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To kolejny zastrzyk finansowy dla naszej
gminy, która dzięki odpowiednio uzasadnionym
potrzebom, otrzymała uznaniowe wsparcie.
Środki, decyzją Burmistrza, zostaną przeznaczone na zadanie „Odwodnienie terenów
w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających

kompleks Dobczyce-Zarabie”. Wpłynie to na
bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu, którzy
od wielu lat zmagają się z podtopieniami oraz
zalaniami podczas nawałnic.
Gmina Dobczyce w 2019 roku zrealizowała
pierwszy etap budowy rowu odwadniającego.
- Zależy mi na podstawowym zabezpieczeniu mieszkańców Zarabia, które
sukcesywnie realizujemy – powiedział,
podczas odbioru promesy w Urzędzie
Wojewódzkim, burmistrz Tomasz
Suś. – Zabiegaliśmy o te środki
z przeznaczeniem na ten cel, gdyż
byłoby bardzo trudno pozyskać
je z innych źródeł. Gmina musiałaby przeznaczyć swoje pieniądze,
a tym samym, przyznam szczerze,
nie byłoby satysfakcji. Pozyskane
środki gmina musi rozdysponować
na zadanie, na które był składany
wniosek. Zgodnie z prawem nie mogą one być
dysponowane do przedsiębiorców. Oni otrzymują odrębne tarcze. To bardzo duże środki
- w ciągu 2 lat udało się pozyskać prawie 20
mln zł. środków zewnętrznych.
tekst i fot: ugim

Wsparcie, które pozwala
nieść pomoc

Dolnych, Kornatki czy młodzieżówki z Kornatki,
Poznachowic Dolnych oraz Nowej Wsi.
onad 14 tys. potrzebujących rodzin otrzyWolontariusze i druhowie nie mieli łatwego
mało pomoc w ramach projektu Szlachetnej zadania. Wśród paczek znalazły się również
Paczki podczas jubileuszowej, XX edycji akcji. te zawierające potrzebny sprzęt AGD, jak np.
W naszym rejonie, w którego obręb wchodziły lodówka, czy pralka, który musiał dotrzeć do
gminy: Dobczyce, Wiśniowa oraz Raciechowi- potrzebujących rodzin. Jednak dzięki sile ludzce, obdarowanych zostało w sumie 35 rodzin, kich serc, w ten drugi weekend grudnia, radość
a w magazynie przyjęto łącznie 612 paczek. zapanowała we wszystkich 35. włączonych do
Jedynym z wyzwań Weekendu Cudów (11-13 akcji rodzinach w naszym rejonie.
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grudnia) był transport paczek, często wielkogabarytowych, do gospodarstw znacznie oddalonych
od głównych dróg, do których wiodły wąskie
i szutrowe drogi. Transport utrudniały dodatkowo
złe warunki atmosferyczne, w tym śnieg i mgła.
Tutaj nieoceniona okazała się pomoc jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które
po raz kolejny odpowiedziały na apel i prośbę
Lidera Rejonu Dariusza Krawczyka i zaangażowały się w pomoc podczas tego wyjątkowego
weekendu. Dotarcie do najtrudniej dostępnych
gospodarstw ułatwił terenowy samochód stanowiący wyposażenie jednostki OSP Wiśniowa,
która to przez dwa dni czynnie uczestniczyła
w dystrybucji zebranych paczek. Wsparcie
podczas załadunku transportu oraz prac w
magazynie, mieszczącym się w Regionalnym
Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach,
zaoferowały także jednostki OSP z Poznachowic

W grudniowej Tapecie, w artykule pt. „Wielkie
serca w Szlachetnej Paczce”, została opublikowana
niepełna informacja dotycząca pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zabrakło
w niej informacji o zaangażowaniu OSP Wiśniowa,
która przez dwa dni transportowała własnym
samochodem paczki w trudno dostępne miejsca,
OSP Poznachowic Dolnych wraz z MDP oraz
MDP Nowa Wieś. Za to niedopatrzenie autor
artykułu przeprasza, jednocześnie zapewniając,
że nie było ono celowe. Należy też dodać, że
Szlachetna Paczka Regionu Dobczyce nie odpowiada za opublikowaną we wskazanym numerze
treść. Wszystkim druhom Ochotniczych Straży
Pożarnych zaangażowanych w tę akcję należą
się wyrazy uznania za okazaną pomoc, tym
bardziej jest nam przykro za zaistniałą sytuację.
jota
Fot. Szlachetna Paczka Dobczyce
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Burmistrz Tomasz Suś: Śmieci w Polsce są za drogie.
Musi zmienić się ustawa!

P

rzez ostatnie tygodnie jednym
z wiodących tematów w wśród mieszkańców naszej gminy, jest temat śmieci.
Ich cena, harmonogram odbioru, zasady
funkcjonowania PSZOK…
Z pytaniami tymi mieszkańcy zwracają
się do pracowników urzędu, w mailach,
podczas wizyty w urzędzie. Pytania te
kierowane są także bezpośrednio do
burmistrza Tomasza Susia, który na najczęstsze nich postanowił odpowiedzieć
na łamach „Tapety”.

Jak ocenia Pan wysokość cen za
wywóz śmieci?
Śmieci w Polsce są za drogie, a ceny
rosną w galopującym tempie. Każdorazowo, kiedy otwieramy oferty przetargowe
za wywóz śmieci, to przyznam, że drżę
o wynik. Gmina nie zarabia na śmieciach, bo nie może tego robić. Wspólnie z radnymi i urzędnikami staramy
się maksymalnie ograniczać wydatki
gminy, a co za tym idzie także wydatki
mieszkańców. Przykładem może być
delegowanie pracowników urzędu do
pracy na PSZOK, na ich prośbę, za co
im dziękuję. Może to kogoś zdziwi, ale
to także ma wpływ na mniejszą stawkę
za wywóz śmieci dla mieszkańców. Zdaję
sobie sprawę, że wydatki zawsze budzą
wątpliwości, ale niestety w tej branży
musi zareagować państwo, gdyż gmina
jest bezsilna.
Jak wygląda odbiór makulatury,
szkła, plastyku? Czy z odzyskiwania tych surowców pozyskiwane
są jakieś środki?
Gmina, oczywiście zgodnie z ustawą,
prowadzi zbiórki selektywne, jednak na
całej zbiórce nie zarabia, gdyż nie ma
nawet chętnych na odbiór konkretnych
surowców. Kiedy chodziłem do szkoły,
zachęcano mnie do przynoszenia do szkoły
makulatury. Dzieci zbierały makulaturę,
a za środki ze sprzedaży wyjeżdżały na
wycieczki. Dzisiaj trzeba za makulaturę
zapłacić! Jak to wytłumaczyć dzieciom,
rodzicom, nauczycielom? Takie są realia.
Największy odbiorca elementów plastykowych, czyli Chiny, totalnie ograniczył
import tego surowca. Świat zaczyna mieć
problem z odpadami, a ceny wzrastają.

i cenę dyktują przepisy prawa. Warto
przeczytać, co dzieje się z problemem
śmieciowym w całej Polsce. Słyszę także
porównania z innymi gminami. Przykładowo nie można nas porównywać do
Gminy Myślenice, która posiada swoje
wysypisko śmieci. Proszę pamiętać, że
przez rok 2020 płaciliśmy mniej niż
mieszkańcy kilku gmin z naszego powiatu.
W Sułkowicach, w zeszłym roku, stawka
wynosiła 27 zł od osoby, a w Tokarni 25
zł. Co do innych gmin, to ich zakres jest
zapewne odmienny od naszego i dlatego
porównywanie wysokości ceny gminy do
gminy jest nierównoznaczny. Wszystkie
gminy musiałyby mieć ten sam zakres
usługi, a tak nie jest. W Dobczycach
przez lata usługa ta była bardzo szeroka,
jednak teraz sytuacja na rynku zmusza
do ograniczeń.
Czym są spowodowane ograniczenia
wprowadzone w PSZOK?
Najważniejsze ograniczenie wynika
z obawy przed ponoszeniem ogromnych
opłat przez gminę. Niestety, w dobczyckim PSZOK podobno lądowały śmieci
nawet z zagranicy. Rekordowy miesiąc
pod względem ilości ton w tym miejscu,
wyniósł aż 160 ton! To szokujące dane! Do
grudnia w PSZOK odnotowywano od 50
do 120 ton. Musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że to także ma wpływ na ceny.
W naszej gminie PSZOK otwarty jest jeden
raz w tygodniu. W naszym sąsiedztwie
są gminy, które mają otwarty taki punkt
jeden raz w miesiącu, bądź dwa razy
w miesiącu od kwietnia do października.
Warto o tym wspomnieć, gdyż czasami
słyszę, że nasz punkt jest rzadko otwarty.
W styczniu dzięki zmianom i kontroli
przez pracowników urzędu, tych ton
będzie kilka, a nie kilkadziesiąt czy kilkaset. Monitorujemy teren, sprawdzamy
miejsca i będziemy zwiększać zabezpieczenia dla ewentualnych skandalicznych
wybryków. W ostatnim czasie udało się
złapać człowieka, który zaśmiecał teren.
Sprawę bada Policja.

poprzedniej firmy o możliwość pozyskania dotychczasowych pojemników,
ale otrzymałem informację odmowną.
Zmiana operatora to także trudności
dla gminy, gdyż należy wyjaśnić całą sytuację mieszkańcom. Przetarg ogłoszony
był wystarczająco wcześnie, jednak firma,
która przegrała postępowanie, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej
w Warszawie, a tam wyznaczono termin
rozprawy na … 28 grudnia! Werdykt
został podany 30 grudnia! Ta sytuacja była dla nas bardzo trudna, gdyż
w ostatnich godzinach roku należało
podać informację dla mieszkańców. Proszę odnaleźć się w tych okolicznościach,
w jakich myśmy stanęli, jako Gmina,
a ja jako Burmistrz.
Dziękuję mieszkańcom za wspólne
działania, zrozumienie i cierpliwość. Pragnę
dodać, że w całą sytuację wtargnęła także
lokalna polityka. Zresztą nie pierwszy
raz i zapewne nie ostatni. Bądźmy czujni
i zwracajmy uwagę, kto i o czym pisze
w sieci. Zapraszam do śledzenia jedynego
i oficjalnego profilu fejsbukowego naszej
gminy: „Gmina i Miasto Dobczyce” lub
strony www.dobczyce.pl

Od 01.01.2021 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania systemu śmieciowego
w gminie Dobczyce, w związku z nowelizacją przepisów prawnych w tym zakresie.
Najważniejsze zmiany:
1. Zrównano odbiory odpadów na wsi
i w mieście – listopad – marzec raz w miesiącu, kwiecień – październik dwa razy w
miesiącu.
2. Stawka za jedną osobę wynosi 29 zł. od
osoby, przy kompostowaniu odpadów bio
możliwe jest uzyskanie ulgi 2 zł od osoby,
po złożeniu stosownej deklaracji.
3. Systemem odbioru śmieci zostały również
objęte domki letniskowe – ryczałtowa opłata
roczna wynosi 181 zł.
4. PSZOK czynny jest raz w tygodniu we
wtorki od 10 do 18. Na PSZOK wprowadzono
limit oddawania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych po 300 kg na rok na
nieruchomość oraz po 4 szt. opon na rok
Czy można ograniczyć wywóz śmieci na nieruchomość.
w terenach wiejskich i pozostawić 5. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiótak, jak to było dotychczas? Czy nie rek mobilnych z nieruchomości odbierane
byłoby to tańsze?
będą raz do roku, we wrześniu i paździerNiestety nie. Ustawa obliguje nas niku. Odpady wielkogabarytowe oddawane
do dwukrotnego wywozu przynajmniej z posesji nie są limitowane, limitowane są
przez siedem miesięcy w roku. To zmiana natomiast opony - 4 z nieruchomości.
przepisów prawa, która oczywiście ma 6. Gminę Dobczyce obsługuje firma ANBUD
znaczny wpływ na cenę śmieci.
z Trąbek, która dostarcza swoje pojemniki
oraz dystrybuuje worki i harmonogram.
Dlaczego wymienione zostały kubły 7. W pierwszych tygodniach działania firmy
na śmieci?
ANBUD powstały problemy z dotarciem
Kubły były własnością MPGO Kraków. do wszystkich nieruchomości, zwłaszcza
Nowa firma, po wygranym przetargu oddalonych od głównych dróg. Prosimy o
dostarczyła swoje, większe kubły do wyrozumiałość i o cierpliwość. Prosimy o
gospodarstw. Oczywiście wymiana zgłaszanie uwag dotyczących działania firmy
pojemników jest pewnym logistycz- w terenie bezpośrednio do urzędu gminy
nym zamieszaniem, ale według mnie to pod numer telefonu 12/372 17 57.

Czy jest jakiś pomysł na tańsze
opłaty za śmieci?
Musi zostać uregulowana kwestia
ponoszenia kosztów opłat przez wytwórców opakowań – produktów. Producenci
muszą partycypować w kosztach. Wiem,
że rząd pracuje nad tym tematem, jednak
mam wrażenie, że za wolno to wszystko
jest realizowane. Zastanawiam się, jaki
w tym wszystkim jest głos producentów
opakowań plastykowych. Jako samorządowcy „obrywamy” za decyzje, które są
totalnie ograniczone. W zasadzie można powiedzieć, że wybór wykonawcy zrozumiałe. Zwróciłem się z prośbą do
TAPETA 1(213)/2021
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z życia gminy

Nauczycielki z awansem

K

atarzyna Postrzech z SP w Brzączowi- nauczycielek.
cach i Lucyna Spytek z SP w Stadnikach
Burmistrz pogratulował paniom awansu
otrzymały akt nadania stopnia nauczyciela i podkreślił, jak ważną rolę pedagodzy pełnią
mianowanego. Podczas wręczenia burmistrz w życiu społecznym.
Tomasz Suś przyjął ślubowanie awansowanych
Katarzyna Postrzech jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym SP w Brzączowicach,
a Lucyna Spytek - wychowania
przedszkolnego i wczesnoszkolnego
w SP w Stadnikach.
Przed nimi kolejny etap w rozwoju zawodowym, gdyż uzyskanie
stopnia nauczyciela mianowanego
otwiera drogę do awansu na stopień
nauczyciela dyplomowanego, który
rozpocząć mogą po przepracowaniu
w szkole co najmniej roku od dnia
nadania poprzedniego stopnia
awansu zawodowego.

Magiczny dywan w dobczyckiej „Jedyneczce”

Dofinansowane kursy

D

wie linie komunikacyjne w gminie Dobczyce uzyskały dofinansowanie w ramach
wojewódzkiego programu dofinansowania
transportu publicznego.
Wniosek, który do Wojewody Małopolskiego
złożyła Gmina Dobczyce, został pozytywnie
rozpatrzony.
W grudniu Gmina podpisała umowę o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego
o charakterze użyteczności publicznej dla dwóch
linii: Bieńkowice – Brzączowice – Kędzierzynka
oraz Dobczyce – Bieńkowice – Dobczyce.
Umowa dla linii Bieńkowice – Brzączowice
– Kędzierzynka obejmuje wykonywanie trzech
kursów dziennie od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt) oraz jednego kursu w każdą
sobotę. Koszt dopłaty dla tej linii to kwota 129
878,40 zł, w tym koszt poniesiony przez Gminę
Dobczyce to kwota 12 518,40 zł.
tekst i foto: ugim
Umowa dla linii Dobczyce – Bieńkowice
– Dobczyce obejmuje wykonywanie sześciu
kursów dziennie od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem świąt) oraz dwóch kursów
w każdą sobotę. Koszt dopłaty dla tej linii to
kwota 86 064 zł, w tym koszt poniesiony przez
Gminę Dobczyce to kwota 7824 zł.
Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu
z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości
195 600 zł, przy całkowitym koszcie zadania
wynoszącym 215 942,40 zł. Jego realizacja
pozwoli na poprawę komunikacji w obrębie
gminy Dobczyce.
ugim

Rozkład jazdy:
Bieńkowice - Brzączowice - Kędzierzynka
Odjazdy busa z Bieńkowic: (od poniedziałrzedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach
„Magiczny dywan” został sfinansowany ku do piątku, z wyłączeniem świąt): 7:15, 8:55,
wzbogaciło się nowe urządzenie edukacyjne, z Projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej 12:50, w sobotę o 7:15.
którym jest magiczny dywan.
w Gminie Dobczyce”, współfinansowany przez
Odjazdy busa z Kędzierzynki (od ponieMagiczny dywan to multimedialne urzą- Unię Europejską ze środków Europejskiego działku do piątku, z wyłączeniem świąt): 10:10,
dzenie zawierające w sobie komputer, projektor Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 13:35, 16:15, w sobotę o 10:10.
i zestaw czujników ruchu. Obraz wyświetlany Programu Operacyjnego Województwa MałoDobczyce - Bieńkowice - Dobczyce
jest na podłodze i tworzy wirtualny „Magiczny polskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa
Odjazdy busa z Dobczyc (poniedziałek dywan”, na którym dzieci przeżywają wspaniałe 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 Rozwój piątek, z wyłączeniem świąt): 4:35, 5:50, 7:15,
przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2 Wycho- 10:20, 13:00, 15:35
po edukacje.
wanie przedszkolne - SPR
Odjazdy busa z Dobczyc (sobota): 5:35, 12:10
Odjazdy busa z Bieńkowic (poniedziałek piątek,
z wyłączeniem świąt): 6:35, 7:35, 9:35,
Nowy sprzęt dla jednostek OSP z gminy Dobczyce
12:20, 15:10, 17:45
otopompy szlamowe i pompa zanurze- Hujdus.
Odjazdy busa z Bieńkowic (sobota) 7:20, 14:30
niowa trafiły do jednostek OSP z gminy
Wartość przekazanego sprzętu to 15 870 zł.
Dobczyce.
Zakup został zrealizowany ze środków Mini- Dofinansowanie na budowę i renowację
Przedstawiciele dwóch jednostek, do któ- sterstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu małej retencji
Od 1 stycznia rozpoczął się nabór wniosków
rych trafi sprzęt, odebrali go w Urzędzie z rąk Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Posto
udzielenie
dofinansowania budowy i renowacji
penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
małej
retencji.
Nabór potrwa do 28 lutego.
w kwocie 15 000 zł oraz 870 zł ze środków Gminy.
O
dofinansowanie
mogą ubiegać się właDo jednostki OSP w Stojowicach trafi
ściciele
gruntu
rolnego
z przeznaczeniem na
pompa zanurzeniowa, która posłuży i pomoże
obiekty
o
parametrach
od
60 do 10 000 m2.
stojowickim druhom do sprawnego wypompoDofinansowanie
nie
będzie
przyznawane na
wywania wody z zalanych terenów. Jej zakup
budowę
i
renowację
stawów
rybnych
oraz szczelne
został sfinansowany przez Gminę Dobczyce.
zbiorniki
magazynujące
deszczówkę.
Sprzęt przekazany został w Urzędzie na
ręce prezesa OSP Stojowice, Stefana Jarząbka, Informacja o jakości gleb na terenie gminy
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
naczelnika Bogdana Bolesty i mechanika/kiew
Krakowie
przeprowadziła w ubiegłym roku
rowcy Dominika Dańdy.
badania
gleb,
w których oznaczono zawartość
Wniosek na zakup motopomp oraz zakup
pH,
fosforu,
potasu
i magnezu.
pompy koordynowane były przez inspektoPrzeanalizowano
160 próbek z 11 miejscowości
ra ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych
gminy
Dobczyce,
co
stanowi
reprezentację blisko
burmistrza Tomasza Susia.
i zabezpieczenia przeciwpożarowego, Andrzeja
100
ha.
Zainteresowanych
rolników
zachęcamy
Dwie motopompy szlamowe wraz z wyposa- Panusia. Zakup pompy dla Stojowic wspierał
do
zapoznania
się
z
wynikami
w
pokoju
203
żeniem, trafią do OSP Stadniki. Sprzęt odebrali radny Marcin Wylegała.
(2
piętro)
w
godzinach
pracy
Urzędu.
wiceprezes Bolesław Lenart i naczelnik Marian
tekst i foto: ugim

P

M

4

TAPETA 1(213)/2021

z życia gminy

COVID-19 - szczepienia

W

styczniu, w powiecie myślenickim, wykonano pierwsze szczepienia personelu
placówek medycznych.
Równocześnie z realizacją etapu „0” trwały
przygotowania do etapu I, który rozpoczął się
od 25 stycznia. Ten program szczepień będzie
realizowany przez przychodnie POZ.
Gdzie zaszczepić się w gminie Dobczyce?
Punkty szczepień przeciwko COVID-19
w gminie Dobczyce:
SPECJALMED sp. z o.o., ul. Zarabie 35 C,
32–410 Dobczyce, tel. 508 329 634
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej DOB-MED. Piotr Stopnicki i Partnerzy,
ul. Rynek 16, 32-410 Dobczyce, tel. 12/271 36 61.
Transport do punktów szczepień
Gmina i Miasto Dobczyce informuje, że ogólnodostępny numeru telefonu dla mieszkańców
gminy w sprawie transportu osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS —CoV-2 to
601 683 298. Telefon czynny od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.– 16.
Jak zgłosić się na szczepienia?
Od 15 stycznia każdy może zgłosić chęć
zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia
będą dostępne dla twojej grupy - dostaniesz
maila. Formularz dostępny jest na stronie:
szczepimysie.pacjent.gov.pl/
Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez
formularz online nie jest rejestracją na szczepienie.
Zarejestrować się będziesz mógł w momencie,
kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia
dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.

D

Kontrole palenisk także z użyciem dronów

obiegł końca drugi rok kontroli palenisk,
które prowadzone są przez Gminę Dobczyce.
Jak już wcześniej informowaliśmy, kontrole są
prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.
W 2019 roku skontrolowali oni około 100
palenisk. W roku 2020, ze względu na epidemię,
prowadzenie kontroli było znacznie utrudnione,
co nie znaczy, że były one wstrzymane.
Kontrole przeprowadzane są rutynowo, na
podstawie analiz i obserwacji pracowników
Urzędu Gminy lub „na zgłoszenie” (również
anonimowe). Oznacza to, że niezależnie od
podejrzeń, kontroli może zostać poddany każdy
budynek w Gminie Dobczyce.
Dbając o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników prowadzących kontrole
zdecydowano, że oprócz standardowych kontroli,
prowadzone będą również kontrole przy użyciu
dronów wyposażonych w aparaturę pomiarową,
które wykonując analizę dymu wydostającego
się z komina, pozwalają jednoznacznie wskazać,
czy w danym palenisku spalane są niedozwolone

substancje. Znacznie usprawni to proces kontroli i pozwoli na szybką weryfikację składu
i jakości dymu.
Zastosowanie takiego rozwiązania ograniczy konieczność kontaktu bezpośredniego
kontrolujących z kontrolowanymi.
Prowadzenie kontroli z użyciem dronów
możliwe było dzięki wykorzystaniu środków
projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze”.
Projekt LIFE realizowany jest w Gminie
Dobczyce od 2016r., dzięki niemu możliwe było
utworzenie stanowiska Ekodoradcy. Zapewnia
on pomoc wszystkim mieszkańcom, którzy chcieliby wymienić swój stary kocioł czy też wykonać
termomodernizację budynku. Ekodoradca, wraz
z pracownikami Referatu Gospodarowania
Przestrzenią i Ochrony Środowiska, prowadzi
również kontrole palenisk na terenie Gminy.
Szczegółowa procedura wykonywania kontroli
palenisk opisana została na www.dobczyce.pl
ugim

Bezpłatne badania mammograficzne w Dobczycach

C

entrum Medyczne Maszachaba wraz zostaną zachowane niezbędne standardy reżimu
z partnerami: Centrum Medycznym SKO- sanitarnego. W celu organizacji właściwych
PIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami dostosowań prosimy osoby niepełnosprawne
Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice o wcześniejsze zgłoszenia. Celem projektu
zapraszają na badania mammograficzne.
jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób
Badania realizowane są w ramach projektu w wieku aktywności zawodowej w programach
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet zdrowotnych. Uczestnictwo w projekcie jest
w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka bezpłatne.
ugim piersi w latach 2019-2021” dofinansowanemu
Wsparcie kierowane jest w szczególności
z Funduszy Europejskich z Regionalnego Progra- do: kobiet zamieszkałych, pracujących, lub
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego uczących się w województwie małopolskim;
Gmina Dobczyce
Laureatem Rankingu Gmin na lata 2014-2020.
kobiet w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym
Bezpłatne badania mammograficzne dla Programem Profilaktyki Raka Piersi; kobiet,
ierwsza w
kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się w piątek, które nie wykonywały mammografu w ciągu
Małopolsce,
12 lutego od godz. 9. do 16. Na parkingu przed ostatnich 24 miesięcy.
piąta w Polsce –
budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) zostanie
Szczegółowe informacje i zapisy na badania
to lokaty, którymi
podstawiony „mammobus”, w którym będą pod nr tel. 12 633 02 18 oraz 503 777 651.
może pochwalić się
wykonywane badania. Podczas badań i edukacji
mgokis
gmina Dobczyce
w Ogólnopolskim
Rankingu Gmin i
Plan znakowania zwierząt w Gminie Dobczyce
Powiatów 2020.
Piąte miejsce w
ychodząc naprzeciw oczekiwaniom wła- odbywać się będą w gabinecie weterynaryjnym
skali kraju gmina
ścicieli czworonogów, Gmina Dobczyce „AMICUS”, ul. Garncarska 3, z którym Gmina
zajęła w kategorii gmin miejsko-wiejskich wprowadziła do Gminnego programu opieki nad podpisała umowę.
i została najwyżej skwalifikowaną gminą woje- zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
Plan znakowania zwierząt będzie realizobezdomności zwierząt na terenie Gminy Dob- wany do momentu, kiedy wyczerpane zostaną
wództwa małopolskiego.
Organizatorem corocznego Rankingu Gmin czyce na rok 2021, plan znakowania zwierząt. środki finansowe przeznaczone na ten cel
i Powiatów jest Związek Powiatów Polskich.
Umowę o współpracy Gmina podpisała w budżecie Gminy.
Oceniając jednostki samorządu terytorialne- z międzynarodową bazą danych SAFE-ANILekarz weterynarii, przed wykonaniem
go, eksperci ZPP wydają opinię według wielu MAL. W ramach planu znakowania zwierząt, usługi czipowania, przedłoży właścicielowi
kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tema- zaczipowane psy i koty (także bezdomne) są zwierzęcia do wypełnienia formularz z wniotycznych takich jak: działania proinwestycyjne rejestrowane w tej bazie.
skiem o wykonanie zabiegu.
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające
Plan znakowania zwierząt w Gminie obejmuje
Warunkiem skorzystania ze znakowania
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania m.in. znakowanie zwierząt właścicieli, którzy są zwierząt na koszt Gminy jest dopełnienie
jednostki samorządu terytorialnego; rozwój mieszkańcami gminy Dobczyce.
obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwspołeczeństwa informacyjnego; rozwój społeZnakowanie psów i kotów odbywać się będzie ko wściekliźnie, przy czym dopuszcza się ich
czeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego równoczesność.
zarządzania bezpieczeństwem informacji; pro- mikroprocesora.
W przypadku utraty psa oznakowanego lub
mocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia
Gmina sprawować będzie również nadzór jego zbycia, dotychczasowy właściciel zobowiązany
i pomocy społecznej; wspieranie działań na nad wprowadzaniem danych do ogólnopolskiej jest to złożenia informacji o tym w Gminie, aby
rzecz gospodarki rynkowej; promocję rozwiązań bazy danych zwierząt oznakowanych www. wprowadzone zostały zmiany w bazie zwierząt
ekoenergetycznych i proekologicznych; współ- safe-animal. Ponadto prowadzić będzie akcje oznakowanych.
pracę krajową i międzynarodową; działania edukacyjno–informacyjne o elektronicznym
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną
promocyjne.
znakowaniu zwierząt.
www.safe-animal.eu
ugim
Zabiegi znakowania zwierząt (czipowania)
ugim
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Budżet na rok 2021 uchwalony

ada Miejska w Dobczycach przyjęła budżet
na 2021 rok. Dochody gminy w 2021 roku
wyniosą ogółem 90 389 159 zł, wydatki – 97
329 422 zł. Deficyt - 6 940 263 zł, zaś przychody – 10 690 263 zł. Rozchody budżetu gminy
to 3 750 000 zł, z czego spłata zaciągniętych
kredytów 3 652 560 zł, spłata zaciągniętych
pożyczek – 97 440 zł
Wśród zaplanowanych na 2021 inwestycji,
znalazły się m.in. wdrożenie programu ochrony
powietrza dla Województwa Małopolskiego
(LIFE), budowa lub przygotowanie dokumentacji
pod budowę chodników w: Sierakowie (wzdłuż
drogi wojewódzkiej), w Dobczycach (na odcinku
ulic Stadnicka – Skrzynecka), poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu
dróg wojewódzkich.
Istotne dla mieszkańców inwestycje to:
budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz
z infrastrukturą w Sierakowie oraz budowa
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia
Kornatka (Zalas), budowa kanalizacji sanitarnej
w Niezdowie, Skrzynce i Dobczycach – etap
I, modernizacje dróg gminnych, przygotowanie
dokumentacji dla modernizacji ul. Kościuszki,
wykonane zostaną niezrealizowane odcinki
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stojowice
oraz Dobczyce ul. Grabowa.
Inwestycje w infrastrukturę oświatową
i kulturalną obejmą m.in. modernizację: szkoły
podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej, przedszkola nr 1, budynku ŚDS przy ul. Jagiellońskiej
w Dobczycach, Domu Ludowego w Stadnikach,
centralnego ogrzewania w szkole podstawowej
w Kornatce.
Renowacji poddane zostaną trzy zabytkowe kapliczki na terenie gminy: Św. Floriana,
kapliczka w formie groty w lipie Marysieńce,
kapliczka Męki Pańskiej w Stojowicach.
Modernizacji poddany zostanie drewniany
most oraz pomieszczenia na piętrze zamku,
kontynuowane będą prace związane z budową
kładki z korony zapory oraz zagospodarowanie

Dokarmianie ptaków

Wzgórza Zamkowego.
Wiele inwestycji zrealizowanych będzie
ramach funduszu sołeckiego. W sołectwie
Bieńkowice – wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie działki
przylegającej do remizy OSP Bieńkowice na
cele rekreacyjno-sportowe. W Brzączowicach modernizacja drogi gminnej Brzączowice Górki
IV. W Brzezowej – zakup lustra oraz modernizacja drogi gminnej. Dziekanowice zrealizują
opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej przy
nowym budynku SP w Dziekanowicach oraz
ogrodzenie piłkochwytami i montaż oświetlenia
wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia.
W Kędzierzynce zaplanowano modernizację
drogi gminnej od przepustu koło tartaku w
stronę przepustu na potoku i w ramach programu „Zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie
uliczne przy drodze gminnej w kierunku Willi.
Sołectwo Kornatka wybuduje oświetlenie uliczne
przy drodze Kornatka - Zasań oraz zakup sceny.
W Niezdowie zakupione zostaną lustra, uregulowany zostanie stan prawny dróg oraz zakupione
i wymienione zostaną korytka.
Nowa Wieś zakupi samochód strażacki średni,
natomiast Rudnik wykona nakładkę asfaltową
drogi dojazdowej na działce 212/2 do posesji
w miejscowości Rudnik. W sołectwie Sieraków
zaprojektowane zostanie oświetlenie drogi
powiatowej nr K 1954 oraz utwardzone zostaną
pobocza przy drodze gminnej – działka nr 342.
W Skrzynce wykonane zostanie oświetlenie
uliczne Skrzynka Górna - droga do zbiornika;
w Stadnikach - modernizacja drogi gminnej
wewnętrznej - Stadniki pod las.
Sołectwo Stojowice zakupi sprzęt rekreacyjny
do ćwiczeń na wolnym powietrzu, wyremontuje
rowy i pobocza, wykona montaż dwóch lamp
oświetleniowych przy drodze gminnej, zakupi
sprzęt do nagłośnienia/monitoringu, wykona
miejsca pod ogniska wraz z montażem zakupionych ławek ogrodowych

przed zaczęciem dokarmiania zapoznać się
z ich wymaganiami).
ima jest trudnym okresem dla ptaków
Dobrym pokarmem są wszelkiego rodzaju
pozostających w tym czasie w naszym kraju. nasiona (np.: proso, owies, pszenica, słonecznik,
Jest to dla nich swoisty test na przetrwanie. konopie, różnego rodzaju kasze, płatki owsiane),
Dlatego warto im nieco pomóc w przeżyciu świeża i niesolona słonina (powinna wisieć
tego trudnego okresu, dokarmiając je np. 2 tygodnie, a przy temperaturach pow. 0 st. C
w przydomowych karmnikach.
powinno się ją zdjąć).
Co prawda dokarmianie ptaków ma zarówno
Dobrym pomysłem jest wcześniejsze zebranie
zwolenników, jak i przeciwników, ale pozytyw- owoców głogu, dzikiej róży, aronii, czarnego
nym faktem jest, że zbliża to ludzi do przyrody bzu, ligustru, jarzębiny, berberysu, czeremchy.
i uczy ich obcowania z nią.
Po zebraniu lepiej je zamrozić, a nie ususzyć,
Aby nie popełniać błędów, które mogą gdyż suszone owoce zwiększają objętość w wolu
bardziej zaszkodzić, niż pomóc ptakom, należy ptaka i przy spożyciu dużej ilości takich owostosować kilka prostych zasad:
ców mogą być dla niego niebezpieczne. Można
Dokarmianie należy zacząć od pierwszych też wykładać pokrojone jabłka, rodzynki lub
opadów śniegu do marca. Karmniki powinny suszone morele.
być umieszczone w miejscu zacisznym i osłoDokarmiając np. łabędzie nieme i kaczki
niętym od wiatru np. za szpalerem krzewów krzyżówki musimy mieć świadomość, że nie
lub za ścianą domu. Powinny mieć konstrukcję odlecą one w cieplejsze rejony, tylko pozostaną
taką, aby chronić pokarm przed zawilgoceniem na zimę i należy je wtedy dokarmiać przez ten
i powinny znajdować się z dala od miejsc, gdzie okres, gdyż bez naszej pomocy nie przeżyją. Nie
mógłby ukryć się drapieżnik np. kot lub kuna. należy ich dokarmiać chlebem, tylko ziarnami
Ptaki powinny mieć też miejsce na ucieczkę np. zbóż, kukurydzą, kaszami, płatkami owsianymi,
nie zabudowywać całkowicie karmników i nie pośladem, otrębami, oraz gotowanymi, pokroustawiać ich na oszklonych werandach.
jonymi i niesolonymi warzywami (kapusta,
Pokarm powinien być dostosowany do potrzeb marchew, buraki, ziemniaki). Nie należy też
gatunków, jakie odwiedzają karmnik (najlepiej karmy wrzucać do wody, tylko na brzeg, ale
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W Dobczycach powstaje tor
trialowy

U

biegłoroczna impreza rowerowa „Rowerowe
szaleństwo w Dobczycach” cieszyła się tak
dużym zainteresowaniem, że w tym sezonie
w naszym mieście zawita nowa atrakcja dla
amatorów rowerowego szaleństwa.
W parku miejskim trwają prace nad budową
toru trialowego, które realizuje Hajduk Trial
Team, ten sam zespół, który organizował wspomnianą imprezę.

Jak mówi wielokrotny Mistrz Polski w trialu
motocyklowym Tomasz Hajduk „Dostępne będą
dwa tory – dla amatorów i dla tych bardziej
zaawansowanych. Pierwszy, w formie alejki
z przeszkodami, nie będzie wymagać specjalistycznego sprzętu i służyć będzie m.in. podnoszeniu umiejętności, ale także nabywaniu
nawyków ważnych dla każdego rowerzysty
uczestniczącego w ruchu drogowym.”
– Cieszę się, że w gminie powstanie kolejna
przestrzeń do rozwoju umiejętności, szczególnie
tych związanych z rowerową aktywnością. Niedawno wyróżniono nas jako „Gminę Przyjazną
Rowerzystom” i chcemy, wspierać i rozwijać
inicjatywy sprzyjające tej aktywności sportowej - mówi burmistrz Tomasz Suś.
Na torze trialowym, ma powstać w przeciągu kilku
miesięcy, organizowane będą zajęcia w ramach
szkółki. Ich ilość zależeć będzie od zainteresowania, a szczegółowe informacje organizatorzy
podadzą bliżej terminu finalizacji prac.
Tekst i fot. jota

w takim miejscu, żeby w razie zagrożenia ptaki
mogły bezpiecznie odlecieć.
Wykładać karmę systematycznie podczas
mrozów i opadów śniegu. Systematycznie czyścić karmniki i ich otoczenie ze starej karmy,
co zabezpieczy przed rozprzestrzenianiem się
chorób i pasożytów wśród ptaków. Czynność tę
należy wykonywać w rękawiczkach, aby zabezpieczyć również siebie.
Nie stosować, jako karmy, produktów solonych (m.in. solonej słoniny i boczku, solonych
ugotowanych ziemniaków i warzyw), spleśniałego
ziarna, resztek ciast, potraw zepsutych i zjełczałych. Jako karmy nie powinno się stosować
chleba, gdyż jego wartość odżywcza dla ptaków
jest znikoma.
W sklepach i marketach można nabyć
zarówno gotowe karmniki, jak i różnego rodzaju
karmę dla ptaków. Zawsze, jeśli jest to możliwe,
zapewnijmy ptakom czystą i świeżą wodę do picia.
Myśląc perspektywicznie warto również
pomyśleć o obsadzeniu ogrodów, parków
i zieleńców krzewami rodzimego pochodzenia (np. dzika róża, derenie, głogi, bez czarny
i koralowy, tarnina, jarzębina, kalina koralowa).
Ich owoce z powodzeniem zapewnią ptakom
pokarm w zimie.
Jacek Kozubek
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145-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach cz. I

ubiegłym roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Dobczycach świętowała
jubileusz 145 lat istnienia.
Straż pożarna w Dobczycach, według
zapisu w kronice OSP Dobczyce, powstała
w 1875 roku i jak podaje kronikarz, bodźcem do jej założenia był duży pożar miasta
w 1870 roku, gdzie spłonęły domy na całej
obecnej ulicy Kilińskiego.
Inicjatorem powstania straży
ogniowej i jej pierwszym naczelnikiem był Franciszek Płonka,
z zawodu krawiec, który z zakupionego za składki sukna uszył pierwsze
mundury dla jednostki, która wtedy
liczyła dziesięciu członków.
Początki nie były łatwe. Straż
w tym okresie dysponowała bardzo
prymitywnym sprzętem, a przy
gęstej i drewnianej zabudowie miasta
i budynkach krytych gontem
i strzechą, groźba wielkiego pożaru mogła się powtórzyć. W takiej
sytuacji podjęto decyzję o zakupie,
nowoczesnej na owe czasy, czterokołowej sikawki ssąco-tłoczącej,
która przechowywana była w baraku
na miejscu obecnej remizy w Rynku. Straż w tym okresie zaczyna
prowadzić działalność kulturalną,
organizując zabawy i wieczorki
taneczne, pierwsze przedstawienia
teatralne, a za uzyskane pieniądze
kupowany jest dodatkowy sprzęt
m.in.: druga sikawka ssąco – tłocząca, dwa beczkowozy i drabina
rozkładana.
W następnych latach straż działa
prężnie i coraz bardziej się rozwija.
Wstępują do niej młodzi obywatele
miasta, zastępując starszych druhów,
odbywają się defilady w pełnym
umundurowaniu i przy asyście
orkiestry, prowadzona jest nadal
działalność kulturalna, a ponadto
prowadzone są ćwiczenia i szkolenia strażaków.
Prężną działalność straży przerywa
wybuch I wojny światowej w 1914 roku.
Wielu młodych strażaków władze austriackie powołały do służby wojskowej, a służbę
w straży zaczęli pełnić starsi i nieliczni
druhowie. Ponadto ludność, nękana wojną
i biedą, przestała wspomagać straż.

Po zakończeniu wojny i uzyskaniu przez
Polskę niepodległości, straż w Dobczycach się
odradza. Do powracających z wojny, niestety
nie wszystkich druhów, dołączają nowi członkowie. W 1920 roku straż liczy 27 członków,
jej naczelnikiem zostaje pracownik sądowy
Karol Egner, a prezesem ksiądz proboszcz
Władysław Włodyga. W tym czasie zrodził
się pomysł budowy remizy strażackiej. 18

teatralny. Oczywiście przeprowadzane są
również szkolenia i ćwiczenia. Strażacy biorą
udział w akcjach ratowniczych. Najpoważniejszą w tym czasie była akcja ratowania
ludzi i dobytku podczas wielkiej powodzi
w 1934 roku. Wtedy to dobczyccy strażacy,
wraz z saperami z Krakowa, przez trzy dni
ofiarnie nieśli pomoc okolicznej ludności, za
co, jak podaje kronikarz, jednostka została
odznaczona przez ówczesny rząd
„Złotą Odznaką”.
Wybuch II wojny światowej znów
przerywa rozwój straży. Wielu jej
członków nie wraca z kampanii
wrześniowej. Natomiast niemiecki
okupant organizuje straż na zasadach przymusowych, nakazując
pełnienie całodobowych służb na
strażnicy, a za uchylanie się od
służby groziła odpowiedzialność
przed sądem specjalnym. Mimo
restrykcji, wielu strażaków pełni
służbę narzuconą przez okupanta,
unikając w ten sposób wywozu na
przymusowe roboty do Niemiec.
Korzystając ze swobody poruszania się, strażacy współpracują
z miejscowym ruchem oporu przenosząc żywność, lekarstwa, broń
i amunicję, a nawet biorą udział
w akcjach zbrojnych. Następstwem
tego są liczne aresztowania strażaków. W styczniu 1945 roku, po
przejściu przez Dobczyce działań
wojennych, strażacy likwidują
pożary budynków podpalanych
przez wycofujących się Niemców,
pomagają w oczyszczaniu miasta
z licznie zalegających trupów żołnierzy, jak również porzuconej broni.
Po wojnie jednostka wzbogaca się w samochód pożarniczy
i motopompę, a strażacy wznawiają
działalność kulturalną i pomagają w tworzeniu jednostek OSP
października 1925 roku, w 50-tą rocznicę w okolicznych miejscowościach. W 1948 roku
powstania straży, oddana zostaje do użytku, znów muszą nieść pomoc podczas wielkiej
okazała jak na owe czasy, remiza w Rynku powodzi, ewakuując ludzi z zagrożonych
w Dobczycach. Straż dysponuje już wtedy rejonów i ratując ich dobytek, zabezpieczając
czterema ręcznymi sikawkami kołowymi, również zagrożony most na Rabie. W 1970
dwoma beczkowozami i drabinami dwuprzę- roku, w dowód uznania za ofiarną i wytrwałą
słowymi. W strażnicy rozwija się działalność służbę, społeczeństwo Dobczyc ufundowało
kulturalna, działa orkiestra dęta i zespół jednostce nowy sztandar.
21 września 1975 roku dobczycka straż
obchodziła 100-lecie powstania jednostki.
Z tej okazji Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadał dobczyckiej
jednostce, za chlubną 100-letnią działalność,
najwyższe odznaczenie korporacyjne - „Zloty Znak Związku”. Doceniając znaczenie
taktyczno-operacyjne jednostki, Komenda
Wojewódzka Ochotniczych Straży Pożarnych
przydzieliła samochód pożarniczy, który
został przekazany w czasie tego jubileuszu.
Jacek Kozubek

fot. archiwum OSP, Jacek Kozubek

Autor prosi osoby posiadające materiały
archiwalne dotyczące OSP Dobczyce, zarówno strażaków, jak całej jednostki, o kontakt
w celu uzupełnienia kroniki. Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy Redakcji:
tapeta.redakcja@gmail.com
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ok 2020 był szczególnie trudny dla wszystkich, z uwagi na panującą epidemię koronawirusa. Ośrodek kultury w Dobczycach
musiał zmierzyć się z nakazami, zakazami
i obostrzeniami nakładanymi przez rząd.
Działalność kulturalna była okresowo zamykana i wznawiana. Kraj dzielony był na strefy
żółtą i czerwoną, co wiązało się z ograniczeniem
liczby uczestników wydarzeń kulturalnych,
a wreszcie odwoływaniu tychże.
Mimo trudności i ograniczeń, w II półroczu
2020 roku odbyły się m. in. takie wydarzenia,
jak występ Kabaretu „Paranienormalni”, koncert
Grażyny Łobaszewskiej, Jubileusz 25-lecia Klubu
Przewodników PTTK Dobczyce, Gala Sportu
czy Regionalna Giełda Kolekcjonerów. Jesienią
organizacja wydarzeń z udziałem publiczności
została całkowicie zabroniona, a widok pustej sali

widowiskowej stał się codzienną rzeczywistością.
W wakacje, ośrodkowi kultury udało się
zorganizować m.in. trzy turnusy półkolonii
sportowych „Lato z gimnastyką”, sześć pokazów
filmowych dla dzieci, kilkadziesiąt godzin zajęć
plastycznych oraz kilkanaście godzin warsztatów
artystycznych z lepienia gliny i układania mozaiki.
Wprawdzie wznowiono w październiku
zajęcia stałe w MGOKiS, ale radość ta szybko
ustąpiła niepewności, co do ich dalszego losu,
z powodu nakładanych restrykcji. Uczestnicy
wszystkich zajęć musieli pogodzić się z ich
okresowym zawieszaniem i wznawianiem,
a często także ze zmianą ich formy.
Zgodnie z wytycznymi rządu, zajęcia
i próby przygotowujące do występów scenicznych prowadzone były w formie stacjonarnej,
a działalność koncertową przeniesiono do sieci.
W okresie jesienno-zimowym przeprowadzone
zostały zajęcia plastyczne i koncert online oraz
przygotowano nagrania audio i video. Efekty
pracy twórczej poszczególnych sekcji zostały
udostępniane na fanpage’u MGOKiS Dobczyce
na Facebooku oraz na fanpage’ach poszczególnych grup.
Poniżej prezentujemy Czytelnikom „Tapety”
jak wyglądała w drugim półroczu 2020 roku
aktywność naszych sekcji i zespołów artystycznych.

Heksela, skupił się przede wszystkim na trzech
rodzajach działalności: prowadzeniu prób
przygotowujących do nagrań, przygotowaniu
nagrań audio i video oraz szeroko pojętej promocji zespołu. Jedyny koncert BBD na żywo,
z udziałem publiczności, został zorganizowany
we wrześniu w Dobczyckim Parku Miejskim.
Kolejne koncerty i teledyski do nagrań musiały
być realizowane już bez udziału publiczności.
W listopadzie, z okazji Święta Niepodległości, zespół nagrał utwór „My Pierwsza Brygada”
oraz zrealizował do niego teledysk. Kolejny
teledysk, tym razem do utworu „Hard to Handle”
został nagrany z użyciem drona w Dobczycach
(RCOS, Zamek, Zapora), a następny - do piosenki „Kawałek do tańca” - został nakręcony
w kręgielni „Gdów Bowling Club”. Swoją premierę
internetową (16.11) miał „malowany piaskiem”

teledysk do piosenki „Pogoda Ducha”.
W listopadzie także zespół nagrał w RCOS
siedem piosenek w wersji studyjnej, a także
dokończył pracę nad teledyskiem promującym
koncert „Światowe przeboje”. Dzięki zbiórce
na realizację teledysku zimowego do piosenki
„Kto wie, czy za rogiem”, którą zorganizowano
na portalu zrzutka.pl, w okresie świątecznym
można było obejrzeć jego premierę na fanpage’u zespołu. Radosny klimat świąt, internauci
mogli poczuć za sprawą kolejnego nagrania
– teledysku do piosenki „Feliz Navidad”, zrealizowanego przy udziale Chóru Dominanta
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
w jednym z krakowskich centrów handlowych.
W grudniu powstał teledysk do piosenki „Natural
Woman”, którego premiera zaplanowana została
na początek 2021 roku.
W styczniu (6.01) tradycyjnie Big Band
Dobczyce zaprosił na koncert kolęd. W związku
z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej w kraju, wydarzenie zorganizowane
zostało w formie online.
Na scenie, obok muzyków BBD, wystąpili
wokaliści: Małgorzata Nawrot, Oliwia Bąk, Anna
Bieniek, Weronika Kozłowska, Karol Pawluszek
i Piotr Skóra. Na scenie można było usłyszeć
także znakomitego akordeonistę - Wiesława
Ochwata oraz Chór Uniwersytetu EkonomiczBig Band Dobczyce
nego w Krakowie.
Big Band Dobczyce, kierowany przez Ernesta
W repertuarze koncertu, który obejrzało
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Kultura w kwarantanni
artystyczny
ponad 260 widzów, znalazły się najpiękniejsze
polskie kolędy oraz piosenki świąteczne.
W ubiegłym roku zespół położył duży nacisk
na akcję promocyjną. Promocja na Facebooku
przyczyniła się do zwiększenia liczby obserwujących o 1200 osób oraz do zwiększenia
liczby followersów na Instagramie. W celach
promocyjnych zespół założył konto w serwisie
SOTIFY oraz stworzył nową stronę internetową.
Orkiestra Dęta „Dobczyce”
Kierowaną przez Józefa Manieckiego Orkiestrę Dętą „Dobczyce” każdego roku można
było zobaczyć i usłyszeć na żywo co najmniej
kilkanaście razy, m.in. podczas uroczystości
państwowych, gminnych i religijnych czy organizowanych koncertów. Rok 2020, z wiadomych
przyczyn, był zupełnie inny. W drugiej połowie
roku, orkiestra wzięła udział tylko w jednym
wydarzeniu – Procesji Zaśnięcia NMP w Kalwarii.
Okres jesienno-zimowy muzycy spędzili
na przygotowaniach do nagrań. W grudniu
w RCOS, w ciągu czterech dni, Orkiestra nagrała
kilkanaście utworów. Znalazły się wśród nich
kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne oraz
wiązanka melodii z najbardziej popularnych
kiedyś dobranocek.
Internauci, obserwujący profile Orkiestry
oraz MGOKiS Dobczyce, mogli posłuchać nagrań
piosenek i kolęd w aranżacjach Waldemara
Nowakowskiego, Filipa Sandrasa, Józefa Manieckiego. W nagraniach wzięli udział wokaliści:
Małgorzata Szklarz, Monika Maniecka, Piotr
Skóra i Józef Maniecki. Sylwestrowo-noworocznym prezentem muzycznym od Orkiestry
był utwór „Z kopyta kulig rwie” (w aranżacji
Waldemara Nowakowskiego) oraz składanka
utworów pt. „Dobre Nocki” (w aranżacji Bartłomieja Szułakiewicza). Ogromną popularnością
w Internecie cieszyło się zwłaszcza to drugie
nagranie. Muzycy z Orkiestry Dętej „Dobczyce” zabrali dorosłych fanów dawnych animacji,
w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa.
Wszystkie nagrania zrealizowane przez orkiestrę
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ie – działalność sekcji
ych MGOKiS
dostępne są cały czas na Facebooku Orkiestry
oraz MGOKiS.
Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”
W ubiegłym roku Zespół Pieśni i Tańca
„Dobczyce” obchodził Jubileusz 20-lecia istnienia.
Z tej okazji zaplanował koncerty i wydarzenia
jubileuszowe, które miały być realizowane
przez cały rok. Z powodu pandemii udało się
zrealizować tylko część z nich. W sierpniu
zarówno grupy taneczno – wokalne ZPiT, jak
i członkowie Kapeli wzięli udział w warsztatach
wokalno-tanecznych w Murzasichlu (2 wyjazdy
trwające odpowiednio po 5 i 6 dni), podczas
których mogli doskonalić swoje umiejętności
taneczne, muzyczne i wokalne. We wrześniu
Zespół otrzymał Nagrodę Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce w dziedzinie kultury i swoim
występem uświetnił uroczystość wręczenia
nagród. Jesienią tancerze, muzycy i wokaliści
uczestniczyli w studyjnej sesji zdjęciowej. Jej
efekty można podziwiać w wydanym przez MGOKiS kalendarzu, który ukazuje piękno polskiej
kultury ludowej. Dochód z jego sprzedaży, jak co
roku, został przeznaczony na zakup strojów dla
Zespołu. W drugiej połowie roku próby zespołu
i kapeli były okresowo wznawiane i zawieszane,
co nie ułatwiało pracy instruktorom - Adrianowi Kulikowi, Paulinie Karp, Agnieszce Topór
i Karolinie Patli. W czasie prób skupiono się
na szlifowaniu techniki tanecznej, muzycznej
i wokalnej oraz na przygotowaniu materiału
do nagrań.
W grudniu (6.12) premierę internetową
miało nagranie utworu „Siedem Reniferów”.
Opracowanie muzyczne piosenki przygotowała
Paulina Karp, a dzieci do występu przygotowała
Karolina Patla – nowa instruktorka zajęć chóralnych. Na nagraniu można zobaczyć grupę
młodszą i średnią. Zamiast tradycyjnych życzeń
świątecznych, Zespół złożył wszystkim życzenia
muzyczne. W Boże Narodzenie, w Internecie
ukazało się nagranie kolędy „Wśród nocnej
ciszy”, w wykonaniu kapeli oraz grupy starszej
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(przygotowanie: Paulina Karp i Karolina Patla).
Nagrania te są dostępne na profilach FB ZPiT
oraz MGOKiS.
Na koniec grudnia (27.12) Zespół zaprosił
mieszkańców do wspólnego śpiewania. Kolędowanie, zorganizowane w ramach zadania „20
lat za nami” - Koncert Jubileuszowy Zespołu
Pieśni i Tańca „Dobczyce” odbyło się w kościele parafialnym w Dobczycach. Msza św. była
transmitowana na żywo przez Myślenice iTV
Telewizję Internetową Region Południe. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.

kultury przygotowuje dla dzieci dodatkową
ofertę zajęć plastycznych. W ubiegłym roku
udało się zrealizować blok zajęć wakacyjnych
“Artystyczne Ferie” w małych grupach. Stacjonarne zajęcia kółka plastycznego wystartowały w październiku i prowadzone były tylko
w tym miesiącu, ze względu na wprowadzone
obostrzenia. W listopadzie podjęto decyzję
o prowadzeniu ich w formie online. Na profilu
Paulina Steliga ARTystycznie oraz na profilu
MGOKiS Facebooku, w każdy poniedziałek
i czwartek, udostępniane są nagrania filmowe
i instrukcje samodzielnego wykonania prac
plastycznych. Barwne i kreatywne zajęcia
Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce
budzą coraz większe zainteresowanie wśród
Mimo, że duża część zaplanowanych przez najmłodszych. Każdy może spróbować swoich
Sekcję Wokalną koncertów, nie odbyła się ze sił i przesłać zdjęcie wykonanej pracy do pani
względu na obowiązujące restrykcje sanitarne, Pauliny, która tworzy galerię prac uczestników
cały czas starała się ona
być tak aktywna, jak to
tylko było możliwe. Dobczyccy wokaliści wystąpili na żywo podczas Gali
Sportu, wzięli udział
w warsztatach z Grażyną
Łobaszewską oraz w koncercie podsumowującym
warsztaty, zaśpiewali
podczas Gali Inauguracyjnej Fundacji Akademia Intropatia, „Przybij
Piątkę Dla Autyzmu”
w Wieliczce oraz podczas imprezy „Przywitanie Jesieni na Granicy”
w Lenartówce. Sekcja,
prowadzona przez Beatę
Czajkę-Rolińską przygotowała także materiał do
dwóch koncertów, które
zostaną zorganizowane
na żywo, jak tylko warunki epidemiologiczne na
to pozwolą.
Członkowie Sekcji wzięli udział w prestiżowych i zamieszcza ją w sieci.
konkursach wokalnych, organizowanych zarówno
stacjonarnie, jak i w formie online, zdobywając Zespół „Jamaica Wave” i inne sekcje
liczne nagrody i wyróżnienia, o których infor- artystyczne
mowaliśmy w poprzednich numerach „Tapety”.
Pozostałe sekcje artystyczne działające
Warto tu wymienić m. in. II miejsce dla Elżbiety przy MGOKiS również musiały zastosować się
Bogacz w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Baj- do obowiązujących wytycznych Ministerstwa
kowej online (Bielsko-Biała), Nagrodę Specjalną Zdrowia. Obok okresów wypełnionych zajęciadla duetu Elżbieta Bogacz i Konrad Wrocławiak mi i próbami, pojawiły się też niestety okresy
w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki całkowitego zawieszania działalności sekcji.
“Integracja Malowana Dźwiękiem” (Bochnia)
Do niewątpliwych osiągnięć z tego okresu,
za najbardziej emocjonalny występ, Nagrodę można zaliczyć I miejsce Zespołu „Jamaica Wave”
Marka Piekarczyka dla Konrada Wrocławiaka w I Sułkowickim Konkursie Tanecznym online
i umieszczenie go w “Złotej Siódemce” naj- oraz udział grupy w spektaklu „Aladyn”. Jamaica
bardziej wyróżniających się wokalistów tego przygotowuje się obecnie do spektaklu, który
samego festiwalu, I miejsce dla Pauliny Filipiec zostanie wystawiony w tym roku.
oraz III miejsce dla duetu Gabriela Murzyn
Pozostałe sekcje artystyczne kontynuują
i Alan Michalik w Konkursie Piosenek Andrzeja próby i ćwiczenia do planowanych występów
Zauchy (Dobczyce) czy Nominację do Finału scenicznych.
V Ogólnopolskiego Festiwalu Danuta Rinn
Festiwal (Ciechanów-Warszawa).
Rok 2020 był bardzo trudny dla działalności
Sekcja Wokalna przygotowała koncert zimo- kulturalnej i artystycznej. Zależało nam na tym,
wy, który już niedługo zostanie zarejestrowany aby mimo niesprzyjających okoliczności, dać
i opublikowany na fanpage’ach Sekcji oraz uczestnikom naszych zajęć możliwość rozwoju
MGOKiS.
i w pełni wykorzystać ich potencjał twórczy. Liczymy na to, że życie kulturalne, jakie znamy sprzed
Kółko plastyczne MGOKiS
pandemii już niedługo powróci i że będziemy
Zajęcia kółka plastycznego, realizowane mogli spotkać się z Wami w sali widowiskowej,
w cyklu 9-miesięcznym, co roku rozpoczy- wypełnionej po brzegi publicznością.
nają się w październiku, a kończą w czerwcu.
KaMa
W okresie ferii letnich i zimowych ośrodek
fot. ze zbiorów MGOKiS
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reklama

Kominki, nagrobki, parapety,
schody marmurowe
tel. 601 958 378
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Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:
Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01
adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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Pomocne serce dla Oskara

Z

achęcamy do włączenia się w akcję zbiórki
plastikowych nakrętek, z których dochód
zostanie przeznaczony na rehabilitację oraz
dietę katogenną dla Oskara Blaka.
Chłopiec jest jedną z 5. osób na świecie,
które zmagają się z niezwykle rzadką chorobą.
Diagnoza, jaką usłyszeli rodzice Oskara to
„Encefalopatia padaczkowa z całkowitą
demielinizacją mózgu, uszkodzony gen
SLC25A12. Niedobór mitochondrialnego nośnika
1 asparaginianu-glutaminianu.” Mały mieszkaniec
Sułkowic jest jedynym dzieckiem w Polsce z tą
chorobą. Na chwilę obecną Oskar jest dzieckiem
leżącym, nie trzyma nawet główki i ma bardzo
słabe mięśnie. Wymaga leczenia i ciągłej rehabilitacji. Rodzice nie ustają w poszukiwaniach
ratunku i metody leczenia dla dziecka.
W Dobczycach został uruchomione dwa
punkty zbioru plastikowych nakrętek: „Pomocne
serce” przed budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) oraz Kwiaciarnia „Amarylis” (Rynek
19). Większą ilość nakrętek, zapakowanych do
worków, można zostawić w biurze MGOKiS
Dobczyce (pokój 143) od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 do 21.
Zachęcamy do pomocy dla Oskara poprzez:
zbieranie plastikowych nakrętek, wpłaty darowizn
na portalu fundacji (https://www.siepomaga.pl/
oskar-blak), udział w licytacjach na grupie FB
„Licytacje dla Oskarka Blak! Walka Oskarka o
każdy dzień!”, przekazanie 1 proc. podatku w
rozliczeniu z Urzędem Skarbowym: Numer KRS
0000396361 (cel szczegółowy 1% 0094045 Oskar).
mgokis

N

grudniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Dobczycach rozstrzygnięto VI Gminny Konkurs Plastyczny
„Ozdoba Choinkowa”.
Do konkursu złożono 129 ozdób choinkowych, w tym 123 ozdoby zgodne z regulaminem
i wykonane przez uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, podopiecznych
WTZ oraz osób dorosłych z Gminy Dobczyce.
Ozdoby oceniło jury w składzie: Ewa Tkaczyk
(plastyk, bibliotekarz), Danuta Ścibor (artysta,
rękodzielnik), Katarzyna Maj (przedstawicielka
MGOKiS). Po obejrzeniu wszystkich prac, jury
postanowiło przyznać następujące nagrody
główne i wyróżnienia.
W kategorii klas I-III SP Nagrody Główne:Filip
Woźniczka (SP Brzączowice), Kaja Żuławińska,
Lena Drab (SP2 Dobczyce) Lena Kołodziej, Maja
Kołodziej (SP1 Dobczyce), Amelia Felner (SP
Kornatka). Wyróżnienia: Magdalena Płoskonka,
Alicja Sosnowska (SP1 Dobczyce), Mikołaj Para,
Weronika Saczka Milena Janik Kacper Stoch
(SP2 Dobczyce), Krzysztof Mróz (SP Kornatka).
W kategorii klas IV-VI SP, Nagrody Główne:
Gabriela Mróz (SP Stadniki), Nina Brzezińska,
(SP 2 Dobczyce), Martyna Sukta (SP Kornatka),
Kamila Głuś (SP Dziekanowice).
Wyróżnienia: Piotr Olesek, Emilia Wadyl
(SP Kornatka), Zofia Policht (SP2 Dobczyce),
Maciej Ślęczka (SP Dziekanowice).
W kategorii młodzież (klasy VII -VIII i szkoły
ponadpodstawowe)
Nagroda Specjalna Dyrektora MGOKiS Dobczyce za niepowtarzalne i bajkowe wykonanie
ozdoby choinkowej „Mały Książę” dla Patrycji
Burnus z Kółka Plastycznego MGOKiS Dobczyce.
Nagrody Główne: Mariola Kasprzycka (Brzączowice), Natalia Górnisiewicz (SP1 Dobczyce), Julia
Sadkiewicz (SP2 Dobczyce), Magdalena Czyrnek
(SP Kornatka). Wyróżnienia: Alicja Chomów
(SP Kornatka), Karol Spytek (SP2 Dobczyce).
W kategorii osób dorosłych; Nagrody Główne:
Monika Szpuntowicz, Małgorzata Stoch, Roksana
Stokłosa. W kategorii WTZ: wyróżnienia dla
reprezentantów Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Dobczycach: Marta Łaz, Jan Banaś, Wioleta
Dominik, Maria Wodnicka, Piotr Pitala.
Nagrody Internautów: I Nagroda: Zofia Stec
(SP Kornatka liczba polubień 501), II - Martyna

Sukta (SP Kornatka liczba polubień 406) III - Karol
Michalik (SP Brzączowice liczba polubień 356).
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie. Poziom artystyczny wszystkich prac był bardzo wysoki, dlatego podjęto
decyzję o przyznaniu równorzędnych Nagród
Głównych i Wyróżnień. Najwyżej oceniono te

ozdoby, które cechowała największa pomysłowość, kreatywność i samodzielność ich wykonania. Laureaci konkursu otrzymali nagrody
i dyplomy ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach,
a laureaci wyróżnień – dyplomy i symboliczne
upominki. Niestety w tym roku, z uwagi na
stan epidemiczny, nie udało się zorganizować
uroczystego wręczenia nagród ze wspólnym
ubieraniem choinki przez laureatów konkursu. Nagrody zostały odebrane indywidualnie.
Dzięki zaangażowaniu pracowników MGOKiS
Dobczyce udało się podtrzymać wyjątkową tradycję. Choinka została udekorowana pięknymi
ozdobami wykonanymi przez dzieci, młodzież,
uczestników WTZ oraz osoby dorosłe z Gminy
Dobczyce. W okresie świątecznym drzewko cieszy
oczy wszystkich odwiedzających budynek RCOS.
tekst i foto: mgokis

W

Pomoc dla Dominiki

a portalu zrzutka.pl został uruchomiony
link do zbiórki dla Dominiki Haberkiewicz
(mieszkanki Gminy Dobczyce), która została
sama ze spłatą dużego kredytu, zaciągniętego
na zakup drogiego leku na terapię swojego
męża Konrada.
Pan Konrad, mimo heroicznej walki obojga,
niestety zmarł… Dominika została wdową z
trzema opakowaniami leku o wartości 66 tysięcy
złotych, które w obecnej chwili są już refundowane i nie ma możliwości ich odsprzedania.
Dominika i Konrad żyli skromnie i mogli liczyć
tylko na siebie. Mieli mnóstwo planów na życie,
których niestety nie zdążyli razem zrealizować,
a które do końca trzymały Konrada przy życiu.
Dominika przez pandemię straciła pracę. Na
chwilę obecną została sama z ogromnym bólem
po stracie męża i dużym kredytem, który musi
regularnie spłacać.
Przyjaciele Dominiki zorganizowali dla niej
kiermasz ciast. Do wsparcia akcji, która odbyła
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Wyniki VI Gminnego Konkursu Plastycznego
„Ozdoba Choinkowa”

się w Dobczycach i w Dziekanowicach, włączyło
się wielu wolontariuszy, którzy upiekli słodkości.
Dominice można pomóc dokonując wpłat
w specjalnie założonej zbiórce na portalu zrzutka.pl. Każda złotówka ma znaczenie, ponieważ
przybliży Dominikę do spłaty kredytu za leczenie
męża i pomimo trudnych chwil pozwoli odzyskać
nadzieję na lepsze jutro...
Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/jb6n59
Zachęcamy do pomocy.
mgokis

styczniu w RCOS w Dobczycach rozstrzygnięto Powiatowy Przegląd Grup
Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda”. W tym
roku zorganizowany został w formie online.
Jury przyznało cztery równorzędne Nagrody
Główne - nominacja do udziału w „Karnawale
Góralskim” (online) w Bukowinie Tatrzańskiej:
Grupie Kolędniczej „Z Gwiazdą” z Trzebuni,
Grupie Kolędniczej „Szopka z Lalkami” z Dobczyc, Grupie Kolędniczej „Z Dorotą” z Sułkowic,
Grupie Kolędniczej „Z Gwiazdą, Żydem i Turoniem” z Tenczyna.
Przyznano trzy równorzędne Nagrody Główne
- nominacja do udziału w „Pastuszkowym Kolędowaniu” (online) w Podegrodziu: Młodzieżowej
Grupie Kolędniczej „Mali Toporzanie” z Tenczyna, Dziecięcej Grupie Kolędniczej „Z Turoniem”
z Trzebuni, Dziecięcej Grupie Kolędniczej
„Pasterze z Gwiazdą” z Krzeczowa.
Nagrania występów konkursowych są
dostępne na profilu MGOKiS Dobczyce. Więcej
o Przeglądzie w lutowym wydaniu Tapety.
mgokis
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z Ispiny

Zwyczajnie Niezwyczajni: Maciej Gryglaszewski

W

ramach naszego cyklu „Zwyczajnie-Niezwyczajni” przedstawiamy sylwetkę kolejnej niezwykłej osoby związanej z Dobczycami.
Z Maciejem Gryglaszewskim, uznanym artystą
malarzem, mieszkańcem pobliskich Stojowic,
rozmawia Iwona Urbaniak.
Jak się znalazłeś w Dobczycach?
Trochę przez przypadek. Mieszkałem w Krakowie, jednak miałem dość wielkomiejskiego
zgiełku. Szukałem spokojnego miejsca na wsi.

autorem 11 wystaw indywidualnych
i ponad 20 zbiorowych, które odbyły się
Bardzo mile mnie to zaskoczyło. Zresztą przy- w Polsce Francji, Niemczech i w Danii.
jaciele, którzy do nas przyjeżdżają z różnych Jestem pod wrażeniem...
zakątków kraju, tez twierdzą, że panuje tu No tak..., ale ta wystawa była 6 lat temu i od
niezwykle przyjazna atmosfera.
tamtej pory sporo się wydarzyło. Nie prowaPorozmawiajmy o Twojej twórczości...
dzę statystyk, więc nie podam żadnych liczb.
Tworzę głównie obrazy, monotypie i rysunki. Przypomnę tylko, że w 2018 r. miałem wystawę
Dawniej malowałem najczęściej farbami olejnymi, w Dobczycach w „Ispinie”.
teraz częściej sięgam po akrylowe. Tematyka Pamiętam doskonale. Cieszyła się sporym
jest bardzo różna, zależy co w danym momencie zainteresowaniem. Podsumujmy: co dla
skupi moją uwagę i co mnie inspiruje do dzia- Ciebie jest najważniejsze
Sztuka. Jest moją pasją i podporządkowałem
jej swoje życie. Stale pracuję nad własnym
autorskim stylem i staram się podejmować
nowe wyzwania - nie tylko jako artysta, ale też
w życiu codziennym. Staram się żyć w zgodzie
ze sobą, naturą i wartościami, które mi przyświecają. Poza tym kocham życie i potrafię się
nim cieszyć. Mam wiele planów i marzeń na
przyszłość, które staram się realizować.

Anegdoty o sławnych
ludziach (18)

Warunek był taki, aby to było w Małopolsce,
blisko Krakowa, (z którym jestem zawodowo
związany) i żeby było to miejsce, z którego
można łatwo i szybko dotrzeć do Krakowa.
Oglądaliśmy z żoną kilka domów w różnych
miejscowościach, np. w Lipnicy. Zainteresowały
nas Stojowice i gdy tylko tu przyjechaliśmy, od
razu wiedzieliśmy: to jest to. Zachwycił nas
krajobraz, z okien domu widać było jezioro.
Dom trochę na uboczu, spokój, cisza – dokładnie
tego szukaliśmy. Zdecydowaliśmy się szybko
i od 2005r. mieszkamy tutaj.
Jak z perspektywy czasu oceniasz tę
decyzję?
Jestem bardzo zadowolony. Znalazłem nie tylko
swój azyl i zacisze, w którym spokojnie pracuję,
ale też diametralnie zmienił się mój styl życia.
Przenosząc się z miasta na wieś musiałem
zmierzyć się z wieloma problemami i nauczyć
się sporo nowych rzeczy, np. rąbania drewna
i wielu innych czynności związanych z codziennym utrzymaniem domu. Jestem bardzo dumny
z tych umiejętności. Są to nowe doświadczenia,
które sprawiają mi pewną satysfakcję. Tak
samo, jak bezpośrednie obcowanie z naturą.
Wcześniej nie zwracałem większej uwagi na
warunki pogodowe, bo nie miały one większego
wpływu na moje codzienne funkcjonowanie.
Dziś takie drobiazgi, jak temperatura czy
opady śniegu, determinują mój rozkład dnia,
bo zanim przystąpię do pracy nad obrazem
muszę np. napalić w piecu, albo odgarnąć śnieg
przed domem. Jednak najbardziej cieszę się
z tego, że znalazłem się w otoczeniu naprawdę
fajnych i przyjaznych ludzi. Mam sąsiadów, na
których mogę liczyć. Pamiętam, jak w związku
z przeprowadzką musiałem załatwić szereg
spraw w różnych urzędach i instytucjach.
Uderzyło mnie, że o ile w Krakowie w urzędzie
byłem bezimiennym petentem, to tutaj zostałem
potraktowany zupełnie inaczej. W każdym
z urzędów, które tu odwiedzałem, spotkałem
się z bezinteresowną życzliwością i przyjaznym
nastawieniem ze strony osób, z którymi się
zetknąłem. Nawet w sklepach czuć zupełnie
inne podejście do klienta, bardziej bezpośrednie.
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Zapytano Artura Rubinsteina, co było dla
niego najtrudniejsze w okresie, gdy zaczynał się
uczyć gry na fortepianie.
łania. Eksperymentuję z technikami, kolorami - Opłata za lekcje - odparł mistrz.
jak i tematami. Maluję zarówno portrety jak
i pejzaże, czy martwe natury. Czasem pojawiają
Kilku młodych tenorów Opery Śląskiej
się motywy surrealistyczne. Lubię też sięgać w Bytomiu umilało sobie wolną chwilę grą
do motywów literackich. Bywa, że pozwalam w karty. W pewnym momencie przysiadł się do
sobie na jakieś ironiczne czy żartobliwe dygresje nich Bohdan Paprocki. Ograł ich do suchej nitki
w swoich pracach.
i wstając od stolika, mruknął:
Z tego, co wiem, to oprócz talentu, posia- - Ani śpiewać nie potrafią, ani w karty grać...
dasz solidne przygotowanie do swojej
profesji.
Adelina Patti została zaangażowana na
Jestem absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych trzymiesięczne tournée artystyczne po Ameryce.
w Miejscu Piastowym oraz ukończyłem studia Gdy zażądała za nie wysokiego honorarium,
na Wydziale Malarstwa na krakowskiej ASP. impresario stwierdził:
Dyplom zdobyłem w Pracowni prof. Jerzego - Przecież tyle wynosi roczna pensja prezydenta
Nowosielskiego.
Stanów Zjednoczonych!
Gdzie obecnie można oglądać Twoje prace? - Jeżeli prezydent jest tańszy, to niech śpiewa!
W tej chwili w Galerii Sztuki BWA Jatki w Nowym
Targu trwa wystawa „MOSTY HISTORII, czyli
W rozmowie o kobietach Frank Sinatra
30 lat w Labiryncie” i są tam prezentowane m.in. powiedział kiedyś:
moje prace. Wystawa ta powstała w związku - Znam tylko jeden rodzaj perfum, który doprowaz przypadającą w roku 2019 trzydziestą rocz- dza kobiety do szaleństwa. To zapach pieniędzy!
nicą powstania Biura Promocji Polskiej Sztuki
C. F.
Współczesnej Galerii Labirynt z Krakowa. Są
tam prace trzydziestu, wybranych z grona
Z przepisów Teściowej
współpracujących od lat z Galerią Labirynt,
artystów reprezentujących różne dziedziny
Sztuka mięsa
sztuki. Wystawa nosi włoski podtytuł „Ponti
ok.60 dkg mięsa wołowego bez kości
Della Storia”, ponieważ będzie prezentowana
(mostek, pręga, szponder),
również w Galerii Centrum Kultury Ex Fornace
włoszczyzna z kapustą włoską,
w Mediolanie.
cebula,
Poza tym kilka prac znajduje się na stronie
2 grzybki suszone, masło,
internetowej: www.art-paulinaimaciej.pl, gdzie
sól, pieprz do smaku
razem z żoną (Pauliną Steligą Gryglaszewską
– przyp.red.) zamieściliśmy kilka prac.
Mięso umyć, włożyć do wrzącej, osolonej
W tej chwili przygotowuję prace na dwie wody, przykryć i ugotować na małym ogniu.
wystawy autorskie: do Galerii „Inny Śląsk”
Cebulę obrać i zrumienić (jak do rosołu),
w Tarnowskich Górach i w Centrum Sztuki dodać razem z włoszczyzną do mięsa pod koniec
Współczesnej Solvay. Wystawa w Solvay’u miała gotowania. Dodać także wcześniej opłukane
mieć miejsce w zeszłym roku, ale ze względu na i namoczone grzybki.
pandemię i związane z nią obostrzenia, została
Wyjąć miękkie mięso i pokroić w plastry
przesunięta. Zresztą, pandemia pokrzyżowała w poprzek włókien, ułożyć na półmisku, obłożyć
też wiele innych moich planów, ale nie chcę ugotowanymi warzywami. Dodać kawałki masła
teraz o tym mówić.
i ugotowane ziemniaczki.
Mam przed sobą katalog wystawy zorPodawać z ogórkiem kiszonym.
ganizowanej przez Transvisinismo we
Smacznego życzy
Teściowa
Włoszech, w którym czytam, że jesteś

TAPETA 1(213)/2021

z biegiem lat

Bezpiecznie w góry - zima

W

ostatnim okresie można zauważyć duży
wzrost aktywności turystycznej w górach
zarówno latem, jak i zimą.
Góry ogólnie są wymagające, a zimą szczególnie. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy,
co można oglądać i czytać w mediach. Szczerze
mówiąc mam mieszane uczucia. Z jednej strony
należy się cieszyć, że następuje wzrost kultury
fizycznej i turystyki, ale z drugiej strony martwi
fakt, że mimo wieloletniej akcji propagandowej

w mediach, dotyczącej bezpieczeństwa w górach,
ludzie popełniają coraz więcej „głupot” narażając
życie swoje i ratowników.
Aby bezpiecznie wyruszyć w góry i cieszyć
się ich pięknem, należy poznać i przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Kilka tygodni przed sezonem zadbaj o kondycję fizyczną. Zaopatrz się w odpowiedni sprzęt
(buty, odpowiednie ubranie, ewentualnie: raki,
rakiety śnieżne, czekan). Dobrze mieć ze sobą
drugą parę skarpet, koszulkę, bieliznę, które
mogą przydać się w razie zawilgocenia pierwszej.
Zaopatrz się w mapę, latarkę, zapoznaj się
z trasą, którą będziesz szedł (przewodniki, strony internetowe schronisk), ale pamiętaj o tym,
na to , że czasy przejścia w zimie są znacznie
dłuższe niż w lecie.
Koniecznie weź ze sobą telefon komórkowy
i zapasową baterię, coś do picia np. ciepłą herbatę
w termosie oraz jedzenie np. czekoladę, batony
energetyczne. Planując wycieczkę weź pod uwagę
również to, że dzień w zimie jest krótszy, a szlaki
trudniejsze do pokonania (gruba warstwa śniegu,
zaspy, oblodzenie szlaków), więc dopasuj czas
i trasę wycieczki do panujących warunków.
Zagrożeniem na szlaku są nagłe zmiany
pogody (opady śniegu, śnieżyce, mgły), które
mogą znacznie ograniczyć widoczność, a co za
tym idzie – orientację w terenie. Zagrożeniem
jest niska temperatura, szczególnie połączona
z porywistymi wiatrami (znacznie obniżająca
tzw. temperaturę odczuwalną), co może doprowadzić do wychłodzenia organizmu i odmrożeń.
Zapoznaj się z przewidywaną pogodą i nie
lekceważ prognoz.
Wychodząc w góry powiadom kogoś o czasie
i trasie planowanej wycieczki i przewidywanym
terminie powrotu. Zwracaj uwagę na informacje
umieszczone przy szlakach przez odpowiednie
służby (np. szlak zamknięty, zagrożenie lawinowe,
itp.) i przestrzegaj ich. Poruszaj się w grupach
w tempie dostosowanym do najsłabszego uczestnika wycieczki.
Gdy szlak zaczyna być trudny – wycofaj się,
to żaden wstyd. Gdy stracisz orientację (zgubisz
szlak) staraj się, w miarę możliwości, wracać
po swoich śladach, a gdy nie jest to możliwe
– zatrzymaj się i wezwij pomoc.
TELEFONY ALARMOWE:
Tel. alarmowy: 112
Numer ratunkowy w górach: 601 100 300

W „starej szkole” - cz. IV

W

„starej szkole” spędziłam pierwsze lata
mojej edukacji i wspominam je z wielkim sentymentem. Były to lata sześćdziesiąte
XX wieku.
Moja klasa miała lekcje na piętrze w jasnej,
narożnej sali z dwoma rzędami okien. Jeden rząd
okien wychodził na ulicę Jagiellońską, a drugi
na Rynek. Biurko nauczycielskie umieszczone
było na podwyższeniu zwanym „katedrą”. Obok
katedry stała tablica na drewnianych sztalugach

oraz ogromne liczydło. Piec kaflowy w chłodne
i mroźne dni dawał przyjemne ciepło.
Nie było szatni, a okrycia wierzchnie wieszaliśmy na długim wieszaku, stojącym w sali
lekcyjnej. Obowiązywał strój szkolny, zwany
„chałatem”. Był to rozpinany fartuch z błyszczącego granatowego lub czarnego materiału,
ozdobiony białym kołnierzykiem. Chłopcy nosili
krótszą bluzę z tego samego materiału, również
z kołnierzykiem. Nie zmienialiśmy obuwia,
nawet w deszczowe dni.
Drewniana podłoga była zapuszczona olejem.
Kiedy na podłogę spadła chusteczka do nosa
lub rękawiczki, trudno było je potem wyczyścić
z czarnego smaru i przywrócić im pierwotny
wygląd. Drewniane schody prowadzące na piętro
były pokryte tą samą czarną, tłustą substancją.
W klasie stały trzy rzędy dwuosobowych ławek
połączonych wspólnym lekko pochylonym pulpitem. Na każdym pulpicie, w specjalnym otworze,
znajdował się szklany kałamarz wypełniony
atramentem, w którym moczyliśmy stalówkę
umieszczoną w drewnianej obsadce. Stawialiśmy pierwsze, często niezdarne litery. Stalówka
często skrzypiała i robiła kleksy, szczególnie na
drzewnych zeszytach. Bezdrzewne zeszyty były
droższe i chyba trudniej dostępne, na nich pisało
się lepiej. Był też specjalny zeszyt do ćwiczeń
kaligraficznych. Jeśli ktoś nauczył się ładnie
pisać, mógł za zgodą nauczycielki porzucić zwykłe pióro ze stalówką i pisać piórem wiecznym.
Bazgrałam jak kura pazurem, ku rozpaczy moich
rodziców, i ciągle przepisywałam zeszyty, aż
w końcu nauczyłam się ładnie pisać. Dziś chętnie sięgam po stalówkę i atrament, a pisanie
po latach treningów sprawia mi przyjemność.
Uczniowie pierwszych klas uczyli się z dwóch
podręczników. Pierwszym z nich był kultowy
„Elementarz” Mariana Falskiego, który przez wiele
lat służył polskim dzieciom do nauki czytania.
Do dziś z sentymentem przechowuję reprint
tego elementarza. Pamiętam też podręcznik do
Jacek Kozubek – przewodnik beskidzki matematyki w twardej oprawie z zieloną okładką,
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zatytułowany „Arytmetyka I ”.
Naszą wychowawczynią była pani Maria
Żuławińska, która mieszkała naprzeciwko szkoły. Była to surowa i wymagająca nauczycielka.
Z sentymentem wspominam koleżanki i kolegów z mojej klasy. Kilkoro z nich: Krysię, Jasię,
Olę, dwóch Kazków i Mariana pożegnaliśmy
na zawsze.
Koniec i początek lekcji ogłaszał woźny, pan
Juszczak, przy pomocy ręcznego dzwonka. Woźny palił też w piecach
i wspólnie z żoną dbał
o porządek i czystość
w budynku i obejściu
szkolnym. Zdarzało się,
że trzeba było dołożyć
węgla do pieca w czasie
pauzy lekcyjnej. Na
dużej przerwie odbywało się „dożywianie”.
Państwo Juszczakowie
wnosili na dolny korytarz ogromny garnek
z herbatą, kawą zbożową lub gorącym mlekiem oraz wiklinowy
kosz z bułkami. Ustawialiśmy się w kolejce
i czekaliśmy cierpliwie,
aż pani Juszczakowa
wypełni nasze emaliowane kubki ciepłym
napojem. Zabieraliśmy swoją bułeczkę z marmoladą, rzadko z kiełbasą lub najczęściej samą,
bez dodatku. Śniadanie spożywaliśmy w klasie,
na przyniesionej z domu serwetce rozpostartej
na szkolnej ławce.
Pauzy w pogodne dni spędzaliśmy, pod opieką
nauczycieli, na szkolnym podwórzu. Było ono
ogromne i zajmowało także teren dzisiejszego
posterunku policji. Na przerwie nikt się nie
nudził. Bawiliśmy się w „Koło młyńskie”, „Mam
chusteczkę haftowaną” , „Stary niedźwiedź
mocno śpi”, „Rolnik sam w dolinie” i „Mało nas
do pieczenia chleba”.
Na podwórzu szkolnym, w niskim budynku,
mieściły się toalety z dziurą i cegłami na nogi. Nie
sprawiały dobrego wrażenia, dlatego starałam
się z nich nie korzystać. W szkole nie było wody
bieżącej. W klasie stała miska z wodą, w której
można było umyć ręce. Złe warunki higieniczne sprzyjały szerzeniu się chorób zakaźnych.
Pamiętam epidemię żółtaczki.
Od piątej klasy uczyłam się w nowym budynku szkoły przy ulicy Parkowej. Do starej szkoły
przychodziliśmy w siódmej i ósmej klasie na tzw.
zajęcia praktyczno- techniczne. W klasopracowni z maszynami do szycia szyłyśmy fartuszki
i spódniczki. Uczyłyśmy się także przyrządzać
posiłki, a nawet gotować na kuchni węglowej.
Chłopcy mieli pracownię z narzędziami stolarskimi, w której majsterkowali.
Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku,
przez dekadę, w budynku szkoły mieścił się
zakład naprawy urządzeń medycznych „Chirana”.
W tym krótkim czasie do starej szkoły przylgnęła
niesłusznie nazwa „Chirana”. W imieniu starszych
mieszkańców Dobczyc, miłośników historii apeluję o zaprzestanie używania tej nazwy. Niech
związany z historią naszego miasta, zabytkowy
budynek, w którym od 1892 roku przez ponad
100 lat uczyło się kilka pokoleń dobczyckich
dzieci, zawsze będzie nazywany „starą szkołą”.
Elżbieta Polończyk-Moskal
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Półkolonia „Zima Pierwszoklasistów” w dobczyckiej Dwójce

W

drugim tygodniu ferii zimowych w Szkole
Podstawowej nr 2 w Dobczycach odbyły
się półkolonie zimowe pod hasłem „Zima
Pierwszoklasistów”.
Dzieci każdego dnia miały okazję przeżywać
wspaniałe przygody. W czasie wypoczynku brały
udział w różnorodnych zajęciach: plastycznych,

Nie zabrakło także wspólnie zbudowanego
bałwanka.
Nauka przez zabawę to świetny sposób
zapamiętywania słówek w języku obcym. Wraz
z panią Marceliną utrwalaliśmy poznane słówka
i śpiewaliśmy piosenki w języku angielskim.
Ostatni dzień półkolonii spędziliśmy bawiąc

„Animacja – Edukacja”
w Bibliotece

M

amy nadzieję, że niedługo wyruszymy
w niezwykły świat filmu, a stworzymy
go dzięki animacji poklatkowej. Do wspólnej
przygody pełnej zdjęć, dobrej zabawy i wiedzy
zaprosimy dzieci w wieku 7-9 lat (kl. I-III).
Niestety jeszcze nie możemy się spotkać, ale
nasze przygotowania do zajęć ruszyły pełną parą!
Jeśli będzie tylko taka możliwość rozpoczniemy
zapisy, a później spotkania w czterech ciekawych
tematach. Będą to: (1) Animacje – aplikacje,
czyli warsztaty animacji poklatkowej z użyciem
aplikacji (2) Plastelinowa animacja poklatkowa
(3) Kosmiczny film, czyli warsztaty z animacji
poklatkowej poruszającej tematykę kosmosu
oraz (4) Klocek do klocka - warsztaty animacji
poklatkowej z użyciem klocków. Filmy uczestników umieścimy na YouTube: BIBLIOTEKA
DOBCZYCE.
Koniecznie zachęcamy rodziców i opiekunów
do zaglądania na stronę internetową biblioteka.
dobczyce.pl, Facebook oraz odwiedzania biblioteki. W tych miejscach umieścimy informację
dotyczącą zapisów.
Projekt „Animacja – edukacja realizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dobczycach dofinansowany jest przez Fundację BGK
w programie „Na dobry początek!”.
MBP

Starosta Powiatowy w Myślenicach zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji
ruchowych, językowych, integracyjnych.
się w karnawałowych strojach. Niezawodni rodzice gruntów i budynków obrębów: Kędzierzynka,
Pierwszego dnia pierwszoklasiści wykonali przygotowali słodki poczęstunek oraz dekoracje. Nowa Wieś, Niezdów, Dziekanowice, Rudnik,
zimowe ilustracje z wykorzystaniem różnych Każdego dnia oprócz mnóstwa ciekawych zajęć Skrzynka, Stadniki, Bieńkowice, Sieraków.
materiałów, a także brali udział w turnieju gier dzieci brały udział w zajęciach profilaktycznych,
Dokumentacja tego projektu składa się
planszowych.
które miały formę zabaw i warsztatów.
z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru
Drugiego dnia urządziliśmy seans filmoPółkolonia „Zima Pierwszoklasistów” prze- lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy
wy. Codzienną salę lekcyjną zamieniliśmy w biegała w dbałości o bezpieczeństwo dzieci ewidencyjnej.
salę kinową, przynieśliśmy popcorn i wygod- i kadry, z zastosowaniem wszystkich wytycznych
Projekt dostępny będzie do wglądu w dniach
nie rozsiedliśmy się na kolorowych pufach. i zasad organizacji wypoczynku.
8-26 lutego w godzinach 8-16 w budynku StaFilm „Biały Kieł” dodatkowo wprowadził nas
Był to czas, w którym dwunastu uczestników, rostwa w Myślenicach przy ul. Żeromskiego 17
w zimowy klimat.
na co dzień będących uczniami klasy 1c, mogło (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im.
Kolejnego dnia bawiliśmy się ćwicząc się spotkać po długim okresie rozłąki i zdalnej M. Reja).
i wzmacniając mięśnie pod okiem Piotra Skóry. nauki. Dzieci aktywnie spędziły czas korzystając
Czwarty dzień półkolonii to istne zimowe z uroków zimy.
Starostwo Powiatowe w Myślenicach inforszaleństwo. Odpowiednio ubrani, wyposażeni
Kadra wypoczynku: muje, iż wznawia bezpośrednią obsługę beneKatarzyna Matoga ficjentów nieodpłatnych porad prawnych oraz
w sanki, wybraliśmy się na zaśnieżone, pobliJolanta
Zelman – Pilch nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
skie pagórki, aby korzystać z uroków mroźnej
pory roku.
fot. ze zbiorów klasy 1c
w gminie Dobczyce.
Z pomocy można skorzystać w punkcie
zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26.
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Orliki Raby na podium w turnieju Okocimski Cup!

W

pierwszym tygodniu stycznia w hali
w Brzesku rozegrano turniej chłopców
z r.2011. W zmaganiach tych z dobrej strony
pokazali się chłopcy z Raby Dobczyce, którzy
uplasowali się na trzecim miejscu.
Ekipa trenera Jakuba Piecha bliska była
awansu do finału ale w półfinałowym spotka-

niu, w dramatycznych okolicznościach, uległa
późniejszemu triumfatorowi całego turnieju,
Tarnovii Tarnów. Przegrana w tym pojedynku
podziałała motywująco na biało-niebieskich,
którzy w meczu o brąz pokonali rówieśników

z Dunajca Nowy Sącz.
Wcześniej w pojedynkach grupowych Raba
odnotowała dwa zwycięstwa i jedną porażkę.
– Turniej rozpoczęliśmy bardzo słabo, ponieważ
po pierwszych trzech minutach musieliśmy
dźwigać bagaż dwóch straconych bramek.
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Z każdą kolejną minutą nabieraliśmy pewności
siebie i prowadziliśmy grę w każdym spotkaniu
do końca – ocenia występ swoich podopiecznych
trener Jakub Piech.
Na koniec, podczas ceremonii wręczania
pucharów i medali, organizatorzy świetnie
przeprowadzonego turnieju, przekazali jeszcze statuetki MVP. I tak
najlepszym golkiperem
całego turnieju został
bramkarz Raby, Józef
Piwowarczyk.
Zespół Raby wystąpił
w składzie: J.Piwowarczyk, Stasik – M.Piwowarczyk, Szot, Rak, Gibała,
Wnuk, Kozielec, Wałek,
Ruman, Steczko.
Nowa oficjalna strona
internetowa KS Raba
Z początkiem nowego roku, klub Podgórskiej udostępnił w sieci
nowy portal klubowy.
Wcześniejszy, na którym
pojawiały się informacje
w serwisie futbolowo.
pl przeszedł do historii,
wciąż jednak jest dostępny w Internecie.
Nową stronę klubu KS Raba można teraz
przeglądać pod adresem www.rabadobczyce.
pl - znajdują się tam wszelakie aktualności
z wydarzeń, meczów i treningów z udziałem
piłkarzy z Dobczyc.
Ferie z KS Raba wciąż
aktualne
Mimo sytuacji epidemicznej w kraju, udało się
przeprowadzić kolejne już
zimowe ferie z KS Raba. Po
raz wtóry nie zabrakło różnorakich atrakcji, połączonych z zajęciami sportowymi
w klubowej salce oraz hali
RCOS.
Były także zajęcia plastyczne, gimnastyczne, edukacyjne. Dzieci mogły poskakać
w parku trampolin, postrzelać
na placu do paintballa a także
zrobić sobie pamiątkową
fotę z Rabusiem - maskotką KS Raba oraz
w specjalnej foto-budce.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy medal, własną fotografię a także
coś nie coś słodkiego.
tekst i foto: rabadobczyce.pl

Co ciekawego
w bibliotece
„Sen o bibliotece” rozstrzygnięty!
Z okazji ferii i 72. urodzin biblioteka zorganizowała konkurs pt „Sen o bibliotece”. Zadanie
konkursowe polegało na przygotowaniu pracy
w dowolnej formie (list, film, opowiadanie, praca
plastyczna, zdjęcie) wyrażającej temat. Otrzymaliśmy ponad 30 prac, które ukazały pełnię
kreatywności ich twórców. Niektóre można
obejrzeć na specjalnej wystawie w bibliotece.
Zachęcamy także by odwiedzić nasz fanpage, by
zobaczyć prace z kategorii multimedialne: filmy,
czy też wyjątkową pracę na platformie genial.ly
przygotowaną przez jednego z uczestników. Pełna
lista wyników znajduje się na stronie biblioteka.
dobczyce.pl. Dziękujemy wszystkim za udział.
„A nadzieja niech wstąpi w nas”
17 stycznia w dobczyckiej bibliotece odbył
się niezwykły wieczór „A nadzieja niech wstąpi
w nas... Słowem i kolędą”. Był to koncert online,
podczas którego wystąpił Piotr Skóra z córką
Julią. Pięknej muzyce towarzyszyły utwory
poetyckie i inne nastrojowe teksty czytane przez
bibliotekarkę Justynę Szawarę oraz Dyrektora
biblioteki Pawła Piwowarczyka. Muzyczny
wieczór transmitowany na żywo dzięki „Performance Art - Technika Estradowa” wciąż można
zobaczyć na fanpage’u biblioteki. Spotkanie
dedykowane było Amelce, podopiecznej fundacji
Licytuje-Pomagam. Amelka ma już 4,5 roku
i nadal nie może samodzielnie oddychać i mówić.
Operacja w Lozannie da jej te szanse. Więcej
szczegółów dotyczących pomocy dziewczynce
można znaleźć na stronie licytuje-pomagam.pl
Platformy Legimi i Libra Ibuk czekają na
czytelników
Zapraszamy po nowe kody do e-czytelni
Legimi (aplikacja z najnowszymi pozycjami
literatury beletrystycznej i nie tylko przeznaczonej na czytniki, a także tablety, telefony, czy
komputer). Można je dostać drogą mailową lub
odebrać pin w bibliotece. Zachęcamy do kontaktu.
Więcej o Legimi znaleźć można na naszej stronie.
Biblioteka dzięki uzyskanej dotacji z Biblioteki
Narodowej dysponuje obecnie zwiększoną do
36 pulą kodów. Zachęcamy także do pobierania
dostępu do platformy Libra Ibuk, która wykupiła
nasza biblioteka – dzięki temu czytelnicy zyskują
dostęp do bogatej bazy książek naukowych.
Wraca SUPER CZYTELNIK!
Od 1 marca wraca nasz projekt-konkurs:
SUPER CZYTELNIK! Szczegóły w kolejnym
numerze „Tapety” i wkrótce na biblioteka.
dobczyce.pl
MBP
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5 lat Rozbieganych Dobczyc
R
ozbiegane Dobczyce zapisały się na sportowej, ale również społecznej „mapie”
naszej gminy. Grupa biegaczy w typowy sposób
postanowiła uczcić swoją 5. rocznicę urodzin.
Typowo, czyli biegowo.
W Dobczyckim Parku Miejskim, klubowicze
24 stycznia, w przededniu rocznicy założenia
grupy, przebiegli 5 km. Po biegu było symboliczne spotkanie przy ognisku. Nie zabrakło także
tortu, który przygotowała jedna z zawodniczek

udział 3063 osoby, co jak na nasze małe miasto
jest świetnym wynikiem. Rozbiegani zorganizowali ponad 250 otwartych treningów (obecnie
spotykają się zawsze w czwartki o 19:30 przy ul.
Szkolnej na parkingu). Zrealizowali także kilka
projektów, na które uzyskali łącznie kilkudziesięciotysięczne wsparcie m.in. z urzędu Gminy
i Miasta Dobczyce, Urzędu Marszałkowskiego,
programu Działaj Lokalnie czy FIO Małopolska Lokalnie. Niejednokrotnie pomagaliśmy

klubu – Kinga Wojtyca.
Pięciolecie było okazją do radości, ale także małych podsumowań. Tak jak powiedział
odwiedzający grupę na jubileuszowym spotkaniu burmistrz Tomasz Suś, grupa „wpłynęła
pięknie na kulturę życia w Dobczycach i dała
dobry przykład wielu osobom, które zaczęły
żyć aktywnie”.
Przedstawiciele grupy podziękowali wszystkim, którzy przez lata okazywali wsparcie na
wiele różnych sposobów.
- Chcemy dalej ten żółty optymizm nieść przez
swoją obecność i aktywność do mieszkańców
naszego miasta, a nawet dalej – podkreślali
członkowie grupy
Przez te pięć lat w organizowanych przez
RD sześciu większych wydarzeniach, wzięły

w Biegu Wielkich Serc z okazji WOŚP i innych
biegach, angażowaliśmy się w mniejsze i większe inicjatywy sportowe, ale także kulturalne,
biorąc udział we wspólnym kolędowaniu, czy
nagraniu filmu itp.
- Biegamy dalej, bo bieganie jest jak lekarstwo
na wiele trudności, z którymi się wszyscy mierzymy. Wiemy, że to dodatek do życia, ale czy
wyobrażacie sobie np. potrawy bez przypraw,
które nadają im większy smak… – podkreślają
biegacze.
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Rozbiegane Dobczyce

Podsumowanie niektórych działań
Rozbieganych Dobczyc
2016
25 stycznia powstaje grupa ROZBIEGANE

DOBCZYCE, niecały miesiąc później po raz
pierwszy startują w pierwszym biegu (Bieg
Walentynkowy w Krakowie). Dziś tych biegów
pod szyldem „żółto-czarnym” są setki w kraju
i poza granicami.
Kwiecień-maj realizują projekt „Mali Maratończycy, czyli rozbiegamy dobczyckie dzieci”, organizują pierwszy bieg dla 120 dzieci,
a wcześniej cykl 8 spotkań i treningów dla dzieci
31 grudnia - wygrywają Krakowski Bieg Sylwestrowy w kategorii najlepiej przebrana drużyna i największa grupowa frekwencja „Plemię
Rozbiegane Dobczyce”
2017
5 lutego organizują charytatywny bieg „Piątka dla Patryka”, w ekstremalnych warunkach,
w ekspresowym tempie. W zawodach sklasyfikowano 617 osób i zebrali dla Patryka ponad
20 tys. złotych!
19 lutego grupa zarejestrowana, jako stowarzyszenie zwykłe
Maj – na świecie pojawia się eRDuś, maskotka
„słoneczko”, która towarzyszy grupie do dzisiaj
4 czerwca - I edycja Mini Festiwalu Biegowego
„O złota kózkę” – startuje 520 osób
31 grudnia - 3. miejsce w Krakowskim Biegu
Sylwestrowy w kategorii najlepiej przebrana
drużyna „Rozbiegany Stadion Dobczyce”
2018
3 czerwca - II edycja Mini Festiwalu Biegowego
„O złota kózkę” – startuje 765 osób
8 lipca – współorganizują z Urzędem Marszałkowskim „Bieg o czyste powietrze” – wystartowało 167 dzieci
31 grudnia - 3. miejsce w Krakowskim Biegu
Sylwestrowy w kategorii najlepiej przebrana
drużyna
2019
4 czerwca - III edycja Mini Festiwalu Biegowego
„O złota kózkę” – startują 874 osoby
6.10 – współorganizują z Adam Czerwiński
Team imprezę charytatywną „400 m dla Patryka”
w Wieliczce
Tomasz Kupiec, jako pierwszy członek grupy
laureatem Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce w dziedzinie sportu
2020
Październik-Listopad – realizacja projektu
pt.: „Sportowe wyzwanie: Five Sport Challenge
Dobczyce”, nagrywają cztery wywiady i jeden
spot z dobczyckimi sportowcami
2021
24 stycznia – RD świętuje w Dobczyckim Parku
Miejskim 5-lecie i biega 5 kilometrów

TAPETA 1(213)/2021

