
a wieczorem Gala.
W tym roku uczestnicy wysyłali do biura
festiwalowego filmiki z nagraną piosenką, które

Siódemce” Marka Piekarczyka, wyróżniających
się wokalistów festiwalu.
Emocje były ogromne, poziom z pułapu
chmur! W tym roku w Jury byli wspaniali
artyści z wielu różnych dziedzin muzycznych:
Izabela Trojanowska (przewodnicząca), Marek
Piekarczyk, Alicja Węgorzewska, Ania Rusowicz, Dorota Miśkiewicz, Wojciech
Cugowski, Maurycy Polaski.
Dyrektorem tego wyjątkowego
Festiwalu jest Jerzy Turek, któremu serdecznie dziękujemy za tak
wyjątkową imprezę i odwagę, by ją
zorganizować w tak trudnych czasach.
Wśród laureatów znalazły się
również wokalistki z Raby WyżnejOliwia Duda i Natalia Pochroń.
Konrad Wrocławiak zakwalifikował się także do finału konkursu
Festiwalu Danuty Rinn. Festiwal ten,
w ubiegłym roku, miał w Dobczycach
swoje eliminacje regionalne. Ze
względu na tegoroczne ograniczenia
wynikające z sytuacji epidemicznej, miała skromniejszy – przede
wszystkim jeśli chodzi o publiczność
– charakter. W koncercie finałowym
wystąpiła także Gariela Szyszka,
uczestniczka i laureatka Grand Prix
ubiegłorocznego festiwalu.
Uczestników oceniało jury
w składzie: Jerzy Petersburski (przewodniczący), Anna Szarmach, Zbigniew Darda. Do konkursu zgłosiło
się online 82 wykonawców (soliści
i duety).
Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem
„2 Danuty i ich nuty”, ponieważ twórczyni festiwalu, Danuta Błażejczyk, obchodzi w tym roku
35. lecie swojej pracy artystycznej.

Dyrektor i Pracownicy
MBP Dobczyce

D

ecyzja o zamknięciu cmentarzy w dniu
Wszystkich Świętych uniemożliwiła tegoroczną kwestę. W związku z tym fundusze na
odnowę zabytkowych nagrobków zbieramy na
konto. Ofiarodawcy wpłacili już ponad 2500
złotych. Serdecznie im dziękujemy!
Osobom chcącym wpłacić datek na ten cel
przypominamy numer konta:
Oddz. PTTK w Dobczycach, Społeczny
Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc
– z dopiskiem ANIOŁEK 09 8602 0000
0008 0000 0390 0009
Społeczny Komitet Opieki nad
Zabytkami Dobczyc
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oceniane były przez jury i po tych wstępnych
eliminacjach, wybrano te, które weszły do finału.
Ze wszystkich zgłoszeń jury w tym roku
stworzyło 15 duetów integracyjnych. Duety
zagraniczne - z Niemiec, Rumunii, Ukrainy ze
względu na covid, nie dojechały na festiwal. Nasi
reprezentanci zaśpiewali bardzo trudny utwór

Sekcja Wokalna MGOKiS
fot. Sekcja Wokalna

9

reklama

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

10

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

iejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach we współpracy z Przedszkolem
Samorządowym nr 3 w Dobczycach zaprasza
wszystkie osoby w wieku 60+ do wzięcia udziału
w wartościowej przygodzie.

O

Zajęcia w MGOKiS od
grudnia

d 1 grudnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wznawia część zajęć w RCOS
W listopadzie weszły w życie ograniczenia
w działalności instytucji kultury.
Do 29 listopada teatry, filharmonie, opery,
muzea, kina, domy kultury, ogniska muzyczne,
biblioteki i galerie sztuki zostały zamknięte dla
publiczności. Mogły prowadzić działania związane z przygotowaniem wydarzeń artystycznych
(w tym próby i ćwiczenia), dokonywać nagrań
oraz realizować aktywności z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość.
Zajęcia, które zostaną przywrócone od
1 grudnia dotyczą: sekcji i zespołów przygotowujących się do konkursów, nagrań i występów
artystycznych, zajęć o charakterze sportowym.
Zajęcia prowadzone będą w podwyższonym
reżimie sanitarnym
Mimo stosowania przez MGOKiS szczególnych
środków bezpieczeństwa, ryzyko zakażenia nie
zostanie całkowicie wyeliminowane. Uczestnicy zajęć powinni mieć świadomość, że biorą
w nich udział na własną odpowiedzialność i że
rozumieją potencjalne zagrożenie.
Nasi pracownicy odezwą się za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wiadomości SMS
do uczestników wszystkich sekcji i zespołów,
których zajęcia zostaną wznowione.
Osoby, które będą chciały zrezygnować
z kontynuowania zajęć, poproszone zostaną
o zgłoszenie tego faktu telefonicznie.
W zajęciach nie mogą brać udziału uczestnicy
wykazujący jakiekolwiek symptomy chorobowe
oraz uczestnicy, którzy mieli kontakt z osobami
przebywającymi na kwarantannie oraz w izolacji.
Rodziców prosimy o to, aby punktualnie
przyprowadzali dzieci na zajęcia i punktualnie
je odbierali.
W dalszym ciągu obowiązuje zakaz oczekiwania na uczestników zajęć na korytarzach.
Przypominamy o konieczności przestrzegania
w budynku zasad bezpieczeństwa, takich jak
zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie
ust i nosa, obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk.
mgokis
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W ręce seniorów oddajemy niecodzienny
projekt! W dobie pandemii, gdzie relacje zostały
zepchnięte na drugi plan, pragniemy o nie zadbać.
To dlatego wybraliśmy do naszego pomysłu dwie
grupy warte szczególnej uwagi: przedszkolaki
i osoby po sześćdziesiątym roku życia. Grupy, dla
których nieoceniona jest współpraca i wymiana
doświadczeń. Mieszkańcom Dobczyc proponujemy lokalny projekt przyrodniczo – społeczny.
Ruszamy już w grudniu, aby przygotować się
do finału projektu, który będzie miał miejsce
w czerwcu!
Na czym polega nasz projekt?
Wszyscy wiemy, że korzyści płynące z pracy
w ogrodzie są dwojakiego rodzaju: fizyczne
oraz emocjonalne. A najlepiej o tym wiedzą
seniorzy, najwierniejsi kibice ekologii. To oni
pielęgnują swoje ogródki, spędzają wiele godzin
na działkach, czy balkonowych „uprawach”
w swoich mieszkaniach. Wspólnie z seniorami
rozkochamy w przyrodzie najmłodsze pokolenie
oraz stworzymy w Dobczycach miejsce, jakiego
jeszcze nie ma!
Pomysł polega na działaniach, które zapewnią
stały kontakt grupy dzieci z osobami starszymi.
Stosując się do obostrzeń, bądź zalecanych praktyk w dobie pandemii koronawirusa, będziemy
odpowiednio moderować i przekształcać nasz
projekt.
Z jakich etapów się składa?
W ramach projektu przewidziano: udział
w nagraniach przygotowanych dla przedszkolaków, warsztaty pod okiem specjalistów, na

których powstanie bajka do teatrzyku kamishibai,
warsztaty z przyrodnikiem dla najmłodszych,
warsztaty z sadzenia ziół dla przedszkolaków,
warsztaty z sadzenia ziół dla osób 60+, krok
po kroku: realizacja sadzenia łąki w Dobczycach. finał: piknik, wymiana
sadzonek, wystawa.
Dzieci wraz z seniorami
(czy to osobno, czy wymiennie) stworzą łąkę! Przestrzeń,
w której można odpocząć, pospacerować, wziąć głębszy oddech,
zapomnieć się. Pewne miejsce
w niepewnych czasach. Kierunek
działań oraz formę nadadzą
starsi „koordynatorzy” projektu.
Wyjdziemy także do osób
zamkniętych w swoich mieszkaniach: dzieci przygotują
pod opieką wyszkolonej osoby
specjalne skrzynki z ziołami,
a następnie zaproszą do wyjścia
na łąkę seniorów mieszkających
w blokach, zanosząc im pod drzwi to co już
przygotowały. Jeśli czasy nam na to pozwolą
to finał naszego projektu będzie spektakularny i radosny. Seniorzy z dziećmi „otworzą”
łąkę. Projekt zwieńczy wymiana sadzonek,
a także wystawa opisująca realizację projektu.
Zakładamy, że stworzymy miejsce które będzie
pełniło symboliczną funkcję „ekologicznego
serca” naszej gminy.
W czasach izolacji i poluzowania relacji
międzypokoleniowych realizujemy bezpieczny
projekt, dbający o więzi i wzajemne doświadczanie. Wszystkie działania opracowane przez
osoby starsze będą realizowane w taki sposób,
aby każdy czuł się komfortowo i bezpiecznie.
Seniorzy otrzymają narzędzia i pomysł, ale
sami zrealizują projekt „Połączeni. Siejemy
możliwości”.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszt
warsztatów oraz narzędzi pokryty. O udziale
decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych prosimy
o zgłoszenie się na adres biblioteki: mbp@dobczyce.pl, Justyna.sza28@gmail.com bądź przez
stronę na FB: facebook.com/biblioteka.dobczyce.
Koordynatorkami i autorkami pomysłu są
Małgorzta Bartnik, dyrektor PS nr 3 w Dobczycach oraz Justyna Szawara, bibliotekarka z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.
Projekt dofinansowano ze środków programu
„UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę”.
MBP
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z Ispiny

J

Zwyczajnie niezwyczajni: Iwona Puchała

ednym z działań statutowych Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „Ispina” jest działalność
społeczna i popularyzatorska. Prezentowaliśmy już
na łamach „Tapety” sylwetki twórców działających
w ramach grupy malarskiej „Wypisz wymaluj”.
Obecnie pragniemy Państwu przedstawić kolejne
niezwykłe osoby mieszkające w naszej gminie,
których działania i postawa zasługują naszym
zdaniem na uwagę. Przedstawiamy Iwonę
Puchałę.
Gdzie mieszkasz?
W Dobczycach. Trochę przez przypadek, bo tu
dostaliśmy z mężem działkę i postanowiliśmy
na niej wybudować dom. Dziś bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, bo praktycznie cała
nasza rodzina mieszka w Dobczycach lub w
pobliskich miejscowościach. Poza tym mamy
super sąsiadów, żyjemy wśród życzliwych ludzi
i w sympatycznym otoczeniu. Mamy blisko do
pracy, dobre połączenie z Krakowem i moim
rodzinnym Czasławiem.
Czy powiesz coś o minusach mieszkania
tutaj?
Nie widzę żadnych minusów. Naprawdę. Cieszę
się, że tu mieszkam. Tak blisko rodziny i przyjaciół, z którymi czuję się mocno związana i czuję
ich życzliwe wsparcie.
Pracujesz jako...
Nauczyciel. Zawsze chciałam być nauczycielką,
tak jak moja mama. W ogólniaku miałam dylemat, jakie studia wybrać: matematykę czy język
polski. Mama sugerowała polonistykę. Posłuchałam, poszłam na ówczesną Wyższą Szkołę
Pedagogiczną. W trakcie studiów musiałam
odbyć praktyki i tak trafiłam do Zespołu Szkół
Rolniczych w Dobczycach. Praktyki odbyłam
pod opieką pani Ewy Majki. Ukończyłam studia
z początkiem lat 90. To był bardzo trudny okres
na poszukiwanie pracy. Na szczęście znalazłam
ją w szkole, w której odbywałam praktyki. Pracowałam tam do momentu jej likwidacji i bardzo
miło wspominam ten okres. Potem przeszłam do
Zespołu Szkół na ul. Szkolnej. Tutaj też dobrze
mi się pracuje. Dodam, że cały czas pracuję,
jako polonistka.
A prywatnie jesteś...
Od ponad 30 lat mężatką. Jestem też mamą
i od niedawna babcią. Te lata przeplatane były
i szczęściem, i troskami. Opieka nad niepełnosprawnym synem Łukaszem była z jednej strony
największym wyzwaniem i życiową próbą, ale z
drugiej strony ustawiła nam właściwą hierarchię
wartości. Wykształcenie, uroda czy bogactwo
stają się nieistotne w obliczu konieczności zapewnienia takiemu dziecku całodobowej pełnej opieki
przez 20 lat. Do tego ciągłe wizyty i konsultacje
lekarskie, zabiegi, rehabilitacja. A przecież oprócz
Łukasza mieliśmy dwoje innych dzieci, które też
wymagały naszej opieki. Oboje pracowaliśmy

zawodowo. Staraliśmy się dobrze wypełniać
obowiązki związane z codzienną pielęgnacją
i opieką nad chorym dzieckiem. Chcieliśmy, żeby
Łukasz czuł naszą obecność, troskę i miłość, tak
samo jak pozostali synowie. Na szczęście nie
zostaliśmy sami. Otrzymaliśmy dużo wsparcia
i bezinteresownej pomocy, szczególnie ze strony
rodziny i przyjaciół, czy też rodziców innych
niepełnosprawnych dzieci oraz wielu innych
osób. A potem śmierć Łukasza i pustka, która po
nim została... Bardzo trudny moment w życiu
naszej rodziny, ale czuliśmy wzajemne wsparcie
i oparcie w rodzinie.
Mając tyle obowiązków znalazłaś jeszcze
czas na działalność społeczną i wolontariat.
Jak to się zaczęło?
Znowu przez przypadek. Maria Gierlach zainicjowała w ZSR wolontariat Klub Ośmiu i zaprosiła
mnie do współpracy. Potem samo się potoczyło.
Najpierw działalność w szkole, później pierwsza
akcja poza szkołą. Nasi wolontariusze wyszli do
ludzi na dobczyckim Rynku przed świętami Bożego
Narodzenia, rozdając chleb i składając życzenia.
Potem ta akcja przeobraziła się w uliczną wigilię,
która jest organizowana corocznie do dziś, wraz
ze świątecznym jarmarkiem. Mamy na koncie
wiele udanych imprez i akcji. Jest to możliwe
dzięki zaangażowaniu i bezinteresowności młodych osób, które poświęcają swój czas, energię
i pracę na rzecz innych. Dzięki temu poznałam
wiele niezwykłych osób, o których zawsze myślę
z uśmiechem. Jedną z nich jest Michał Nowak.
Sam działał w Klubie Ośmiu w ZSR. Potem, gdy
uległ wypadkowi, ten sam Klub organizował
pomoc dla niego.
Klub Ośmiu to nie jedyna organizacja, dla
której pracujesz społecznie...
Jestem zaangażowana w Klubie Tischnera,
zrzeszającym wolontariuszy z ZS. Współpracujemy z Krakowskim Hospicjum dla Dzieci
i Stowarzyszeniem Hospicyjnym „Bądźmy razem”.
Pomagamy przygotować paczki mikołajkowe,
kartki i stroiki świąteczne dla podopiecznych
fundacji. Zbieramy kosmetyki, słodycze i chemię gospodarczą dla potrzebujących, głównie
osób starszych i samotnych. Organizujemy
z młodzieżą przedstawienia dla dzieci, bale
integracyjne. Młodzi ludzie sami sobie wybierają
zadania, jakie chcą realizować. Pracuję również
w Fundacji „Okno nadziei”, gdzie opiekujemy się
przede wszystkim starszymi i chorymi.
Skąd taka potrzeba działania?
Dzięki temu czuję się spełniona. W trudnych
chwilach sama doświadczyłam wiele dobra
i bezinteresownej pomocy ze strony wielu ludzi.
To naturalne, że teraz, kiedy mogę, powinnam
dobro i bezinteresowność przekazać dalej. Daje
mi to poczucie sensu życia i sprawia wiele satysfakcji. Jakoś tak cieplej mi się robi na sercu, gdy

mam świadomość, że komuś mogę pomóc, albo
wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Czasem nie
trzeba wiele: wystarczy obecność, czuły gest czy
dobre słowo. Poza tym czuję się bardzo dumna
z naszych wolontariuszy, gdy ich obserwuję
w pracy i widzę, jak bardzo są otwarci na potrzeby
innych i zaangażowani w społeczną działalność.
Dla nich pomaganie jest czymś naturalnym. Dla
mnie, jako opiekuna miło jest słyszeć pochwały
i podziękowania kierowane pod ich adresem. To
nadaje sens mojej pracy wychowawczej.
Co Twoim zdaniem można usprawnić czy
ulepszyć w społecznej działalności?
Cieszy mnie, gdy zgłaszają się kolejne chętne
do pomocy osoby. Potrzebujących jest sporo
i każdy, kto chce pomóc, jest mile widziany
w naszym gronie. Jako społeczeństwo stajemy się
coraz bardziej wrażliwi na potrzeby innych, są
organizowane różne akcje i działania pomocowe.
Powstają nowe miejsca z myślą o osobach, które
do tej pory były wykluczone z życia społecznego.
Jednak wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby
różne działające organizacje, fundacje i stowarzyszenia nawiązywały ze sobą współpracę.
Myślę, że warto też popracować nad międzypokoleniową integracją.
Co dla ciebie jest najważniejsze?
Zdecydowanie rodzina. Zawsze była oparciem
i dawała mi poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że
ważne jest też, abyśmy wszyscy byli wzajemnie życzliwi i uważni na drugiego człowieka.
Kocham życie i potrafię się nim cieszyć. Mam
wiele planów i marzeń na przyszłość. Realizację
niektórych musiałam odłożyć na dobrych kilka
lat, ale teraz do nich wracam.
Rozmawiała Iwona Urbaniak
rys. Klaudia Garbień

Warto posłuchać, czyli „5 Sport Challenge Dobczyce”

5

Sport Challenge Dobczyce to pięć odcinków,
które w od listopada ukazywały się w sieci
w ramach projektu o tymże tytule.
Cykl ukazuje historie pięciu znakomitych
sportowców z naszej gminy.
Na stronie rozbiegane.dobczyce.pl, na
fanpage’u grupy oraz na aplikacji Sound Cloud
(profil Rozbiegane Dobczyce) można wysłuchać
i obejrzeć te dłuższe z założenia wywiady. Ich
założeniem jest ukazanie głębie życia, walki

12

Fundację Sztuki,
Przygody i Przyi determinacji naszych sportowców.
jemności ARTS
Zachęcamy do zapoznania się z wywiadami oraz Gmina
i wyzwaniami rzucanymi przez sportowców i Miasto Dob– Agnieszkę Yarokhau, Sebastiana Kasprzyka, czyce.
Tatianę Krupowicz, Waldemara Kowalskiego
Projekt
i Tomasza Lichonia.
realizuje sto„5 Sport Challenge” dofinansowano ze środ- warzyszenie
ków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame- Rozbiega ne
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego Dobczyce.
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
RD
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z biegiem lat

Anegdoty o sławnych
ludziach (17)

Tajne nauczanie podczas niemieckiej okupacji w Dobczycach

T

ajne nauczanie w Dobczycach i Dziekanowicach rozpoczęło się 3 stycznia 1940 roku
i trwało do 15 stycznia 1945 roku.
Organizacja tego szkolenia polegała na
początku na tym, by umożliwić kontynuację
nauki uczniom kształcącym się jeszcze przed
rozpoczęciem wojny. I ci uczniowie douczyli
się i zdali egzaminy. Było to 17 osób. Egzamin
Popularny dziennikarz i krytyk filmowy, odbył się w prywatnym mieszkaniu w Kornatce
Zygmunt Kałużyński, został kiedyś skrytyko- 2 i 3 grudnia 1942 roku.
wany przez Kazimierza Rudzkiego, że wygląda
Druga grupa uczniów uczyła się w Dobniechlujnie, jakby od miesięcy się nie mył.
czycach, w mieszkaniu prywatnym państwa
- Ależ Kaziu – bronił się Kałużyński – przecież Stochów przez cały okres wojny i zdała egzamin
ja się kąpię co tydzień…
Liceum Ogólnokształcącego w Dziekanowicach
- Ale czy zmieniasz wodę?
2-4 lipca 1944 roku. Zdawało 28 osób. Łącznie
w liceum uczyło się 45 osób.
Znany z roztargnienia popularny dziennikarz
Niezależnie od wymienionych uczniów,
krakowski, Leszek Mazan przymierzał kiedyś
w sklepie z kapeluszami rozmaite nakrycia głowy.
W końcu zdecydował się i rzekł do sprzedawcy:
- Ten kapelusz najbardziej mi odpowiada…
- Nic dziwnego – wyjaśnił sprzedawca. – To jest
ten, w którym pan przyszedł do sklepu…
Znany dziennikarz i sprawozdawca sportowy,
Jan Ciszewski, zasnął kiedyś przed telewizorem
podczas oglądania meczu piłkarskiego. W końcu
obudziła go zona, mówiąc:
- Obudź się, już pierwsza.
- A kto strzelił?! – zawołał Ciszewski.

Szczególnie niebezpieczny okazał się termin
ostatniego egzaminu w Dziekanowicach, ponieważ dzień przed egzaminem do Dobczyc przyjechała żandarmeria i SS z zamiarem pacyfikacji
miasta. Uczniowie zdążający do Dziekanowic,
musieli iść przez Rabę, zdejmując buty. Był to
jeden z niebezpiecznych momentów, tuż przed
zakończeniem wojny.
Szkoła Dobczyce-Dziekanowice miała bardzo
duże znaczenie w tajnym nauczaniu w Małopolsce.
A liczne grono absolwentów mogło natychmiast
po zakończeniu wojny iść na wyższe studia.
W 1971 roku został powołany komitet organizacyjny dotyczący uczczenia Tajnego Nauczania
w Dobczycach i Dziekanowicach z udziałem
władz politycznych i uczniów. Opublikowano
książkę ze wspomnieniami organizatorów

C.F.

Z przepisów Teściowej
Kapusta panierowana
główka kapusty białej lub włoskiej
średniej wielkości,
tłuszcz,
mąka,
2 jajka,
bułka tarta,
sól, pieprz i cukier do smaku.
Kapustę oczyścić z uszkodzonych liści,
opłukać, podzielić na 4 części i zalać wrzątkiem
z dodatkiem soli i cukru.
Zagotować pod przykryciem. Odkryć na
chwilę, znowu przykryć i pogotować aż będzie
chrupiąca. Następnie wyjąć kapustę i osączyć,
usunąć głąb, posypać pieprzem i mąką.
Panierować ja w rozmąconych jajkach
i bułce tartej . Kłaść na silnie rozgrzany tłuszcz,
zrumienić na złoty kolor a potem dosmażyć
jeszcze chwile na małym ogniu.
Smacznego życzy Teściowa

Porada: Jedzmy zdrowo, wysypiajmy się,
bądźmy dla siebie wyrozumiali i życzliwi.
Codziennie spacerujmy bez względu na pogodę.
Wszyscy to wiemy ale warto przypomnieć.
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ak zainteresować uczniów przedmiotami
z nauk ścisłych? Jednym z wartościowych
projektów, w których bierze udział SP nr 2
w Dobczycach, jest „Być jak Ignacy”.
Celem programu jest popularyzacja polskiej
nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych,
polskich naukowcach. Doskonałym przykładem
jest postać patrona Fundacji PGNiG - Ignacego
Łukasiewicza - wielkiego, polskiego wynalazcy,
pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce,
ale i na świecie.
Program skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych (klas I-VIII). To właśnie im najbardziej potrzebne są dobre przykłady, na których
mogą się wzorować w swoim codziennym życiu.
Wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że
warto wierzyć we własne siły i marzenia.
SP nr 2
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w czasie wojny doszli kolejni, którzy rozpoczynali naukę na różnych etapach. Było to 60 osób
w Dziekanowicach i 85 w Dobczycach. Razem 145
uczniów. Otrzymywali świadectwa ukończenie
pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy.
Grupę licealną uczyło grono nauczycielskie w składzie: inż. Jan Brągiel uczył łaciny,
historii i języka polskiego, Czesława Denkowa
- przyroda, geografia, biologia, mgr Bogusława
Iskierska - niemiecki i polski, mgr Stanisław
Szybowski - fizyka, matematyka, chemia, mgr
Tadeusz Slusarz - fizyka, matematyka, chemia
i astronomia.
Druga grupa ucząca w Dziekanowicach (gimn.
handlowe) to: Stanisław Szybowski, organizator,
uczył matematyki i chemii, Stanisław Bednarski - księgowości, mgr Henryk Głuś - filologia
klasyczna i język polski, Amelia Kaus - geografia
i biologia, Mieczysław Kaus - psychologia, język
angielski i język rosyjski. Ponadto inż. Antoni
Woźniak - technika i organizacja handlu i ks. dr
Władysław Wicher - religia i język niemiecki.
Od roku 1943 rosnąca liczba uczniów zmuszała
do poszukiwania miejsc do nauki i znaleziono
je w szkołach podstawowych. To również nie
było legalne.
Profesorowie obydwu grup nauczania nie
narzekali na trudy życia codziennego, natomiast
wspominali częste kontrole niemieckie. Wyjątkową ofiarnością i zaangażowaniem wykazali
się uczniowie i rodzice, kiedy okazało się, że
profesor Slusarz, który dochodził z daleka dwa
razy w tygodniu, zdarł buty. Po jakim czasie
zakupiono mu nowe ze składki.

„Ujawniona po latach”.
Organizatorzy tajnego nauczania dzisiaj
już nie żyją. Jan Brągiel zmarł w Dobczycach,
gdzie jest pochowany na tamtejszym cmentarzu,
a Stanisław Szybowski na Śląsku, gdzie pracował po wojnie.
I uczniowie, i nauczyciele dochodzili na
zajęcia z odległych miejscowości, nawet z Gdowa.
Wykaz absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, egzamin dojrzałości Kornatka 3 i 4
grudnia 1942:
Zbigniew Banach, Zofia Bergel, Aleksandra
Dudek, Edward Gawur, Tadeusz Kalęba, Stanisław Kamiński, Kazimierz Kośmider, Janina
Kowalska, Kazimierz Krzysiak, Stanisław Kulma,
Mieczysław Machna, Maria Stasiak, Stanisław
Stoch, Józef Stokłosa, Krzesław Stokłosa, Aleksandra Trybuła, Bolesław Uhacz. Razem 17 osób.
Lista absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, egzamin dojrzałości w Dziekanowicach
w dniach 2, 3, 4 lipca 1944: Walentyna Bieńkowska, Stanisława Chorobik, Józefa Drozdowicz,
Bronisława Duda, Roman Głuś, Helena Kopera,
Stanisław Kośmider, Władysław Kowalski, Bronisław Latowski, Konstanty Lichoń, Mieczysław
Łazęcki, Jadwiga Łodzińska, Stefania Orzechowska, Zofia Petsenówna, Jan Podsadecki,
Józef Polończyk, Stanisława Polończyk, Ludwik
Stoch, Maria Stoch, Władysław Stoch, Władysław
Stoch, Florentyna Slusarczyk, Józef Szczęch,
Eugeniusz Trybuła, Urszula Zach, Łucja Zach,
Jerzy Żuławiński, Halina Żyła.
Roman Głuś
fot. archiwum
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Zabezpieczenie roślin na zimę
oczątek grudnia to „ostatni dzwonek” dla
tych właścicieli ogrodów, którzy zwlekali
z zabezpieczeniem roślin na zimę. Temperatura
spada już poniżej zera, a w każdej chwili może
spaść śnieg utrudniający wykonanie zabiegów
zabezpieczających rośliny przed ujemnym
działaniem na nie zimowych warunków
atmosferycznych.
Drzewa i krzewy:
iglaste
- wrażliwe na wyłamywanie przez śnieg lekko
spiralnie owinąć sznurkiem, który należy na
wiosnę usunąć;
zimozielone
- wyściółkować glebę wokół nich warstwą kory,
trocin, kompostu, liści. Zabezpieczy to systemy
korzeniowe przed wymarzaniem;
- rośliny owinąć agrowłókniną, matami ze słomy
lub trzciny i całość owinąć sznurkiem;
wrażliwe na niskie temperatury
- wyściółkować glebę, a dodatkowo wokół szyi
korzeniowej uformować kopczyk z materiałów użytych do ściółkowania. Resztę rośliny
zabezpieczyć materiałami jw. z tym, że należy
dodać dodatkową warstwę materiału, a między
materiał chroniący a roślinę dołożyć np. liście,
styropian, itp.;
o płytkich systemach korzeniowych
(różaneczniki, azalie, wrzosy, wrzośce)
- glebę wokół nich wyściółkować, a rośliny okryć
agrowłókniną i gałązkami z drzew iglastych;

P
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Zima dla właścicieli ogrodów, wbrew pozorom, nie jest okresem bezczynności. Chcąc,
aby wiosną ogród i rosnące w nim rośliny
oraz trawnik nadal cieszyły nasze oczy, należy
w okresie zimowym poświecić im trochę czasu.
Warto wykonać następujące prace:
Podczas porządków jesiennych można
pokusić się o pozostawienie w kącie ogrodu
sterty liści przykrytych gałęziami, gdzie znajdą
schronienie jeże.
Bielenie pni drzew – najczęściej robi się
to tzw. „mlekiem wapiennym” tj. mieszaniną
wapna palonego i wody (2 kg wapna na 10 litrów
wody). Celem zabiegu jest zapobieżenie pękaniu
pni drzew.
Sporządzenie a następnie systematyczne
sprawdzanie stanu osłon krzewów i małych
drzew, które mają zabezpieczać przed niskimi
temperaturami i przed wyłamywaniem przez
śnieg. Jeśli uległy uszkodzeniu, należy je poprawić lub wymienić.
Założenie i sprawdzanie osłon zabezpieczających drzewka przed ogryzaniem przez zwierzynę.
Otrząsanie śniegu z roślin narażonych na
wyłamywanie (głównie kolumnowe odmiany
drzew i krzewów iglastych), zwłaszcza po intensywnych opadach mokrego śniegu.
Usuwanie z drzew owocowych zaschniętych
owoców (tzw. mumii), suchych liści i spękanej
kory. Często zimują tam jaja i larwy szkodników,
oraz zarodniki grzybów chorobotwórczych.
W suche i bezmroźne dni przycinamy pędy
drzew i krzewów. Wycinamy pędy chore, suche,
złamane, uszkodzone, a także takie, które się
krzyżują i rosną do środka korony.
W okresie odwilży podlewać rośliny zimozielone, aby uzupełniły wodę, którą odparowują
przez liście.
Podczas odwilży usuwamy zalegającą na
trawniku wodę np. poprzez nakłuwanie widłami
amerykańskimi darni (w ten sposób odprowadzimy wodę w głębsze warstwy gleby) lub
wykopując wąskie rowki odprowadzające wodę
(np. pod krzewy lub na rabaty), które można
później zasypać piaskiem lub ziemią z kretowisk.
W mroźne i śnieżne dni dokarmiamy ptaki.
Inż. Jacek Kozubek
fot. zielonyogrodek.pl

KS Raba liderem w wyścigu o IV-ligę!

obiegły końca jesienne rozgrywki piłkarskie w naszym regionie. Wyśmienitą
rundę jesienną w Klasie Okręgowej ma za sobą
seniorski zespół Raby Dobczyce.
Podopieczni trenera Grzegorza Turczy w 13.
meczach zanotowali 10 wygranych, 2 remisy
i 1. porażkę. Z liczbą 32. zdobytych punktów
uplasowali się na pierwszym miejscu w ligowej
tabeli, wyprzedzając Radziszowiankę Radziszów
i Wiślankę Grabię.
Wiosną biało-niebiescy zamierzają skutecznie
powalczyć o IV-ligę.
-Łatwo nie będzie ale chcemy podjąć się wyzwania
walki o czwartą ligę dla Raby Dobczyce - nie boję
się tego sformułowania - mówi szkoleniowiec
zespołu z Dobczyc. Drużyna z ul. Podgórskiej,
którą niemal w 100% tworzą wychowankowie
klubu, jesienią rozegrała kilka wyśmienitych
meczy.
Z dobrej strony w zespole pokazali się także
młodzi zawodnicy, którzy zdążyli już zaliczyć
debiuty w seniorskiej piłce a nawet premierowe
gole!
Listopad to także sporo ciekawej rywalizacji
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róże
- wokół szyi korzeniowej formujemy kopczyki
z ziemi wysokości 20-30 cm;
- róże pienne i pnące odczepiamy od podpór, przyginamy delikatnie do ziemi, delikatnie mocujemy,
korony piennych zabezpieczamy kopczykiem,
a resztę rośliny materiałem izolacyjnym;
owocowe
- zabezpieczyć przed gryzoniami, zającami
i sarnami szyje korzeniowe i pnie specjalnymi
osłonami;
- po spadnięciu śniegu dobrze jest udeptać go
wokół roślin, co utrudni poruszanie się gryzoniom, które pod miękkim śniegiem świetnie
sobie radzą, a przy ubitym śniegu będą miały
utrudniony dostęp do korzeni i młodych pędów.
Byliny i trawy ozdobne:
- większe okazy (miskanty, trawa pampasowa)
związujemy, całą rabatę ściółkujemy materiałem izolacyjnym (kora drzew iglastych, trociny,
liście, gałęzie iglaków).
Trawniki:
- nie składować na trawnikach dużych ilości
śniegu pochodzącego z odśnieżania;
- ograniczyć stosowanie soli na chodnikach
w pobliżu trawników;
- nie deptać zmarzniętej murawy.
Ponadto
- z iglastych (jodły, cyprysiki, jałowce i kolumnowe
odmiany iglaków) i zimozielonych systematycznie delikatnie otrząsać mokry śnieg, który może
odkształcić lub połamać gałęzie lub całe rośliny;
- rany po odłamanych gałęziach
wyrównujemy ostrą piłą i zabezpieczamy maścią ogrodniczą;
- regularnie sprawdzamy okrycie
roślin;
- do okrywania roślin nie używać folii, a gdy używamy agrowłókniny to powinna ona być
w kolorze białym;
- malowanie pni drzew owocowych wapnem ma na celu
zabezpieczenie pni przed pękaniem. Można też użyć białej
agrowłókniny, falistej tektury,
mat słomianych i trzcinowych.
Zima w ogrodzie

wśród grup młodzieżowych. Zespół Młodzików
walczył w weekendowym Turnieju Podhale Cup,
gdzie zajął 1.miejsce w grupie Brązowej. Piłkarskie
zmagania pod Tatrami miały swoją wartość dla
zespołu, bowiem młoda Raba mogła skonfrontować umiejętności
z przeciwnikami
z wyższej ligowej
półki.
Bardzo dobry
występ odnotowali także chłopcy z r.
2011, którzy zajęli
3.miejsce w Halowym
Turnieju Jurajski Vinter Cup. Podopieczni
trenera Jakuba Piecha rozkręcali się
z każdym meczem
i byli bliscy końcowego zwycięstwa. Niemniej jednak miejsce
na podium również
zostało przyjęte

z radościom i uśmiechami na twarzach młodych
futbolistów. Warto także nadmienić, że Królem
Strzelców tego turnieju został zawodnik Raby,
Mateusz Gibała.
tekst i foto: Bartek Polończyk
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Sala gimnastyczna drugim domem

akub Piwowarski, wrócił z Mistrzostw
Polski z wielkimi sukcesami – srebrny
medal drużynowo i brązowy medal w wieloboju drużynowo (ćwiczenia wolne, poręcze).
Ze znakomitym sportowcem rozmawiamy
o sukcesach, spełnieniu i planach na przyszłość.
Gimnastykę sportową uprawiasz już
prawie 20 lat. Przez pryzmat tych lat
jesteś szczęśliwy, że wybrałeś ten sport?
Nie wyobrażam sobie trenowania bez bycia
szczęśliwym i cieszenia się z tego, co się trenuje.
Jak zauważyłeś, to już prawie 20 lat i bardzo
się cieszę, że jest to gimnastyka. Ten sport wiele
mnie nauczył, nie tylko wszechstronnie rozwinął
moje ciało, ale przede wszystkim ukształtował,
jako człowieka.
Wspominałeś ostatnio, że to prawdopodobnie pomału koniec twojej kariery, czy
uważasz się za spełnionego sportowca?
W Polsce gimnastycy dość szybko kończą
karierę, przyczyną są pieniądze. Każdy
z nas kiedyś musi wejść w dorosłość, mało kto
jest w stanie pogodzić profesjonalne treningi
z pracą. Na dłuższą metę jest to niewykonalne,
organizm domaga się wypoczynku. Niestety
najlepsi gimnastycy w Polsce nie są w stanie
utrzymać się z trenowania. Nie chciałbym
kończyć z gimnastyką całkowicie, ale zmieniam cele na bardziej amatorskie, będę ćwiczył
dla utrzymania zdrowia, nie tak intensywnie
i często jak dotychczas.
Każdy, kto trenuje wyczynowo, mierzy w najwyższe cele. Dopóki poświęcałem się całkowicie
treningom nie czułem się spełniony, chciałem
więcej i wiedziałem, że jest to w moim zasięgu.
Teraz jak popatrzę na to z perspektywy czasu,
osiągnąłem naprawdę dużo. Tak, czuje się
spełniony.

P

W Dobczycach wiele dzieci trenuje gimnastykę sportową, czy też artystyczną.
Są jakieś rady, które z perspektywy swojego doświadczenia dałbyś tym młodym
sportowcom, a może to wskazówki dla
rodziców?
Na pewno każdego zachęcałbym do trenowania
gimnastyki, rodziców do zapisania dziecka na
gimnastykę, nawet jeśli nie wiąże się przyszłości
z tą dyscypliną. Gimnastyka jest doskonałym
przygotowaniem dla każdego sportu. Dla dzieci,
które trenują, najważniejsze jest, aby potrafiły
się tym cieszyć. Rodzice natomiast powinni
pomagać im wytrwać w postawionym celu, bo
jak wszędzie pojawiają się kryzysy. Zmuszanie
do treningu nie pomoże w ich rozwiązaniu,
dziecko musi czuć, że jest to jego wybór.
Jakie sukcesy uważasz za najważniejsze
w swojej karierze, a jakiego marzenia nie
udało się spełnić?
Największym sukcesem jest wyjazd na Mistrzostwa Świata w Nanning (Chiny). Natomiast
niespełnionym marzeniem z pewnością udział
w Igrzyskach Olimpijskich.
Jakie masz plany na przyszłość? Trener
przyszłych mistrzów Polski?
Obecnie już zajmuje się trenowaniem nowych
adeptów gimnastyki i chciałbym z tym wiązać
swoją przyszłość. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wiążesz jakieś plany z Dobczycami?
Tak, chciałbym kiedyś prowadzić sekcję gimnastyczną w Dobczycach, ale na razie nic tego
nie zapowiada.
Czego nauczyła Cię gimnastyka?
Flic-falc’a . Gimnastyka nauczyła mnie wszystkiego. To jaki jestem, to zasługa w głównej
mierze gimnastyki i rodziny. Sala gimnastyczna
stała się moim drugim domem, więcej czasu

spędziłem na niej, niż w domu.
Oprócz gimnastyki, jakie masz pasje
i zainteresowania?
Interesuje się sportem, każdy sport potrafi
wywołać u mnie emocje. W wolnym czasie lubię
czytać książki. Aczkolwiek nigdy nie miałem za
dużo wolnego czasu, więc ciężko mi stwierdzić,
bo najróżniejsze rzeczy potrafią mnie zainteresować i naprawdę mnie ciekawią.
Masz czas śledzić, co dzieje się w rodzinnych Dobczycach? Jesteś dumny ze swojego
miasta, gdy o nim opowiadasz? Z czego
najbardziej?
Tak - śledzę, co dzieje się w Dobczycach, czasem
dowiaduje się w domu. Bardzo mi się podoba
jak Dobczyce się rozwijają, szczególnie pod
kątem rekreacji i jestem z tego dumny. Kibicuje
również sportowcom z Dobczyc i cieszą mnie ich
sukcesy. Ubolewam nad zlikwidowaniem klas
sportowych, mam nadzieję, że w przyszłości
to się zmieni.
Rozmawiał Paweł Piwowarczyk
fot. ze zbiorów Jakuba Piwowarskiego

ufundowane przez Małopolski Związek Łuczniczy
oraz nagrody ufundowane przez Starostwo
Piwowarska; IV miejsce (młodziczki) - Gabriela Powiatowe w Myślenicach, Gminę Dobczyce
Kica; IV miejsce (dzieci starsze) - Alan Kupiec; oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
V miejsce (dzieci starsze) - Maja Wilkosz; VI w Dobczycach.
miejsce (dzieci starsze) - Konrad Grabowski); VI
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
miejsce (młodzicy chłopcy) - Augustyn Płoskonka klubom, które wsparły organizację zawodów
W kategorii drużynowej, pierwsze miejsce poprzez wypożyczenie mat i sprzętu oraz zawodzajął Klub MGOKiS Dobczyce, drugie - ULKS nikom i trenerom. Szczególne podziękowania
„Sokole Oko” Zawadka, a trzecie - KS Płaszo- kierujemy w stronę pana trenera, Tomasza
wianka Kraków.
Pytlaka, za ogromny wkład włożony w przygoNad prawidłowością przeprowadzania zawo- towanie imprezy.
dów czuwała Komisja sędziowska w składzie:
mgokis
sędzia główny Ewelina Olesek oraz sędziowie:
fot. ze zbiorów MGOKiS
Zbigniew Austyn,
Katarzyna Skowron i Magdalena
Olesek. Kierownikiem strzelań
był Tomasz
Pytlak.
Zdoby wcy
miejsc 1-6, zarówno w kategoriach
indywidualnych,
jak i klasyfikacji drużynowej,
otrzymali dyplomy, natomiast
laureaci miejsc
1-3 w kategoriach indywidualnych dodatkowo medale

Tytuły łuczniczych Mistrzów Małopolski przyznane

o raz czternasty dobczyckie Błonia zamieniły się w arenę łuczniczych zmagań. Kluby
z całej Małopolski zjechały do naszego miasta,
by wziąć udział w Mistrzostwa Małopolski
Dzieci i Młodzików Łucznictwie.
W związku epidemią choroby zakaźnej
COVID-19 oraz obowiązującą w powiecie
myślenickim czerwoną strefą, zawody zostały
przeprowadzone w nowym reżimie sanitarnym,
bez udziału publiczności.
W mistrzostwach wzięło udział 42 młodych zawodników, zrzeszonych w 7 klubach
i sekcjach łuczniczych, działających na terenie
województwa małopolskiego. Gościliśmy: UKS
„Diana” Wolbrom, ULKS „Sokole Oko” Zawadka,
ULKS „Grot” Zabierzów, KS „Płaszowianka”,
UKS „Ósemka” Kraków, PKS „Jakub” Więcławice.
Silną reprezentację wystawił także MGOKiS
Dobczyce, który wspólnie ze Stowarzyszeniem
Achilles Dobczyce był organizatorem zawodów.
W kategorii chłopców, bezkonkurencyjni
w okazali się reprezentanci sekcji łuczniczej
MGOKiS Dobczyce - Nikodem Mróz (kat.
dzieci), Jan Bobek (kat. dzieci starsze), Mikołaj
Pieniążek (młodzicy), którzy ustrzelili złote
medale i tytuły „Mistrzów Małopolski” w swoich kategoriach wiekowych. Kolejny zawodnik
dobczyckiej sekcji, Artur Kanik, zajął trzecie
miejsce w kategorii dzieci.
Wyniki pozostałych zawodników sekcji łuczniczej MGOKiS: IV miejsce (dzieci) - Angelika
Xiritori; IV miejsce (dzieci starsze) - Kamila
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