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Wyjątkowy dzień otwarty w RCOS
W marcu w Regionalnym Centrum 

Oświatowo-Sportowym w Dobczycach 
gościliśmy obywateli Ukrainy, którzy zna-
leźli na terenie gminy Dobczyce schronienie 
przed wojną. 

Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci 
i młodzieży z Ukrainy, zorganizowano spe-
cjalne spotkanie informacyjne połączone  
z dniem otwartym Regionalnego Centrum 

Oświatowo-Sportowego. Licznie przyby-
łych Ukraińców oraz goszczące ich rodziny  
i właścicieli obiektów noclegowych przywitali 
gospodarze gminy i obiektu.

Podczas krótkiego wprowadzenia, ilu-
strowanego materiałem filmowym, goście 

lepiej poznali Dobczyce i ich atrakcje,  
a następnie mieli okazję dowiedzieć się 
więcej na temat instytucji działających  
w mieście i ich oferty.

Spotkanie było także okazją do zapo-
znania się najważniejszymi informacjami 
dotyczącymi legalizacji pobytu czy procedury 
wydawania numeru PESEL. Obywatele 
Ukrainy mogli też zasięgnąć informacji  

w kwestiach związanych z przysługującymi 
im świadczeniami, organizacją zajęć edu-
kacyjnych czy rynkiem pracy. 

Informacji udzielali pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce 
oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu 
Pracy w Myślenicach – filia Dobczyce. 

W ramach dnia otwartego dzieci i mło-
dzież mogły skorzystać z oferty zajęć zorga-
nizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach, Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dobczycach, Klub 
Sportowy Raba Dobczyce, Sekcję Gimnast-

ki Artystycznej Diament 
Dobczyce, oddział ZHP czy 
wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczy-
cach i Szkoły Podstawowej 
w Brzączowicach. Dzieciom 
towarzyszyły także wesołe 
dobczyckie maskotki, które 
dzieliły się słodkościami 
podarowanymi przez firmę 
Wawel.

Wierzymy, że te chwile 
spędzone na wspólnej zaba-
wie i integracji przyniosły 
nieco wytchnienia i radości. 
Był to też dla wielu gości 
pierwszy krok do poznania 
społeczności naszej gminy 
i samego miasta. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim instytucjom, 
organizacjom, wolontariu-
szom, w tym szczególności 
tłumaczom oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w realizację tego przed-
sięwzięcia. Szczególne 
podziękowania kierujemy 
do koordynatorów tego 

wydarzenia: Pani Tatiany Krupowicz, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach.

jota
fot. Katarzyna Matoga
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Powyższe pytanie od kilku tygodni nie-
pokoi mieszkańców północnej części 

naszej gminy – Bieńkowic i Nowej Wsi,  
w granicach których wyznaczono jeden  
z sześciu wariantów przebiegu nowej „zako-
pianki”. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad (GDDKiA) zakończyła pierw-
szy etap prac projektowych zmierzających 
do budowy nowej, trzypasmowej drogi 
ekspresowej S7 z Myślenic do Krakowa.  
W ramach tzw. Studium Korytarzowego 
eksperci GDDKiA potwierdzili jednoznacz-
nie zasadność powstania nowej drogi S7 na 
tym odcinku, z powodu braku możliwości 
poszerzenia istniejącej „zakopianki” oraz 
wyznaczyli najpierw 14, a finalnie 6 kory-
tarzy (K1-K6), o szerokości od 3 do 5 km, 
dla nowego przebiegi drogi. W studium 
przedstawiono również wstępne założenia 
projektowe (ilość tuneli, długość wariantu) 
oraz szacunkowy koszt budowy dla każdego 
z korytarzy. Korytarz K6 dotyczy gminy 
Dobczyce, a według wstępnych zamierzeń 

Czy nowa „zakopianka” będzie przebiegać przez naszą gminę?
ma przebiegać (po powierzchni) przez 
sołectwo Bieńkowice (względnie także przez 
Nową Wieś). 

W związku z wzmagającą się w ostatnich 
tygodniach akcją protestacyjną mieszkańców 
okolicznych gmin – również mieszkańcy 
Bieńkowic rozpoczęli akcję protestacyjną 

poprzez zbiórkę podpisów pod petycją 
do GDDKiA, sprzeciwiającą się jakim-
kolwiek wariantom prowadzenia dro-
gi przez Bieńkowice. Równolegle do 
tych działań mieszkańcy, w związku  
z brakiem medialnych doniesień oraz 
oficjalnych komunikatów ze strony urzędu, 
poprosili o spotkanie i wyjaśnienie stano-
wiska gminy burmistrza Tomasza Susia. 

Odbyło się ono w (24 lutego)  
w remizie OSP w Bieńkowicach. Burmistrz 
zdementował pojawiające się plotki, że to 
samorząd gminy zabiegał o budowę drogi 
ekspresowej w obrębie granic gminy lub 
że posiada możliwości decyzyjne w tej 
sprawie. 

Burmistrz Suś skierował do GDDKiA 
pismo dotyczące inwestycji, w którym 
domagał się ewentualnego przeprowa-
dzenia drogi przez tereny niezamieszkałe, 
bez konieczności dzielenia miejscowości, 
oraz wskazania przez GDDKiA dokład-
niejszego przebiegu, celem zajęcia końco-
wego stanowiska przez samorząd gminy. 
Pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony 

GDDKiA. 
Podczas spotkania burmistrz zaprezen-

tował wszystkie 6 korytarzy przebiegu drogi, 
wraz z szacunkowymi kosztami budowy. 
Zwrócił także uwagę, że ze względów logi-
stycznych (największa długość korytarza w 
porównaniu z pozostałymi) i finansowych 
(szczególnie wliczając koszty przedłużenia 
drugiej drogi ekspresowej, S52 w kierunku 
Bielsko-Białej) i wariant K6 jest najmniej 
prawdopodobny do realizacji. 

Mieszkańcy Bieńkowic, którzy zaanga-
żowani są w tak ważną dla ich miejscowości 
sprawę, zebrali przeszło 350 podpisów pod 
petycją przeciw budowie drogi S7 (na nieco 
ponad 600 mieszkańców wsi). 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że 

tutaj nie chodzi o to, czy droga będzie 100 
czy 200m od ich domów, ale o to, że ona  
w ogóle będzie. Podkreślali, że w tym rejonie 
znajdują się osuwiska (w ostatnich latach 
usunięto dwa groźne osuwiska na gmin-
nych drogach dojazdowych, w tym 50m od 
remizy OSP). 

Podczas spotkania w Bieńkowicach 
każdy z uczestników mógł zapoznać się 
z przygotowaną przez liderów protestu 
mapę z zaznaczeniem domostw i działek 
oraz naniesioną trasą proponowaną przez 
GDDKiA, jak również mógł podpisać dwie 
petycje. Druga z nich została oparta o pro-
fesjonalne analizy geologiczne, wskazujące 
na możliwe zagrożenie m.in. dla złoża gazu 
w nieodległym Gorzkowie i Raciborsku oraz 
dla samej kopalni soli w Wieliczce. 

W GDDKiA zaznaczają, że konkretny 
przebieg nowej drogi ma zostać wybrany  
w kolejnych etapach prac projektowych - po 
opracowaniu Studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Na tym etapie inwestycja ma być konsulto-
wana z mieszkańcami. Jeśli GDDKiA uzyska 
na STEŚ niezbędne finansowanie, przetarg 
na wykonanie tej dokumentacji planuje ogło-
sić jeszcze w tym roku, a całość inwestycji 
zrealizować w perspektywie najbliższych 
15 lat (do roku 2037).

Protest, który można skierować do GDD-
KiA oraz do UNESCO, można pobrać na 
stronie protests7.pl/dokumenty/ (protesty 
przyjmowane będą do końca marca).

Pismami w sprawie inwestycji, kierowany-
mi do GDDKiA oraz do UNESCO, wspierają 
swoich mieszkańców także samorządowcy 
gmin, przez teren których planowany jest 
wariant K6 – w tym także samorząd Gminy 
Dobczyce.

Informacje dotyczące planowanej inwe-
stycji oraz wszystkich działań mieszkańców 
i władz samorządowych można znaleźć na 
stronie protests7.pl

oprac. na podstawie protokołu  
z zebrania (Red.)

Podziękowania dla Pana Sebastiana 
Błaszczyka za materiały 

Z gospodarczą wizytą gościła na początku 
marca w Dobczycach Marta Malec-Lech, 

członek zarządu województwa małopolskiego. 
Głównym punktem wizyty była realizowana  
w Dobczycach inwestycja – budowa Gminnego 
Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania 
rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

Centrum mieścić się będzie na piętrze 
remizy OSP Dobczyce przy ul. Jagiellońskiej. 

Burmistrz Tomasz Suś mówił gościom  
o planowanych rozwiązaniach, które miałby 
zostać wprowadzone, takich jak m.in. przy-
gotowanie specjalnej edukacyjnej ścieżki 
pożarowej wyposażonej w interaktywne 
technologie i symulatory, która pozwoli 
na edukację w zakresie postępowania  
w przypadku zagrożeń. 

Poza pracami nad Centrum, goście 
mogli zobaczyć postęp prac prowadzonych 
w budynku komunalnym przylegającym do 
remizy. Remont realizowany jest w ramach 
tej samej inwestycji i pozwoli na przeniesienie 

tam Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Dobczyce. 

Całkowity koszt prowadzonych inwestycji 

to 2 718 300 zł brutto i realizowany jest  
w ramach środków pozyskanych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

tekst i fot: jota
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W „Strażnicy Pod Zegarem” w Rynku w Dobczycach oraz  
w Sklepach „Jan” przy ul. Mostowej i Witosa trwa zbiórka 

artykułów szkolnych, żywnościowych, środków czystości. 
Aktualnie prosimy o:  wszelkiego rodzaju artykuły  

i przybory szkolne;  produkty spożywcze: mleko w karto-
nach, woda mineralna, płatki śniadaniowe, kasza, ser żółty, 
wędliny pakowane hermetycznie, konserwy rybne;  środki 
czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń;  obuwie 
i odzież nadająca się do użytku - głównie dla nastolatków. 

Zbiórka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 12 do 19, a w sobotę od godz. 10.  Na ten moment nie 
potrzebujemy pampersów i artykułów dla malutkich dzieci. 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają 
tę inicjatywę  Dziękujemy za ogromne serce okazane w ten 
sposób obywatelom Ukrainy.    

Organizatorem zbiórki jest Gmina Dobczyce, MGOPS 
Dobczyce oraz Zarząd Gminny OSP. 
Versmold z pomocą dla Ukrainy

W marcu dotarły do Dobczyc dwa transporty artyku-
łów, które udało się zebrać podczas zbiórki prowadzonej  
w partnerskim mieście Stadt Versmold. 

Serdecznie podziękowania burmistrzowi Michaelowi 
Meyer-Hermannowi oraz całej społeczności Versmold za 
wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie 
gminy Dobczyce złożył burmistrz Tomasz Suś. 

- Dziękujemy za wasze otwarte serca, pomoc i solidarność 
w tym trudnym czasie - powiedział. 

Zebrane artykuły zasilą gminny magazyn, z którego 
korzystają obywatele Ukrainy i osoby, u których znaleźli 
schronienie. 

Serdecznie podziękowania należą się również członkom 
Dobczyckiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast na czele 
z Józefą Czyż,  która koordynowała przedsięwzięcie oraz 
druhowi Marcinowi Adamskiemu, który zaangażowany był 
w rozładunek darów. 

Goszczący w gminie Dobczyce obywatele Ukrainy, mogą 
liczyć na pomoc Urzędu w załatwieniu najważniejszych 
spraw związanych z pobytem w Polsce. Wszystkie informacje, 
dotyczące np. rejestracji, nadania numeru PESEL, wniosków  
o świadczenia, znajdują się na stronie urzędu: www.dobczyce.
pl w zakładce „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

W marcu, przy współpracy Gminy i Miasta Dobczyce, 
Stowarzyszenia KAT Dobczyce, SP nr 2 w Dobczycach, 
MGOKiS w Dobczycach, ruszają zajęcia z nauczania języka 
polskiego dla dorosłych Ukraińców. Tym, którzy nie będą 
mogli zapewnić opieki swoim dzieciom, taką opiekę, na czas 
zajęć, zapewniają organizatorzy. 

W kwietniu (3 kwietnia) odbędzie się także Piknik 
Integracyjny Polsko-Ukraiński. Miejsce – Hotel Dobczyce 
na Górze Jałowcowej. Wstęp wolny. W czasie pikniku prze-
widziane gry, animacje, koncerty.

Red.

Trwa zbiórka Pomoc  
dla Ukrainy
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W marcu, po raz szósty dzieci ze szkół 
muzycznych I stopnia wzięły udział 

w VI Regionalnym Konkursie kształce-
nia słuchu, audycji muzycznych i rytmiki 
organizowanym przez Szkołę Muzyczną 
I st. w Dobczycach oraz Stowarzyszenie 
Oczarowani Muzyką. 

Do rywalizacji w konkursie przystąpili 

uczniowie ze szkół muzycznych z Małopolski: 
Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Krakowie oraz szkoły z miejscowości: 
Skawina, Brzesko, Czasław, Łącko, Nowy 
Sącz, Bobowa, Gdów, Tuchów, Miechów, 
Tarnów, Myślenice oraz Dobczyce.

Do Konkurs zgłosiło się trzydziestu 
trzech uczestników. Jury w składzie: dr hab. 
Agnieszka Draus – przewodnicząca komisji 
oraz dr Natalia Szwab i Marcin Pałka oceniali 
uczestników w trzech kategoriach. 

Kategoria A – klasa III sześcioletnie-
go cyklu nauczania, kategoria B – klasa  
V sześcioletniego cyklu nauczania i klasa III 

czteroletniego cyklu nauczania oraz kategoria 
C – klasa VI sześcioletniego cyklu nauczania 
i klasa IV czteroletniego cyklu nauczania.

Patronat honorowy nad konkursem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 
Tomasz Suś. Fundatorami nagród byli: Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce, PKO Bank Polski 
oraz Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej  

I stopnia w Dobczycach. 
Opiekę merytoryczną nad wydarze-

niem objęła Katedra Teorii i Interpretacji 
Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. 
Patronat medialny nad konkursem objęli: 
miesięcznik „Tapeta”, „Sedno”, oraz Myśle-
nice iTV – Telewizja Powiatowa. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplom uczestnictwa, natomiast laureaci  
i wyróżnieni nagrody rzeczowe. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Konkurowali „O berło  
Królowej Jadwigi”

NZPOZ DOB MED w Dobczycach, 
ul. Rynek 16 

zatrudni pielęgniarkę, na pełny etat, 
od 07.2022r.

Bliższe informacje pod nr tel. 600 854 
252 lub w siedzibie firmy.

VI Regionalny Konkurs z Kształcenia Słuchu

Parking w Brzączowicach

Konkurs wiedzy o życiu świętej Jadwigi, 
królowej Polski, jest wieloletnią tradycją 

Szkoły Podstawowej w Kornatce. Od dwóch 
lat konkurs ten ma szerszy, bo powiatowy 
wymiar.

Od lat konkurs cieszy się dużą popular-
nością. W tym roku udział w nim wzięło 
ponad 20 szkół, z których wpłynęło 209 prac. 

Uczniowie wykonali przepiękne prace 
różnymi technikami, które można było 
podziwiać w galerii przygotowanej na tę 
uroczystość. 

Jury konkursowe, w składzie którego 
zasiadły: Lucyna Sławińska-Targosz, Edyta 
Sewiłło, Anna Podmokła, po długich obra-
dach, przyznało nagrody i wyróżnienia  
w konkursie.

Koordynatorem konkursu była Magdalena 
Prusak.  Poczęstunek dla gości przygotowali 
Rodzice uczniów z SP w Kornatce.

Gratulując uczestnikom, burmistrz 
Tomasz Suś zapewnił, że w przyszłym roku  
uczestnicy spotkają się w nowym miejscu, 
ponieważ szkoła podstawowa w Kornatce 
zostanie rozbudowana. 

Dzięki inwestycji, o której wspomniał, 
przebudowane zostaną niektóre pomiesz-
czenia szkolne, zmodernizowana zostanie 
instalacja wewnętrzna, budynek rozbudo-
wany zostanie o dwa pomieszczenia lekcyjne, 
stołówkę, świetlicę oraz salę gimnastyczną.

SP Kornatka

Mieszkańcy sołectwa i parafii w Brzą-
czowicach od wielu lat borykają się 

z problemem braku miejsc parkingowych 
przy kościele w centrum wsi.

Rozmowy, dotyczące lokalizacji tegoż  
w pobliżu kościoła, nabrały poważnego 
tempa wraz z nową kadencją samorządową. 

Padały różne propozycje, rozważano 
lokalizację która będzie najbardziej opty-
malna i bezpieczna (przez wieś przebiega 
droga wojewódzka), ale do zakończenia 
rozmów i podjęcia ostatecznych decyzji 
wciąż było daleko.

Część mieszkańców postulowała utwo-
rzenie parkingu na działce przylegającej do 
drogi dojazdowej do cmentarza parafialne-
go. Właściciele początkowo obstawali przy 
zamianie działki – zależało im bowiem 
na tym, aby nie tracić ziemi pod uprawę  
i hodowlę. 

Sprawa kupna działki pod parking 
rozważana jest przez Gminę Dobczyce, 
która podjęła działania zmierzające do 

sfinalizowania umowy i zakończenia pro-
blemu parkingowego w Brzączowicach. 

Wybór padł na działkę, która znajduje 
się bliżej kościoła.

O inwestycji, inicjatywie mieszkańców  
i rozmowach dotyczących parkingu, a także 
o ostatecznych decyzjach Gminy Dobczyce, 
napiszemy w kolejnym wydaniu miesięcznika.

Red.
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z Tischnera

Święto Patrona w dobczyckim Zespole Szkół

Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie 
mówi mu tylko jedno: "szukaj”  - mówił 

ksiądz Józef Tischner. Te słowa mocno bio-
rą sobie do serca uczniowie Zespołu Szkół  
w Dobczycach, którzy w rocznicę urodzin 
swojego Patrona uczcili pamięć o nim.

Ksiądz Józef Tischner urodził się 12 

marca 1931 r. w Starym Sączu. Od 10 lat jest 
Patronem dobczyckiego Zespołu Szkół. Z tej 
okazji, w ramach obchodzonego corocznie 
w marcu Dnia Patrona w szkole odbył się 
konkurs wiedzy o Patronie, mający na celu 
przybliżenie uczniom postaci księdza Józefa 
Tischnera.

- W konkursie wzięło udział 37 uczniów 
z różnych klas. Uczestnicy zmierzyli się  
z testem wiedzy o Patronie – mówi Jolanta 
Barańska, która wraz z innymi nauczycielkami, 
Agnieszką Piłat i Wiolettą Wójcik-Szewczyk, 
współorganizowała konkurs. - Większość 
pytań było zamkniętych, dwa na zasadzie: 
uszereguj wydarzenia chronologicznie, 
oraz jedno opisowe, w którym uczniowie 
musieli rozwinąć myśl księdza Tischnera 
i wyjaśnić jej sens, za które można było 
zdobyć największą ilość punktów. Młodzież 
nie tylko wykazała się bardzo dobrą znajo-
mością faktówz biografii księdza Tischnera 
ale udało się jej wyłapać sens myśli ujętej  
w pytaniu otwartym. 

Czas pomiędzy sprawdzaniem prac 

a wręczaniem nagród był wypełniony 
fragmentami książki „Historia filozofii po 
góralsku” ks. Tischnera, które czytał Norbert 
Worwa, uczeń klasy 1L1, członek Związku 
Podhalan. Norbert wystąpił w oryginalnym 
stroju góralskim, i nie tylko poradził sobie  
z tekstem, ale również tłumaczył słowa, które 

dla uczestników mogły być niezrozumiałe. 
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła 

Wiktoria Rychlik z kl. 1L1p, miejsce dru-
gie – Roksana Natanek z tej samej klasy, 
natomiast pozostałe pozycje, z nieznaczną 
różnicą punktową, zajęli: Monika Mazanek 
z klasy 2L1p (3. miejsce) i  Dawid Pajka z kl. 
1L2p (4. lokata). Nagrody, książki ks. Tisch-
nera, jego biografia oraz płyty - ufundowane 
przez Radę Rodziców ZS wręczał Dyrektor 
ZS Bogusław Lichoń. 

- Ksiądz Tischner to postać wyjątkowa. 
Nie tylko wybitny filozof, ksiądz ale przede 
wszystkim człowiek. Był  otwarty na ludzi, na 
zmiany w Kościele. Wychowawca młodzieży, 
dzieci, nauczyciel dorosłych, wykładowca, 
którego mottem było: przede wszystkim, 
nie zanudzić. Tak też pisał i opowiadał, 
ciekawie, barwnie, nieraz wplatając różne 
anegdoty o góralach. Warto go znać, warto 
czytać, pamięć o nim jest żywa i powinno 
się ją pielęgnować – podsumowuje Jolanta   
Barańska.

oprac. (bd)

Prawie 950 litrów krwi w 50 akcjach!

50. jubileuszowa Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa, która odbyła się w Zespole 

Szkół w Dobczycach, powiększyła zasoby 
tego drogocennego daru o kolejne 16,21 
litrów krwi.

Akcja zainicjowana została 19 lat temu, 26 
marca 2003 r. przez ówczesną wicedyrektor 
ZS, nauczycielkę chemii, Jadwigę Nawrocką. 

Obecnie społeczność „Tischnera” znów 
nie zawiodła, podczas jubileuszowej akcji  
krwiodawstwa  zgłosiło się 48 osób, a krew 
oddało 36 dawców – zebrano 16,2 l krwi. 

W ciągu 50 dotychczasowych akcji 
oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 949,2 
l tego bezcennego płynu. 

- Nasza młodzież kieruje się empatią,  jest 
wrażliwa na potrzeby innych i  nieobce jest 
jej poczucie odpowiedzialności za los chorych, 
cierpiących i potrzebujących - mówi Ewa 
Mikołajczyk, która od lat sprawuje opiekę 
nad AHK wraz z Jackiem Mikołajczykiem  
i Danutą Ścibor. – Zwłaszcza bezcenne  jest 
to, że drogocenny dar ofiarowuje młode 
pokolenie, wchodzące dopiero w życie! 
Cieszy nas tak liczny udział i ogromne 
zaangażowanie młodzieży, dziękujemy 
wszystkim krwiodawcom i zapraszamy 
na kolejną AHK do naszego Zespołu Szkół.

oprac.  (bd)



8

kultura

TAPETA 3(227)/2022 

Krzysztof Krawczyk Projekt to kolejna 
muzyczna propozycja, do której Sto-

warzyszenie Piramida Działań zaprosiło 
wybitnych muzyków i wokalistów. Koncert 
poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka 
był także prezentem z okazji Dnia Kobiet. 

Krzysztof Krawczyk był wokalistą znanym 
z głębokiego, barytonowego głosu, gitarzystą 
i kompozytorem. Znanym z zespołów Tru-
badurzy i Izomorf 67. Sięgał po repertuar 

popowy, rock and rollowy, country, kolędy, 
muzykę biesiadną. 

„Krawczyk Projekt” tworzą świetni 
muzycy, którzy każdego roku dostarczają 
muzyczną ucztę dla ducha. Piotrek Skóra, 
Tomek Nalepka, Albert Szustak, Maciek 
Irzyk, Jarek Guzik, Maciek Słonka w tym 
roku przypomnieli licznie zgromadzonej 
publiczności wiecznie żywe utwory, które 
znają nawet najmłodsi. 

Gościnnie wystąpili także członko-
wie Sekcji Woklanej MGOKiS Dobczyce: 
Konrad Wrocławiak, Maria Kopeć-Du-
dzik, Aleksandra Luranc oraz w chórkach 
zaśpiewały Dagmara Braś, Gabriela Murzyn 
i Lena Kowalska. Wokalistów Sekcji Wokal-
nej przygotowała Beata Czajka Rolińska.  

W trzeciej części koncertu usłyszeliśmy także 
Big Band Dobczyce, który prowadzony jest 
przez Ernesta Heksela. 

Koncert odbył się dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz 
uprzejmości dyrektora MGOKiS – Andrzeja 
Topy wraz z pracownikami – Katarzyną Maj, 
Kingą Knapik, Michałem Rozwadowskim.

Całe wydarzenie świetnie nagłośnione 
zostało przez Piotra Zabdyra oraz Igora Toma-

nę, natomiast gra świateł, która udoskonaliła 
wizualne efekty koncertu, przygotowana 
została przez Michała Żurka.

Przedsięwzięcie przygotowane zostało 
przez Stowarzyszenie Piramida Działań  
z inicjatywy Piotra Skóry i Macieja Słonki.

Jak śpiewał Krzysztof Krawczyk – „Nigdy 
nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby 
pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować. 
Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych 
zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać 
do marzeń.”

Życzymy wszystkim dużo miłości, poko-
ju i codziennej normalności – podkreślają 
organizatorzy. 

Stowarzyszenie Piramida Działań
fot. Katarzyna Matoga

"Po Tobie nie pozostanie milczenie" Nagrody Burmistrza w dziedzinie 
sportu przyznane

Uroczysta Gala towarzyszyła tegorocz-
nemu przyznaniu Nagród Burmistrza 

Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie 
sportu. Wydarzenie miało na celu uho-
norować sportowców, którzy z sukcesami 
reprezentują Gminę Dobczyce w kraju,  
a niejednokrotnie także poza jego granicami. 

Uroczystość zainaugurował pokaz gim-

nastyczny w wykonaniu Sekcji Gimnastyki 
Artystycznej Diament Dobczyce trenujących 
pod okiem trener Tatiany Krupowicz. 

W tym roku sportowcy reprezentowali 
różnorodne dyscypliny, wśród których zna-
lazły się: piłka siatkowa, trail motocyklowy, 
żeglarstwo, biegi OCR, szachy, łucznictwo, 
tenis stołowy, trójbój siłowy czy piłka nożna. 

Nagrodę Burmistrza otrzymali: Aleksan-
dra Trojan (siatkówka), Karol Kwiecień (trial 
motocyklowy), Adelina Wietki (żeglarstwo), 
Sebastian Kasprzyk (biegi OCR), Karoli-
na Feliks (siatkówka), Stanisław Łukasik 
(łucznictwo), Renata Leśniak (łucznictwo), 
Stanisław Świerczyński (trener szachowy 
i społecznik w ognisku TKKF Dobczyce), 
Tomasz Krasek (prezes KS Raba Dobczyce, 
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Żywobycie Kliszczaków na szkle malowane 
– to wystawa malarstwa Zdzisława Słoniny, 

którą można oglądać we foyer Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego.

Autorem całego cyklu obrazów (wystawa 
czynna do 6 maja) jest Zdzisław Słonina  

– malarz, rzeźbiarz, fotograf, Członek Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych oraz Szlaku 
Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski.

Wernisaż był doskonałą okazją do zapo-

znania się z niezwykle interesującą i barwną 
twórczością malarza. Pojawili się na nim 
artyści, plastycy oraz miłośnicy sztuki.

„Żywobycie Kliszczaków na szkle malo-
wane” – to cykl ponad czterdziestu obrazów, 
które powstały w 2020 roku, w ramach 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Cykl przedstawia życie na wsi 
z czasów dzieciństwa artysty. Wszystkie 

obrazy wykonano techniką malarstwa na 
szkle.

W całym cyklu dominują, niezwykle 
lubiane przez artystę czyste kolory – soczyste 
czerwienie, błękity, zielenie, żółcienie czy 
brązy. Przedstawiane postacie często ozda-
biane są aniołkami, ptaszkami i kwiatami 
co sprawia, że jego styl jest niepowtarzal-
ny i łatwo rozpoznawalny wśród innych 
twórców. Malarstwo Zdzisława Słoniny jest 

bardzo kolorowe i dekoracyjne, 
charakteryzuje się brakiem cieni 
i laserunków.

Zdzisław Słonina pochodzi  
z Bogdanówki (gmina Tokarnia). 
W Świątnikach Górnych mieszka 
od 1979r. Od połowy lat siedem-
dziesiątych XX w. rzeźbi, maluje, 
fotografuje. Swoją twórczość 
traktuje jako spełnienie życiowego 
powołania i pasji.

Jest członkiem Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych oraz 
Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła 
Małopolski. Przez wiele lat był 
dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Świątnikach Górnych 
i prezesem Oddziału Krakow-
skiego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Laureat wielu kon-
kursów krajowych i regionalnych  
w dziedzinie rzeźby w drewnie 
oraz malarstwa na szkle.

Na swoim koncie ma 40 wystaw 
indywidualnych oraz udział w 139 
wystawach zbiorowych w kraju i 
za granicą.

Zdzisław Słonina jest jed-
nym z najbardziej cenionych  

i rozpoznawalnych twórców ludowych  
w Polsce. Wykonuje prace – zarówno rzeźby 
jak i obrazy na szkle – głównie o tematyce 
sakralnej, czasami wykonuje dzieła o tema-
tyce ludowej lub historycznej. Malarstwo 
Zdzisława Słoniny jest bardzo kolorowe  
i dekoracyjne, charakteryzuje się brakiem 
cieni i laserunków.

tekst i fot: mgokis

Na szkle malowaneNagrody Burmistrza w dziedzinie 
sportu przyznane

piłka nożna), Michał Ruman (piłka nożna), 
Janusz Krawczyk (piłka nożna), Mariusz 
Marszalik (trójbój siłowy).

Wśród wyróżnionych sportowców zna-
leźli się także reprezentanci Stowarzyszenia 
Łuczniczego Achilles: Karol Kępa, Nikodem 
Mróz, Blanka Malinowska, Jan Bobek, Pau-
lina Szczecińska, Artur Kanik, Gabriela Kica 
i trener Tomasz Pytlak oraz reprezentanci 

ogniska TKKF Dobczyce: Jakub Nowak (tenis 
stołowy) i szachiści: Jakub Jamka, Wojciech 
Jamka, Natalia Górnisiewicz, Maksymilian 
Nowakowski z trenerem Bartoszem Ślęczką. 
Gratulacje otrzymała także drużyna II-li-
gowa Ogniska TKKF Dobczyce w składzie: 
Maksymilian Nowakowski, Tomasz Bajer, 
Kamil Pawłowski, Marcin Mikołajski, Hubert 
Spytek, Tomasz Satoła, Natalia Górnisiewicz, 
Zuzanna Górnisiewicz, Gabriela Górnisie-
wicz, Lena Kołodziej.

Wieczór zwieńczył koncert wokalistów 
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce pod 
kierownictwem Beaty Czajki Rolińskiej. 
Wśród utworów usłyszeliśmy m.in. słynny 
triumfalny utwór „We are the champions”. 

tekst i fot: jota
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11
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z biblioteki

Nie bądź jak dinozaur – czytaj!

Przypominamy, że do 30 kwietnia można 
dołączyć do VIII Edycji Akcji „Zostań 

Super Czytelnikiem”. 
Każdy uczestnik otrzymuje specjalną 

kartę, na której będzie przyklejał kolejno 
ukazujące się naklejki. W tym roku będą 
to dinozaury. Publikujemy dwie naklejki  
w pierwszym tygodniu każdego miesiąca akcji. 

Zebranie 8 naklejek zapewnia zdobycie 
tytułu „Super Czytelnika”. Dziecko otrzy-
muje nalepkę za wypożyczenie książki lub 
czasopisma. W miesiącu można otrzymać 
maksymalnie dwie naklejki, a kolejność ich 
wklejania jest dowolna. Podczas trwania 
akcji nie zabraknie niespodzianek.

Wszystkie informacje dotyczące akcji 
„Zostań Super Czytelnikiem” można znaleźć 
na stronie (zakładka SUPER CZYTELNIK 

– BIEŻĄCA EDYCJA), Facebooku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach oraz  
w siedzibie MBP (ul. Szkolna 43, Dobczyce).

Organizatorem tej czytelniczej zabawy jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach. 
Akcję patronatem objął Burmistrz Gminy  
i Miasta Dobczyce Tomasz Suś.

Wrzutnia książek z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej

Kiedy biblioteka jest zamknięta, albo chcesz 
tylko zwrócić książki bez wchodzenia 

do budynku, przychodzimy z rozwiązaniem. 
Przed głównym wejściem do RCOS 

od strony Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Dobczycach możecie zobaczyć specjal-
nie stworzoną dla naszych czytelników 
WRZUTNIĘ KSIĄŻEK. Czynną 7 dni 
w tygodniu i 24 h/ dobę! 

Do wrzutni można wkładać, pojedyn-
czo, grzbietem do środka, książki oraz 
inne materiały wypożyczone w naszej 
bibliotece. Wszystkie książki zostaną 
zdjęte z konta w następnym dniu robo-
czym pracy biblioteki. 

Stanowisko wrzutni jest monitoro-
wane i nie można wrzucać tam innych 
przedmiotów.

Zapraszamy do korzystania z wrzutni 
i do odwiedzania biblioteki – oczywiście. 

Konkurs Żywego Słowa - zaproszenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dob-
czycach oraz Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej w Brzączowi-
cach serdecznie zapraszają do udziału 
w Gminnym Konkursie Żywego Słowa 

„Piosenka moja po świecie chodzi...”. 
Konkurs poświęcony jest twórczości 

Marii Konopnickiej- Patronki Roku 2022 
i przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII 
szkół podstawowych (kategorie wiekowe 
I-II, III-IV, V-VI,VII-VIII).

Termin i miejsce konkursu: 12. kwiet-
nia 2022, godz. 9., Regionalne Centrum 
Oświatowo-Sportowe w Dobczycach – sala 
konferencyjna. Regulamin konkursu na 
bibliotekadobczyce.pl.

MBP

Z przyjemnością informujemy, że Małopol-
skim Bibliotekarzem Roku 2021 wybrany 

został Paweł Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach.

Wśród wielu inicjatyw, których organiza-
torem jest Paweł Piwowarczyk, na szczególne 
uznanie w oczach kapituły zasłużyło dzia-
łanie w kierunku łączenia pasji sportowych  
z miłością do książek i do "zaczytania". 

Jak piszą organizatorzy plebiscytu - 
"Paweł Piwowarczyk to człowiek, który 

dokonał czegoś zaskakującego: połączył pasję 
czytania z miłością do sportu, zwłaszcza 
piłki nożnej."

Zwycięzca przyznaje:
"czasem mam wrażenie, że to biblioteka 

znalazła mnie, i że takie trochę szalone 
podejście do zawodu, który kojarzy się ze 
spokojem i uporządkowaniem, zdecydowanie 
sprzyja budowaniu biblioteki jako ciekawego 
miejsca ciekawych ludzi."

Red.

Dobczyce Tenisowo III

Otwieramy nabór na grupowe lekcje 
tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych! 
Oferujemy: treningi w licencjonowanym 

klubie Polskiego Związku Tenisowego, wykwa-
lifikowanych trenerów z licencją LTT oraz 
ITF, zajęcia w małych, starannie dobranych 
grupach na każdym poziomie zaawansowa-
nia, 4 warianty szkolenia zróżnicowane pod 
względem intensywności zajęć, szkolenie wg 
programów PZT, możliwość uzyskania licen-
cji zawodniczych, pierwszeństwo zgłoszeń 
do udziału w turniejach organizowanych 
przez Klub, piłki oraz różnorodne pomoce 
treningowe, miłą i sympatyczną atmosferę.

Jak się zgłosić? Wypełnij formularz 
zgłoszeniowy: bityl.pl/iHW3E

Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od 
dobrych i stabilnych warunków atmosfe-
rycznych. Prawdopodobnie będzie to naj-
wcześniej druga połowa kwietnia. 

Zajęcia będą odbywać się na NOWYCH 
zewnętrznych KORTACH w Parku Miejskim 
przy ul. Turystycznej w Dobczycach. Cykl 
szkoleniowy trwa 8 tygodni.

Co będzie potrzebne: własna rakieta 
tenisowa, wygodny strój sportowy, wiązane 
buty sportowe typu adidas, (idealnie gdyby to 
były buty do tenisa ) – o płaskiej podeszwie 

czapka z daszkiem na słoneczne dni, 
dużo wody do picia.

Nie masz rakiety? Jeśli potrzebujesz 
pomocy w doborze rakiety dla dziecka lub 
przy zakupie rakiety seniorskiej zachęca-
my do kontaktu w wiadomości prywatnej.  
W sprawie dalszych szczegółów zapraszamy 
do kontaktu – 537 839 793.
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (32)

Rosół wołowy

ok. 60 dkg mięsa wołowego 
(szponder, łopatka, pręga), 
włoszczyzna z kapustą włoską, 
cebula, 
krucha kość wołowa, 
natka pietruszki, 
sól, pieprz, 
liść laurowy, 
ziele angielskie, 
przyprawa do zup

Kostkę umyć, porąbać, zalać zimną wodą, 
dodać umyte mięso, posolić i gotować ok. 
2,5 godz. na małym ogniu pod przykryciem.
Pod koniec gotowania dodać włoszczyznę, 
zrumienioną cebulę i przyprawy.
Rosół podawać z makaronem, ryżem lub 
lanym ciastem.
Udekorować posiekaną drobno natką pie-
truszki.
Mięso można wykorzystać do pierogów, 
pasztecików lub podać z warzywami z rosołu 
i ziemniakami jako drugie danie.

Wesołych Świąt i smacznego 
życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Zapytano kiedyś Sokratesa, co myśli  
o lekarzach.

- Oni mają wyjątkowe szczęście – odpo-
wiedział – Słońce opromienia ich powodzenia, 
a ziemia pokrywa błędy.

Wolter zapytał kiedyś jednego ze swych 
gości, których pełno było zawsze w jego 
rezydencji w Ferney, na granicy francusko-

-szwajcarskiej:
- Co pan myśli o Szwajcarach, których 

pan tak dobrze zna?
- Są to ludzie, którzy mają dużo pienię-

dzy i dowcipu – odpowiedział gość – ale 
zarówno z jednym, jak i z drugim nigdy się 
nie zdradzają.

Zapytano raz angielskiego filozofa, Ber-
tranda Russella, czy mógłby napisać historię 
ludzkiej głupoty, ten odpowiedział:

- Oczywiście, że mógłbym. Ale ta histo-
ria zanadto pokrywałaby się z historią 
powszechną.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (11)
style, epoki, kierunki

Malarstwo współczesne, głów-
ne style 

Symbolizm

Ramy czasowe II połowa XiX  
i początek XX w.

Główne cechy malarstwa:
• odwoływanie się do wyobraźni 
i subiektywnych doznań, 

• odwoływanie się do sfery 
podświadomości, marzeń i snów, 

• posługiwanie się językiem 
symboli i metafor, 

• nastrój niesamowitości, dziw-
ności, fantastyczności.

Najwybitniejsi przedstawiciele 
symbolizmu:
Gustave Moreau
Odilon Redon
Gustave Doré
Arnold Böcklin

Wiosną baby biodrzeją
Na dobry początek wiosny, 21 marca,  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie z Leszkiem Mazanem. 

Dziennikarz, publicysta i autor licznych 
książek o Krakowie i Pradze zaprezentował 
się w innej odsłonie. To już trzecie spotkanie 
autora w Dobczycach, które Pan Mazan żar-
tobliwie rozpoczął od zdania „Mam nadzieję, 
że to spotkanie zostanie mi wybaczone 
podobnie jak tamte”.

„Baby wiosną biodrzeją…” to gra słów 

zainspirowana wierszem „Biologia” Juliana 
Tuwima. Podczas spotkania nie zabrakło 
żartów dotyczących kobiet, ciekawych 
anegdot oraz interakcji z publicznością. 
Autor wspominał również wesołe historie 
ze swojego życia.  

Serdecznie dziękujemy Panu Leszko-
wi Mazanowi za czas, jaki nam ofiarował  
i atmosferę, którą stworzył.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie 
ISPINA we współpracy z biblioteką. 
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Fotograf Leon Szczygol przez 20 lat doku-
mentował życie naszego miasteczka. 

Dzięki jego fotografiom przetrwała pamięć 
o Dobczycach okresu międzywojennego  
i o jego mieszkańcach. 

Leon Szczygol był Żydem i został zamor-

dowany w czasie Holocaustu. Zginęła też 
jego rodzina. Chciałabym utrwalić pamięć 
o tym fotografie zasłużonym dla Dobczyc. 
Zbieram materiały do książki poświę-
conej fotografowi Leonowi Szczygolowi.  
W  archiwach rodzinnych znajdują się zdjęcia  
portretowe, pocztówki, a także fotografie  
z uroczystości rodzinnych, wykonane 

Publikacja o Leonie Szczygolu
przez Szczygola.  Część  z nich wykorzystali 
Bożena i Adam Rutowie w swoim albumie 

„Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej 
pocztówce i fotografii”. 

Część fotografii  Szczygola przetrwała 
w Izraelu i znalazła się w mojej książce 

„Świece zgasiła wojna. Historia społeczności 
żydowskiej w Dobczycach.”  

Poszukuję fotografii z lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku, których autorem 
jest Leon Szczygol. Są to portrety, zdjęcia ze 
ślubów, uroczystości rodzinnych i szkolnych, 
a także pocztówki. 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców 

Dobczyc o pomoc w utrwaleniu dorobku 
fotograficznego Leona Szczygola. Będę 
bardzo wdzięczna.

Zdjęcia wykonane w atelier Szczygola 
mają w tle charakterystyczny pejzaż lub 
pionowe ornamenty  pasowe. Czasem na 

odwrocie znajduje się pieczątka zakładu 
fotograficznego.

Jeśli ktoś posiada takie fotografie i może 
je udostępnić, proszę o kontakt. Obiecuję, że 
zeskanuję i zaraz oddam. Osoby przedstawione 
na zdjęciu będą podpisane. Będzie również 
umieszczone nazwisko właściciela zdjęcia.

Elżbieta Polończyk-Moskal

Wyjątkowy 21 marca w SP nr 1
Pierwszy Dzień Wiosny ma swoje tradycje 

od lat. Jednak w tym roku uczniowie 
wraz z nauczycielami SP nr 1 w Dobczycach 
postanowili w wyjątkowy sposób świętować 
nadchodzącą porę roku. 

Samorząd Uczniowski zorganizował  
w szkole nietypową akcję „No backpack day”. 
Książki i przybory szkolne zostały spakowa-
ne w różne inne zamienniki. Wyobraźnia 
uczniów nie znała granic. Na korytarzach 
można było zobaczyć walizki, kosze, koszyczki, 
wiaderka, chlebaki, poszewki, poduszki, koce, 
wózeczki, lodówki turystyczne, klatki dla 
chomika, kota, a nawet pojawiły się i sanki. 

21 marca nie jest tylko Pierwszym Dniem 
Wiosny, ale również Dniem Kolorowej 
Skarpetki. Jedynka ochoczo przyłączyła 
się do akcji zakładając w tym dniu dwie 
różne, niepasujące do siebie skarpetki na 
znak solidarności z rodzinami i osobami  
z Zespołem Downa.

W tym wyjątkowym dniu dobczycka 
Jedynka zachęcała również do zachowań 
ekologicznych. Dzień Ekologii rozpoczęli 
spotkaniem z Ekodoradcą Grzegorzem 
Murzynem, który opowiedział o zachowaniach 
przyczyniających się do ochrony klimatu. 
Z tej okazji klasa 5b przygotowała plakaty 
dotyczące zanieczyszczenia środowiska,  
a wystawę można podziwiać na holu szkolnym.

Chcąc podzielić się z innymi troską  
o czystość planety przedstawiciele Samo-
rządu udali się na dobczycki Rynek, aby 
tam przeprowadzić Happening ekologiczny 
pt.: „Klimat to temat”. Idąc rozdawali ulotki 
przypominające jak dbać o klimat i przyrodę, 
częstowali przy tym ciasteczkami. W Rynku 
zaśpiewali piosenkę: „Chrońmy Ziemię”, do 
której tekst napisali sami uczniowie.

Wraz z nastaniem wiosny w salach szkol-
nych zakwi-
tły krokusy, 
przebiśniegi  
i inne kolorowe 
kwiaty, a nawet 
przyleciały 
ptaki z ciepłych 
krajów. W któ-
rą stronę się 
spojrzy widać 
oznaki wiosny. 
Na powitanie 
nowej pory 
roku klasa 3a 
przygotowała 
taniec, klasa 1a 
wykonała wio-
senne lapbooki, 
a w klasie 2b 
zadomowiły 

się bociany. Uczniowie klas najmłodszych 
wykonali przepiękne prace plastyczne 
uwieczniając na nich wiosenne przebudzenie.

Niezwykle ciekawe okazały się filmiki 
przygotowane przez uczennice klas ósmych, 
Magdę i Darię, w których na wesoło powitano 
wiosnę, a utwór na Tik Toku odnośnie „Dnia 
bez plecaka” bije rekordy w sieci!

Nic dodać, nic ująć ten dzień na długo 
zapisze się w pamięci społeczności szkolnej, 
a może i nawet w historii szkoły. 

SP nr 1
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     Co roku na przełomie zimy i wiosny strażacy, policjanci i służby 
ochrony środowiska zmagają się z problemem, jakim są pożary łąk 
i nieużytków spowodowane wypalaniem traw i resztek roślinnych. 

W większości za powstawanie tych pożarów odpowiedzialny 
jest człowiek, gdyż nadal w społeczeństwie funkcjonuje mylne 
przekonanie, że w ten sposób użyźniana jest gleba i likwidowane 
są chwasty. 

Początek tegorocznej wiosny jest wyjątkowo suchy, a tragiczne 
efekty wypalania traw widzimy w całym powiecie myślenickim.

Przypominamy, że podczas pożaru łąk i nieużytków:
• Giną płycej korzeniące się rośliny, rośliny chronione, cenne 

gatunki ziół. 
• Gleba ulega wyjałowieniu, gdyż zahamowany zostaje roz-

kład resztek roślinnych, z których powstaje próchnica.
• Zahamowana zostaje asymilacja z powietrza azotu potrzeb-

nego roślinom do wzrostu.
• Giną pożyteczne mikroorganizmy glebowe.
• Giną: gady, płazy, małe ssaki.
• Niszczone są gniazda i lęgi ptaków. 
• Giną wszelkie organizmy pożyteczne m.in.: dżdżownice 

(poprawiające strukturę gleby), pająki, wije, mrówki, biedronki, 
trzmiele, żaby, ropuchy, jaszczurki, ryjówki, jeże.  

• Uniemożliwiony jest oblot pszczół, a co za tym idzie mniej 
roślin jest zapylana.

• Mogą zająć się ogniem dzikie wysypiska śmieci, z których 
wydobywać się będą szkodliwe związki chemiczne.

     Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają i są trudne do opa-
nowania.  Przy zmianie kierunku wiatru mogą zagrozić zajęciem 
się zadrzewień, lasu, a nawet zabudowań. 

Zadymienie podczas pożaru może ograniczyć widoczność na 
torach i drogach. Sytuacje takie mogą zagrozić zdrowiu i życiu ludzi.

     Wypalanie traw jest zabronione, a określa to m.in.:
• Ustawa  z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
• Ustawa z 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)
     Za wykroczenia grożą sankcje przewidziane w kodeksie 

wykroczeń i kodeksie karnym. 
Osobom, które otrzymują dotacje unijne mogą być one zmniej-

szone lub odebrane na dany rok.
Jacek Kozubek

Wypalanie traw

Otwarcie wiosny na żółto
Mamy to! Powitanie wiosny na Półmaratonie Marzanny (20.03) 

z kilkoma życiówkami i debiutem Łukasza na dystansie półma-
ratońskim! 

Oprócz tego biegaliśmy, na XRUN-Tajemnicze Kopce (13.03)  
z metą przy dobczyckim zamku i Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Myślenicach (6.03) – tam debiut Rafała w naszych barwach. 
Nie zabrakło nas w biegu jedności dla Ukrainy w Krakowie (3.03). 
Nieustannie trenujemy w czwartki o 19:30 – start z parkingu przy 
ul. Szkolnej. Zapraszamy.

RD
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10 lat Kulturalnego Kibicowania
W tym roku Klub Kulturalnego Kibica 

(KKK), działający przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Dobczycach, obchodzi 
10-lecie istnienia. 

Jubileuszowy wyjazd odbył się w lutym. 
Towarzyszyła mu obecność programu 
telewizyjnego Dzień Dobry TVN. Wyemito-

wany reportaż można oglądnąć na stronie 
biblioteka.dobczyce.pl w zakładce Klub 
Kulturalnego Kibica. Przez te dziesięć lat w 
ponad 130 wyjazdach z KKK wzięło udział 
kilka tysięcy osób.
Nasze wyjazdy 2012-2022

120 wyjazdów na mecze Wisła Kraków 
przy R22 (stan na 1.04.2022)

1 mecz wyjazdowy do Wrocławia (Ślą-
sk-Wisła)

1 mecz wyjazdowy do Niecieczy (Ter-
malica-Wisła)

mecz Polska - Grecja U-21
Finał Mistrzostw Europy U21 Hiszpa-

nia-Niemcy
3 mecze reprezentacji Polski na Stadionie 

Narodowym
2 mecze reprezentacji Polski na Stadio-

nie Śląskim
2 mecze reprezentacji Polski w siatkówce 

w Tauron Arenie: Polska-Kanada i Polska-
-Brazylia

1 trening reprezentacji Holandii przed 
EURO 2012 na stadionie Wisły
Mieliśmy zaszczyt

wygrywać ranking szkolny - w nagrodę 
Wiślacy przyjechali do Dobczyc, a innym 

razem my odwiedziliśmy ich w bazie  
w Myślenicach,

otrzymać nagrodę od Starostwa Powia-
towego w Myślenicach za wspieranie kultu-
ralnego dopingu,

zobaczyć z bliska Kubę Błaszczykow-
skiego, który przyszedł do naszego sektora 
po debiucie przy R2,

gościć Macieja Sadloka w Dobczycach, 
9 razy Eskortować piłkarzy na boisko,
spotkać się on line z trenerem Peterem 

Hyballą,
budować makietę stadionu,
organizować konkursy na SUPER KIBICA
wystąpić w programie Dzień Dobry TVN
odebrać wyróżnienia od Prezesa Wisły 

z okazji 10-lecia KKK
Od 10 lat budujemy uśmiechnięty stadion! 

Od 10 lat jesteśmy wierni jednemu klubowi, 
ale jeździmy także na mecze reprezentacji, 

a przede wszystkim uczymy się szacunku 
do innych kibiców, niezależnie od tego, że 
największą sympatią darzymy jeden.

Podziękowania
Za nami jubileuszowe świętowanie. 

Jesteśmy wdzięczni, za to że nasz jubile-
usz mogliśmy tak uroczyście obchodzić! 

Dziękujemy wszystkim Opiekunom  
i Koordynatorom za przygotowa-
nie jubileuszu - wyjazdu, wystawy, 
poczęstunku: nie można zapominać 
o tych, którzy organizują wyjazdy, 
opiekują się dziećmi od lat: Ewa 
Wojtan, Dominika Wnuk, Katarzy-
na Matoga, Paweł Kobiałka, Paweł 
Popielak, Sławomir Bryl, Ireneusz 
Wojtan i wielu innych wspierających. 
Dziękujemy włodarzom Wisły Kraków 
i stowarzyszenia Socios za tak godne 
uhonorowanie naszego Klubu przed 
meczem Wisły, za przekazane dla 
dzieci nagrody i upominki! Dziękuje-
my burmistrzowi Tomaszowi Susiowi 
za obecność podczas jubileuszowego 
wyjazdu oraz ufundowanie nagrody 
dla KKK - wyjazdu na mecz z Gór-
nikiem Łęczna oraz za wspieranie 
nas i kibicowanie nam przez lata. 

Podziękowania należą się także dla 
załogi biblioteki która od lat wspiera 
działania klubu - przyjmowanie 
zapisów, wspieranie inicjatyw KKK, 

a szczególnie za graficzną pomoc Małgorza-
cie Molendys. KKK wspiera na stadionie od 
lat Młoda Armia Białej Gwiazdy, fundując 
upominki, wspierając w organizacji. 

Wyrazy uznania także dla mediów,  
a w szczególności Biuro Promocji Gminy  
i Miasta Dobczyce, DPI24, Dziennik Polski, 
Myślenice ITV, Miasto-Info za wsparcie 
informacyjne i promocyjne przez lata. Fir-
mie Dob-Trans, która od 10 lat bezpiecznie 
dowozi nas na mecze - również dziękujemy!

A my nie ustajemy – wkrótce kolejne 
wyjazdy. 3 i 10 kwietnia obejrzymy mecze 
Wisły przy Reymonta w Krakowie, kolejno 
z Piastem i Górnikiem – zapisy przez stronę 
biblioteka.dobczyce.pl (zakładka Klub Kultu-
ralnego Kibica) i w bibliotece. Ruszyły także 
zapis na siatkówkę. Do KKK może wstąpić 
każdy, w każdym czasie. Zapraszamy!

Paweł Piwowarczyk
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