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Maria Brożek Kobietą Dobczyc 2015

T

egoroczny happening „Być kobietą…”,
był już trzecią odsłoną tej cenionej przez
panie imprezy i ponownie cieszył się dużym
zainteresowaniem. Tradycyjnie w budynku
Regionalnego Centrum OświatowoSportowego w Dobczycach, przy okazji świę-

ta kobiet, można było znaleźć chwilę na relaks – przy dobrej muzyce, kolejnym pokazie
mody, wśród ofert firm, które w niedzielne
popołudnie 8 marca przygotowały swoje ofert
z myślą o Paniach i dla Pań. Niespodzianką
tegorocznej edycji „Być kobietą, być kobietą…” było wręczenie statuetki Kobiety Dobczyc 2015. W pierwszym plebiscycie laureatką tego tytułu została Maria Brożek.
Uczestniczki babskiego jarmarku –
jak nazwały dobczycką imprezę organizatorki, Katarzyna Materek-Reszka
(Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispi-
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na) i Ewelina Skrzydlewska-Bartosik (Femi
Sfera) – mogły zapoznać się z ofertą lokalnych producentów i usługodawców z szeroko
rozumianej branży kobiecej. Można było
skorzystać z porad kosmetyczek, fryzjerek,
stylistek, kupić torebkę czy biżuterię.
Na scenie zaprezentowała się młodzież z dobczyckiego ośrodka
kultury oraz z
Zespołu Szkół w
Dobczycach
(„Tischnera”).
Przygotowali
oni pokaz mody,
występy wokalne a uczniowie
„Tischnera”
zadbali o smakołyki i wspaniałe
fryzury.
Dla dobczyckiej
publiczności wystąpił także krakowski
poeta,
Aleksander Jasicki oraz zespół Cherry cat in
Italy.
Nie obyło się oczywiście bez losowania nagród, które w formach upominków
przygotowały prezentujące się firmy.
W trakcie imprezy podsumowano
projekt „Metamorfozy – pokochaj siebie!”,
który realizowany był przez Femi Sferę. W
projekcie uczestniczyły dwie panie: Magdalena i Aleksandra, a o projekcie Metamorfozy
można poczytać na stronie: metamorfozy2015.wordpress.com
Drugą niespodzianką, jaką przygotowali organizatorzy, było wręczenie
tytułu Kobiety Dobczyc 2015,
który przyznano Marii Brożek (na
zdjęciu z lewej). Pomysłowi na ten
konkurs przyświecało promowanie
wyjątkowych kobiet, których historie będą inspiracją do podejmowania działań, do realizowania swoich potrzeb, do szeroko rozumianej
aktywności – w sferze zawodowej i
osobistej. Kobieta Dobczyc to liderka i mentorka, aktywna społecznie, która przyczynia się do pozytywnego wizerunku regionu. Która
jest ambasadorką wszelkich działań na rzecz lokalnej kobiecej społeczności.
Babskie spotkanie w RCOS
trwało niespełna trzy godziny. Ale
były to godziny wypełnione po
brzegi atrakcjami, absorbujące
uwagę małych i dużych pań. Większość uczestniczek już zabukowała
sobie w kalendarzu na rok 2016
wolny termin w okolicach 8 marca
– na kolejną udaną imprezę w Dobczycach.
(k)

Świąteczna Zbiórka
Żywności - zebrano 601,69 kg

żywności.

M

iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w koordynacji z
Bankami Żywności zorganizował Świąteczną
Zbiórkę Żywności. W zbiórce pomagali Wolontariusze: Klubu Ośmiu i Klubu Wolontariackiego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Dobczycach, Wolontariat Zespołu Szkół im.
Ks. T. Tischnera w Dobczycach i Korpus
Kadetów w Dobczycach.
Dzięki hojności mieszkańców gminy w sklepach: „Biedronka", Supermarkety „Jan",
„Delikatesy Centrum" zebrano 601,69 kg
żywności, która trafi do rodzin najbardziej
potrzebujących z terenu Gminy Dobczyce.
Wszystkim darczyńcom oraz wszystkim zaangażowanym w zbiórkę
(ugim)

Bieg dla życia
– Natalia ma kolejne
pomysły, aby pomagać

N

atalia Lińczowska, gimnazjalistka ze
Stadnik, 25 lutego dobiegła do Warszawy, gdzie zakończyła Bieg dla Życia. Bieg,
który rozpoczęła 15 lutego w Krakowie. Niepozorna nastolatka z wielkim sercem postanowiła odbyć podróż przez Polskę, na odcinku
300 km. – biegnąc. Dla Piotrusia Wiśniewskiego.
O samym biegu – intencjach, jakie mu
przyświecały, pisaliśmy w lutowym numerze
Tapety. Natalia swoją akcją chciała zwrócić
uwagę na chorobę i cierpienie Piotra. To się
jej udało – już w trakcie biegu, na fun page’u
Natalii, obok wpisów ze słowami uznania,
dopingującymi do pokonywania kolejnych
kilometrów, dodającymi otuchy, nie zabrakło
tych, które zapewniały o pomocy finansowej
dla chorego chłopca.
To – obok niewątpliwego sukcesu,
jakim jest pokonanie przez 16-latkę ponad
300-km trasy w 11 dni, nadrzędny sukces tego
przedsięwzięcia. Bo tak naprawdę właśnie
Piotruś przyświecał tej inicjatywie – i kiedy
Natalia powzięła zamiar, żeby takiego czynu
dokonać z myślą o drugiej osobie, bardzo
szybko znalazła ludzi, którzy jej w tym pomogli.
To przede wszystkim osoby z Dobczyckiego Klubu Biegacza, którzy towarzyszyli jej na trasie, członkowie Maltańskiej
Służby Medycznej, którzy zapewnili Natalii
opiekę medyczną i czuwali, żeby nie opadała
z sił.
Natalia planuje kolejną akcję – o czym
możemy przeczytać na fun page’u Biegu dla
Życia. Jakakolwiek by ona nie była – patrząc
na jej determinację i skuteczność w dążeniu
do celu – wiemy, że zakończy się powodzeniem
(k)
Więcej o biegu i o tym, jak można pomóc
Piotrusiowi:

www.facebook.com/biegdlazyciamoc
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Przedterminowe wybory burmistrza Dobczyc

W

niedzielę 12 kwietnia obędą się przedterminowe wybory burmistrza Dobczyc. Głosować będziemy tak jak dotychczas
w dziewięciu komisjach obwodowych w godzinach od 7:00 do 21:00.
Wybierać będziemy spośród trzech
kandydatów, którzy zostali zgłoszeni do Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach. Są to:
1. Roman KNAPIK, lat 50, wykształcenie
wyższe, zam. Dobczyce, należy do partii politycznej PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ i
popierany przez PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ, zgłoszony przez KWW Romana Knapika
2. Paweł MACHNICKI, lat 60, wykształcenie
wyższe, zam. Dobczyce, nie należy do partii
politycznej zgłoszony przez KWW Pawła
Machnickiego
3. Tomasz SUŚ, lat 37, wykształcenie wyższe,
zam. Dobczyce, należy do partii politycznej
Platforma Obywatelska, zgłoszony przez
KWW Tomasza Susia.
W obwodowej komisji wyborczej nr 1
w Szkole Podstawowej w Dobczycach przy
ul. Jagiellońskiej głosują mieszkańcy Dobczyc mieszkających przy ulicy: Dębowa, Górska, Kasztelana Dobka, Kazimierza Wielkiego,
Królowej Jadwigi, Myśliwska, Podlesie, Przedbronie, Skalna, Sosnowa, Stare Miasto, 21
Stycznia, Garncarska, Kilińskiego, Marwin,
Ogrodowa, Skrzynecka, Stadnicka, Spacerowa,
Świętego Floriana, Świętej Anny, Widokowa.
W obwodowej komisji wyborczej nr 2:
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach głosują mieszkańcy z ulic: Plac Zgody, Długosza, Jagiellońska, Kościelna, Kościuszki, Królowej Kingi, Piłsudskiego, Podgórska, Rynek, Rzeźnicza, Szkolna, Targowa,

Wąska, Parkowa, Budowlanych, Cegielniana,
Nowowiejska, Góra Jałowcowa, Grabowa,
Jałowcowa, Stojowicka, Węgielnica, Energetyków, Zdrojowa, Akacjowa, Laskowa, Mostowa, Myślenicka, Turystyczna, Zarabie.
W obwodowej komisji wyborczej nr 3:
w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Dobczycach głosują mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego i Piastowskiego, ulic: Łanowa, Piastowska, Polna, Józefa Dominika, Lubomirskich,
Łąkowa, Słoneczna, Zacisze, Wesoła, Wincentego Witosa, Obwodowa, Wawelska, Przemysłowa oraz mieszkańcy z sołectwa Niezdów.
W obwodowej komisji wyborczej nr 4:
w Szkole Podstawowej w Brzączowicach
głosują mieszkańcy Brzączowic.
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 5: w Szkole Podstawowej w Kornatce głosują mieszkańcy Kornatki i Brzezowej.
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 6: w Szkole Podstawowej w Stadnikach głosują mieszkańcy Stadnik, Kędzierzynki, Skrzynki.
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 7: w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach głosują mieszkańcy Dziekanowic
oraz Sierakowa i Rudnika.
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 8: w Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi głosują mieszkańcy Nowej Wsi, Bieńkowic.
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej nr 9: w strażnicy OSP w Stojowicach
głosują mieszkańcy Stojowic.
Joanna Braś
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach

Zmiana planów miejscowych

B

urmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 30. marca do 30.
kwietnia projektów miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
dla
sołectw: Kędzierzynka, Kornatka i Rudnik
oraz o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w jego
granicach administracyjnych z wyłączeniem
obszarów D1, D3 i D4 wskazanych
w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty planów miejscowych będą
wyłożone do publicznego wglądu w ww. terminie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
Dobczyce (w sali konferencyjnej) w: poniedziałki od godz. 900 do 1600 oraz od wtorku
do piątku od godz. 900 do 1200.
Projekty planów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zostaną również
udostępnione do wglądu w wyżej wymienionym terminie na stronie internetowej Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce w zakładce
www.dobczyce.pl/planowanie-przestrzenne
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
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nej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:
www.dobczyce.pl/BIP
Szczegóły związane z wyłożeniem
i możliwością składania uwag do wyłożonych
do publicznego wglądu dokumentów zawarte
są w obwieszczeniu:
www.dobczyce.pl/sites/default/files/
bip_informacje/obwieszczenie_15.pdf
Do 23 marca 2015 r. trwało wyłożenie
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzezowa,
Skrzynka, Stadniki i Stojowice wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektów tych planów należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym
terminie
do 7 kwietnia 2015r.
Projekty planów miejscowych sołectw
Bieńkowice, Brzączowice Dziekanowice,
Niezdów, Nowa Wieś, Sieraków zostaną wyłożone do publicznego wglądu po otrzymaniu
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów
rolnych klasy II i III.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na wynajem na
czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul.
Rynek 21 na nieruchomości oznaczonej, jako
działka Nr 1765, dla której Sąd Rejonowy w
Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR 2Y/00000468/6; o pow. 41,40 m2;
pod działalność handlową lub usługową; wyposażony w instalacje; elektryczną i centralnego
ogrzewania.
Otwarcie przetargu odbędzie 02.04.2015 r. w
Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26
w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 11 00.
Cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT za
miesiąc najmu.
W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.
Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz. 84
z późn. zm.).
Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15tego dnia każdego miesiąca z góry.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową w okresach rocznych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na konto
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26,
BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0752
0015 do dnia 01.04.2015 r.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu
lub zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia unieważnienia lub zakończenia
wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która
przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się
na poczet czynszu najmu. Wadium przepada,
jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie
ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polonek –Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 12/37 21 761, pok. 201. Lokal można oglądać od 1
kwietnia 2015 roku w dniach od poniedziałku
do piątku w godz. od 10. do 13.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta
Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów planów poszczególnych miejscowości zostanie zamieszczone w Gazecie Krakowskiej, na stronie internetowej UGiM Dobczyce:
w aktualnościach, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej
UGiM
Dobczyce:
www.dobczyce.pl/BIP/obwieszczenia-izawiadomienia oraz na tablicach ogłoszeń.
Projekty planów miejscowych zostaną
również zamieszczone do wglądu (w wyznaczonych w obwieszczeniu terminach) na stronie internetowej urzędu w zakładce
www.dobczyce.pl/planowanieprzestrzenne.html oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej UGiM Dobczyce:
www.dobczyce.pl/BIP
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Wystawa 25 przełomowych wydarzeń
na miarę czasu

W

tym roku obchodzimy jubileusz 25lecia samorządności. W 1990 roku, 8
marca, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie
terytorialnym, a potem - w maju odbyły się
pierwsze w pełni wolne wybory samorządo-

Fot. z archiwum urzędu gminy

we. Był to początek zmian prowadzących do
tego, by to obywatele sami zaczęli decydować
o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła
odradzać się w Polsce samorządność.
Z tej okazji Urząd Gminy i Miasta
Dobczyce organizuje wystawę pt.: „25 przełomowych wydarzeń na miarę czasu”. Wystawa
będzie obejmować istotne, z punktu widzenia
rozwoju gminy Dobczyce i jej mieszkańców,
inwestycje, wydarzenia
i przemiany
społeczne. Będzie przenosić do nieodległych

Tablety – nowe
możliwości edukacyjne

czasów, by pozwolić przypomnieć, uświadomić, przybliżyć potrzeby i oczekiwania nas,
naszych rodziców, czy dziadków. Ideą wystawy jest pokazanie 25 plansz z przełomowych
wydarzeń, które zmieniły lub wpłynęły mocno na życie mieszkańców
np. przebudowa Rynku,
zastąpienie centrali telefonicznej mieszczącej się na
poczcie, telefonizacją
miasta, budowa osiedli na
skutek powstania Zbiornika Dobczyckiego.
Otwarcie wystawy
planowane jest na 27 maja. Będzie ona prezentowana do końca roku w
Regionalnym Centrum
Oświatowo-Sportowym
ul. Szkolna 43 w Dobczycach, a także w poszczególnych miejscowościach
należących do gminy
Dobczyce.
Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Dobczyce z prośbą o włączenie się w tworzenie wystawy. Prosimy o sugestie, pomysły
dotyczące ważnych z Państwa punktu widzenia wydarzeń. Zgłoszenia prosimy kierować
telefonicznie: 12/37 21 752 lub 793 lub mailowo mgawel@dobczyce.pl
(MaG)

Gminne Zawody w Piłce Ręcznej

C

ztery drużyny ze Szkoły Podstawowej z
Dobczyc (2 dziewcząt i 2 chłopców) pod
opieką Urszuli Ciapy i Łukasza Urbanika
wzięło udział 5 marca w Gminnych Zawodach z Piłki Ręcznej – zorganizowanych w
Szkole Podstawowej w Brzączowicach przez
nauczyciela WF - Stanisława Manieckiego.
W zawodach wzięły także udział drużyny ze Szkół Podstawowych z Kornatki,
Stadnik i Brzączowic.
Uczniowie z SP Dobczyce zajęli
większość czołowych miejsc, co jest zapewne

wynikiem coraz większego zainteresowania
piłką ręczną w tutejszej szkole.
Wyniki rozgrywek:
Dziewczęta: I miejsce - SP Brzączowice, II SP Dobczyce, III - SP Dobczyce.
Chłopcy: I miejsce - SP Dobczyce, II SP Brzączowice, III - SP Dobczyce
Drużyny z I miejsc zakwalifikowały
się do dalszego etapu powiatowego. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tych
zawodach gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów na polu sportowym.

N

asza biblioteka została laureatem konkursu „Tablety w Twojej bibliotece”. W
bibliotece pojawiły się już trzy wysokiej klasy
urządzenia „Apple iPad Air 16GB Wi-Fi”
wraz z dodatkowymi akcesoriami (ramki,
słuchawki, linki antywłamaniowe, rysiki,
futerał). Tablety umożliwią przeprowadzenie
w bibliotece zajęć edukacyjnych – dzięki nim
można uczyć się m.in. języków, ćwiczyć pamięć, przygotowywać filmy, dokonywać ob-

Fot. ze zbiorów MBP w Dobczycach

róbki zdjęć. Dzięki konkursowi bibliotekarze
z dobczyckiej biblioteki mogli również wziąć
udział w szkoleniu, które pomoże efektywnie
wykorzystać urządzenia.
Tablety są łatwe w użyciu, dają natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich
funkcji i zainstalowanych programów, pozwalają na wygodne czytanie obszernych
treści, a nawet całych książek. Zawierają także rozmaite aplikacje edukacyjne, na przykład
do nauki języków obcych, rysowania czy
projektowania. Właśnie za pomocą tabletów,
udostępnianych na miejscu w bibliotece lub
wykorzystywanych podczas organizowanych
tu zajęć, bibliotekarze mogą skutecznie zachęcać do uczenia się, tworzenia treści multimedialnych i dzielenia się nimi z innymi
ludźmi.
Zapraszamy do biblioteki, gdzie każdy
może skorzystać z tabletów, by nabywać nowe umiejętności dzięki aplikacjom edukacyjnym, tworzyć własne treści multimedialne i
dzielić się nimi z innymi osobami, rozwijać
swoje zainteresowania, kształcić zdolności
manualne.
Paweł Piwowarczyk

Urszula Ciapa

TAPETA nr 3(142)/2015

5

Nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy
dla Bieńkowic

Koszyk ze święconym na Wielkanocnym Stole

Ś nie tylko zapach wszędobylskiej wiosny –

więta wielkanocne czuć w powietrzu. To

to także zapachy tych potraw, które odpowiednio wcześniej należy przygotować, aby
móc się nimi radować w czasie wielkanocne-

go śniadania. Wśród takich zapachów przyszło pracować komisji, która w niedzielę 22
marca oceniała koszyki wielkanocne w XIII
Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „Koszyk ze święconym na Wielkanocnym Stole”. W konkursie tym naszą gminę
reprezentowały Koło Gospodyń Wiejskich z
Brzączowic oraz Zespół Szkół im. Józefa
Tischnera.
Na stole pań z Brzączowic, który pod
względem smaków zyskał bardzo wysokie
oceny, stanęły: mazurek kokosowy, jajka
faszerowane, chrzanówka, swojska, niezwykle aromatyczna szynka, śledzie, wspaniałe
sałatki. Nie zabrakło swojskiego chleba – a w
koszyczku, który ozdobiony został obficie

zielenią bukszpanu było wszystko, co w
„święconce” winno się znaleźć: kiełbasa,
szynka, masło, baranek, babka, chleb i oczywiście pisanki.
W konkursie, po raz pierwszy – co
podkreślali organizatorzy – wzięli udział uczniowie z Zespołu
Szkół z Dobczyc.
To była druga
szkoła,
obok
reprezentantów
współorganizatora, którym jest
ZS im. Średniawskiego w Myślenicach. Panie z
kół
gospodyń,
które
oglądały
wypieczony
przez
naszych
uczniów koszyk
podkreślały, że
ważne jest, iż
młodzież
chce
p o d t r z y my w a ć
tradycje regionu.
Jury, oceniając koszyki, brało pod
uwagę: regionalność, dbałość o tradycję, techniki zdobienia, ogólną ocenę wizualną koszyka, regionalny i tradycyjny charakter potraw
na stole wielkanocny, sposób prezentacji stoiska. Smaki brzączowickiego stołu utrafiły w
gusta komisji konkursowej, a koszyk, który
wypiekły uczennice z Zespołu Szkół był – jak
zaznaczyła Komisja – wyjątkowy. Co ważne
– znalazła w nim swoje miejsce dobczycka
Koza.
Koło Gospodyń Wiejskich z Brzączowic pojechało do Myślenic w składzie: Stanisława Płatek, Agnieszka Kiszka, Maria Żądło,
Anna Kordula, Maria Płoskonka, Zofia Suder.
- W tych konkursach, w których
bierzemy udział, nie jest tak ważne
to, żeby wygrać, ale przede wszystkim, że się pokażemy, jako Koło
Gospodyń, że zaprezentujemy co
robimy – powiedziała nam Maria
Żądło.
Zespół Szkół „Tischnera”
reprezentowały uczennice: :
Agnieszka Miękina, Olga Nykiel i
Klaudia Sałaja oraz nauczyciele:
Barbara Latocha, Joanna Brytan i
Agnieszka Piłat. W jego przygotowaniu brał udział także Grzegorz
Leśniak.
Zarówno panie z KGW, jak
i nasi debiutanci – Zespół Szkół –
zdobyli wyróżnienie. A ci, którzy
przyszli do hali sportowej przy
szkole Średniawskiego w Myślenicach, aby skosztować wielkanocnych smaków powiatu myślenickiego – zapewne mają już niejeden
pomysł na kolejną regionalną potrawę na swoim rodzinnym stole.
(k)
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S

trażacy z Bieńkowic cieszą się z nowo
zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu DAF, który zastąpi
mocno wysłużony już samochód marki STAR
200, jaki do tej pory był używany przez tę
jednostkę do akcji gaśniczych. Wprawdzie nie

Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce

jest nowy, bo z 1996 roku, z niewielkim przebiegiem 32 tysiące kilometrów, ale co najważniejsze bezwypadkowy i sprawny technicznie. Samochód może przewozić 9 osób,
łącznie z kierowcą.
Samochód kosztował jednostkę z
Bieńkowic 210 tysięcy złotych. Urząd Gminy
i Miasta Dobczyce przyznał dotację na zakup
w wysokości 150 tysięcy zł oraz udzielił strażakom sześciotysięcznej pożyczki.
Konstrukcja: - samochód: ABS, napęd
4x4, blokadę tylnego mostu, reduktor, bliźniacze koła na osi tylnej, wspomaganie kierownicy, manualną skrzynię, 260 km.
Wyposażenie pożarnicze: - zbiornik
wody o pojemności 3000 litrów, - autopompa
dwustopniowa (z wysokim ciśnieniem min.
40 bar) o wydajności 2500 l na min., - 4 nasady tłoczne 75 mm i 1 nasada 110 mm, - dwa
zwijadła szybkiego natarcia o długości 60
metrów.
(MaG)

Terminy zebrań wiejskich, które
obywać się będą w kwietniu:
Kornatka – 10.04 (remiza OSP), godz. 18.30;
Kędzierzynka – 14.04 (remiza OSP), godz. 18;
Brzączowice – 16.04 (remiza OSP), godz. 17;
Stadniki – 20.04 (Szkoła Podstawowa), godz. 18;
Stojowice – 22.04 (remiza OSP), godz. 18;
Skrzynka – 23.04 (remiza OSP), godz. 19;
Rudnik – 24.04 (remiza OSP), godz. 18;
Dziekanowice – 28.04 (remiza OSP), godz. 18,
Bieńkowice – 29.04 (remiza OSP), godz. 18;
Niezdów – 30.04 (RCOS Dobczyce), godz. 18.

Informujemy
Szanownych Klientów,
że od dnia 01 kwietnia 2015 roku
zmianie ulegają godziny otwarcia
Centrali Banku w Dobczycach
w soboty.
Bank czynny będzie
w II sobotę miesiąca
w godzinach 7:30 – 13:00.
Pozostałe soboty – nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy!
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
zakupił sprzęt łuczniczy

M

iejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu wzbogacił się o kolejny sprzęt
sportowy. Tym razem to sprzęt łuczniczy:
komplet 8 mat łuczniczych, komplet 8 łuków
wraz z akcesoriami (8 łuków, 8 majdanów, 8
ramion, 8 cięciw, 8 podstawek pod strzałę, 8
celowników) komplet 40 strzał i komplet 80
tarcz. Sprzęt łuczniczy udostępniany będzie
nieodpłatnie osobom indywidualnym, stowarzyszeniom i instytucjom wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej oraz podpisaniu stosownych oświadczeń.
Zakup sprzętu możliwy był w
ramach projektu „Wyposażenie hali sportowej
MGOKiS w sprzęt sportowy do rekreacji
ruchowej”, realizowanego przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczy-

cach. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej
obszaru objętego LSR oraz pobudzenie aktywności ruchowej mieszkańców i turystów
poprzez wyposażenie hali sportowej MGOKiS w sprzęt sportowy do rekreacji ruchowej
z dziedziny łucznictwa i tenisa stołowego.
Sprzęt do tenisa stołowego zakupiony został
w ubiegłym roku i korzystają już z niego
nieodpłatnie wszyscy zainteresowani.
Zakup sprzętu sportowego
współfinansowany jest ze środków EFRROW objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach
działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.
(mgokis)

Jim Hawkins przypłynął do Dobczyc

W

yspa Skarbów – wspaniały spektakl
taneczny, przygotowany przez Studio
Tańca R z Sułkowic, zagościł na deskach
dobczyckiej sceny w Regionalnym Centrum
Oświatowo-Sportowym. Spektakl, w którym

Fot. Bogdan Starzec

wzięło udział prawie osiemdziesięcioro tancerzy, wyreżyserowały: Natalia Ferlak, Karolina Moskal-Flaga oraz Magdalena Światłoń.
To drugie takie przedsięwzięcie Studia, po
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cieszącej się dużym sukcesem „Alicji w Krainie czarów”.
Spektakl, który mogli obejrzeć widzowie w Dobczycach, inspirowany jest
książką Roberta Louisa Stevensona – Wyspa
Skarbów, a jego
głównym bohaterem jest Jim Hawkins (postać tę
zagrała
Oliwia
Biela). Młodzi i
zupełnie
mali
tancerze wykazali
się nie tylko umiejętnościami
tanecznymi,
ale
także aktorskimi –
co zostało bardzo
wysoko ocenione
przez publiczność.
W tym spektaklu
wszystko
jest
wspaniałe – taniec,
muzyka,
barwne kostiumy,
rekwizyty.
Wszystko to pozwala oderwać się na chwilę
od foteli i udać się z aktorami w pełną przygód podróż w poszukiwaniu skarbów.
(k)

Ogólnopolski sukces
dobczyckich łuczników

P

ierwsze miesiące 2015 roku zaowocowały
bardzo dobrymi wynikami w rywalizacji
sportowej, jakie osiągnęli zawodnicy Sekcji
Łuczniczej MGOKiS.
W dniach 13-15 lutego w Halowych
Mistrzostwach Polski Seniorów zorganizowanych w Milówce, dobczyccy łucznicy uplasowali się na wysokich miejscach. W kat. Łuków
Bloczkowych Kobiet III miejsce i brązowy
medal ustrzeliła Magdalena Zarzycka, VIII
miejsce zdobyła Renata Leśniak.
W kat. Łuków Bloczkowych Mężczyzn
XVII miejsce zdobył Jakub Fularski. W kat.
Miksty – łuki bloczkowe V miejsce wywalczyli
Magdalena Zarzycka i Jakub Fularski.
W sobotę, 7 marca liczna reprezentacja
Sekcji Łuczniczej MGOKiS Dobczyce wystartowała w Memoriale Trenerów w Dąbrowie
Tarnowskiej. Na pierwszym miejscu podium w
kategorii Łuki Bloczkowe Open stanęła Magdalena Zarzycka.
Wyniki pozostałych zawodników prezentują się następująco: kat. młodzicy chłopcy:
V miejsce Daniel Krupa; VIII miejsce Karol
Kępa. Kat. młodzicy dziewczęta:
V miejsce Paulina Szczecińska. Kat. łuki bloczkowe open - VIII miejsce Ewelina Olesek.
W Memoriale wystartowali również:
Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska- Krupa,
Tomasz Pytlak, Patryk Dudzik, Dawid Ćwierz,
Zuzanna Rogala, Stanisław Łukasik, Gabrysia
Łukasik.
(mgokis)
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W

ypalanie traw jest u nas złą tradycją, z
którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Że ziemia
się wyjaławia, a nie użyźnia, i że nie jest to
żaden sposób odnawiania łąki - wielokrotnie
wypowiadali się naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy. Mimo wielu akcji uświadamiających,
rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Według informacji Biura Prasowego Komendy Głównej
Straży Pożarnej co rok, od stycznia do końca
marca średnio powstaje około 60 000 pożarów
traw, ściernisk i pozostałości roślinnych.
Najwięcej w gminie
Najczęściej płoną łąki, pastwiska, nieużytki
rolne. Niekontrolowany ogień często rozprzestrzenia się i powoduje pożar lasów, zabudowań
gospodarskich, w płomieniach i dymie giną też
ludzie. Pożary traw stanowią około 1/5 ogólnej
liczby pożarów na tym obszarze. Przedwiośnie i
wiosna to okres najtrudniejszy dla strażaków.
Jak Polska długa palą się przydrożne rowy,
skarpy, trzcinowiska na wysychających stawach, torfowiskach. Utrzymuje się moda na
bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą.
Giną ptaki
Dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna. W pożarach giną chronione
cenne gatunki roślin: Już przy 50 st. C następuje
śmierć tkanek roślinnych, a temp. na powierzchni gleby dochodzi do 700 st. C. Następuje selekcja negatywna, giną trawy, najcenniejsze gatunki ziół, pozostają rośliny głęboko
korzeniące się. Zniszczona zostaje flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych
i asymilację azotu atmosferycznego.
Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne to miejsca, gdzie żyje ogromna liczba gatunków owadów, są ostoją ptaków i
zwierząt. Giną one wraz z płonącą roślinnością.
Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na regenerację, by dawać takie
plony jak przed pożarem. Pasza pochodząca ze
zniszczonej łąki nie jest tak wartościowa, a
wypasające się na niej zwierzęta rosną wolniej,
krowy dają mało mleka.
Tony toksyn w powietrzu
Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są węglowodory z
benzopirenem, dla ludzi kancerogenne, dla

przyrody śmiercionośne. Pióropusze dymów
uniemożliwiają pszczołom oblatywanie łąk.
Wpływa to na zmniejszenie liczby zapylonych
kwiatów i w konsekwencji obniżenie plonów
roślin. Do atmosfery przedostają się duże ilości
dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
Eksperci od morfologii gleby mówią, iż znacznemu zmniejszeniu ulega ilość resztek organicznych, wypalana jest próchnica wypełniająca
przestwory między mineralnymi gruzełkami
gleby i pęczniejąca pod wpływem wilgoci. Powoduje to kurczenie gleby i powstawanie szczelin, spękań, co prowadzi do erozji głębszych
warstw. Wypalona łąka jest również bardziej
narażona na erozję wietrzną, a na stokach grozi
jej erozja wodna. Ekolodzy radzą: zamiast spalać, powinno się resztki kompostować i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać na pole.
Podpalacza można ukarać
Jedna godzina walki z płonącą łąką kosztuje
przeciętnie 540 zł, w tym mieści się koszt 6-km
przejazdu jednego samochodu gaśniczego
(przeciętnie) z udziałem 6. strażaków.
Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w
walce z wypalaniem traw stały się przepisy
dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje się w nich,
że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw.
dobrej kulturze rolnej, a rolnicy dopuszczający
się takich praktyk mogą zostać pozbawieni
dopłat bezpośrednich.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)
określa: Art. 124. Zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i
szuwarów.
Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary – podlega karze
aresztu albo grzywny.
Zdecydowany zakaz wypalania roślinności na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych w
strefie oczeretów i trzcin wniósł art. 45 Ustawy
z 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr
114). Przepisy karne Ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska (art.107) przewidują
karę pozbawienia wolności do lat 3.

Andrzej Panuś

Ceny za wodę i ścieki w Dobczycach bez zmian
tawki opłat za wodę i odprowadzane ścieki
w gminie Dobczyce zostały utrzymane na
poziomie z roku 2014. Stawki te zostaną utrzymane zarówno dla gospodarstw domowych i
podmiotów publicznych, jak i dla przedsiębiorców. Na podjęcie takiej decyzji pozwoliła
analiza kosztów, zmniejszenie strat wody oraz
sytuacja ekonomiczna. Uchwalona stawka
taryfy będzie obowiązywać od 1 kwietnia
2015r. do 31 marca 2016r.
Mieszkańcy gminy Dobczyce, szkoły,
przedszkola, instytucje kultury i inne podmioty, którzy zaliczają się do pierwszej grupy
odbiorców, objętej dopłatami z gminnego budżetu, zapłacą 3,31 zł netto (3,57 zł brutto) za
m.sześc. wody i 4,20 zł netto (4,54 zł brutto)
za odbiór m.sześc. ścieków, co daje łącznie
kwotę 8,11 zł brutto.
Przedsiębiorcy będą płacić za m.sześc.
wody – 4,47 zł netto (4,83 zł brutto) a 5,34 zł
netto (5,77 zł brutto) za m.sześc. ścieków.
Łącznie 10,59 zł brutto.

S
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Opłaty abonamentowe dla mieszkańców pozostają na tym samym poziomie, tj.
3,50 zł/mies. Dla drugiej grupy jest to 10 zł
netto. Odbiorcy posiadający przydomowe
przepompownie ścieków zapłacą 4,00 zł za
m.sześc. odprowadzanych ścieków.
Cena za odprowadzenie wody i ścieków w Dobczycach dla pierwszej grupy odbiorców, którą są mieszkańcy, instytucje utrzymuje się w porównaniu z sąsiednimi miejscowościami na bardzo korzystnym poziomie.
Porównując pierwszą grupę odbiorców, ceny
za wodę i ścieki w naszej gminie mamy niższą
od Sułkowic (8,50 zł brutto), Bochni (8,81 zł
brutto), Wieliczki (10,54 zł brutto), Sieprawia
(10,79 zł brutto), Krakowa (9,88 zł brutto),
Myślenic (11,10 zł brutto) czy Skawiny (13,95
zł brutto).
Korzystniej od nas wypada Gdów
(7,13 zł brutto), Łapanów (7,56 zł brutto) i
Raciechowice (8,05 zł brutto).
(MaG)

Nowoczesna Administracja

Samorządowa

P

rofil zaufany na platformie ePUAP mogą
założyć także przedsiębiorcy, którzy
dzięki temu będą mogli załatwić wiele spraw
bez konieczności udawania się do urzędów.
Aby móc korzystać ze wszystkich
usług oferowanych przez platformę ePUAP,
przedsiębiorcy muszą dokonać rejestracji
i założyć konto w sposób, który opisywany
był we wcześniejszych wydaniach Tapety
Katalog spraw, które można załatwić
przez ePUAP, jest bardzo szeroki i ma charakter otwarty. To oznacza, że w przyszłości
będzie przybywać spraw urzędowych, które
można załatwić za pośrednictwem platformy.
Bardzo ważne dla użytkowników
platformy jest to, że lista spraw, jaką można załatwić z użyciem systemu ePUAP,
zależy także od miejsca zamieszkania. Dlatego warto zawsze sprawdzić w swoim urzędzie, do którego chcemy złożyć wniosek
przez profil zaufany, udostępnił określoną
usługę.
Jakie sprawy może przedsiębiorca załatwić
dzięki ePUAP
Za pomocą profilu zaufanego ePUAP
można za pośrednictwem Elektronicznego
Urzędu Podawczego ZUS (eup.zus.com.pl)
złożyć m.in.: wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wniosek o zwrot nienależnie opłaconych
składek, wniosek o umorzenie należności z
tytułu składek, zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
Na stronie epuap.gov.pl w zakładce
Przedsiębiorczość wyszczególniono, że w
ramach profilu ePUAP przedsiębiorcy mogą
załatwiać m.in. sprawy z zakresu: wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (CEIDG), działalności gospodarczej - co obejmuje sprawy z
zakresu prowadzenia i zakładania a także
zawieszania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej i uzyskania
dofinansowania z Unii Europejskiej.
Za pomocą ePUAP można złożyć od
razu wniosek o nadanie REGON i NIP, dokonać zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, np. dokonać zmiany danych
osobowych, adresowych, dotyczących miejsc
wykonywania działalności, kodów PKD, itp.,
można także zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą. ePUAP pozwala na załatwienie spraw z zakresu zezwoleń i koncesji (obecnie przez platformę ePUAP można
jedynie uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu), przyrządów pomiarowych (ponowna
legalizacja taksometru i przeprowadzenie
legalizacji przyrządów pomiarowych) a także
na składanie deklaracji podatkowych przez
Internet (e-Deklaracje)
Profil zaufany wydawany jest na
3 lata, a jego przedłużenia można dokonać
poprzez platformę www.epuap.gov.pl
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Przedszkolaki powitały wiosnę

B

lisko 140. przedszkolaków z dobczyckiego przedszkola samorządowego nr 3

Fot. Paweł Stożek

powitało już 19 marca wiosnę. Dzieci w zielonych strojach, z zielonymi balonikami wraz
z Zielonym Skrzatem, opiekunem przedszkola
koło południa przeszły ulicami miasta śpiewa-

jąc i przytupując do piosenki pt.: „Maszeruje
wiosna”.
Witanie wiosny w
przedszkolu trwało już od
samego rana. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach z
rytmiki, w warsztatach
plastycznych, śpiewały
piosenki i słuchały utworu
Vivaldiego w tonacji wiosennej. Projekt, którego
autorami były panie Anna
Adamik i Urszula Krawczyk, miał na celu rozwinięcie wrażliwości słuchowej poprzez słuchanie muzyki klasycznej, kształtowanie wrażliwości dziecka
na otaczającą przyrodę,
promowanie zachowań
ekologicznych, poznanie
możliwości interpretacji wartości związanych
z wiosną za pomocą ekspresji plastycznej,
ruchowej i muzycznej oraz integrację.
(MaG)

„W Stadnikach ciągle pływają”

U

czniowie szkoły w Stadnikach mimo
zakończonego projektu „ Już pływam”

Fot. ze zbiorów SP w Stadnikach

nadal niestrudzenie pływają na basenie w
Proszówkach. Dzięki dużemu zaangażowaniu
rodziców, dyrekcji i nauczycieli tutejszej
szkoły udało się zorganizować kolejne wyjazdy na basen. Utworzono3 grupy 15-osobowe,
o różnym stopniu zaawansowania.
Wierzymy, że jest to nie tylko promo-
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wanie zdrowego trybu życia, ale też alternatywa na aktywne spędzanie czasu wolnego.
Zajęcia na basenie dają
dzieciom możliwość nauki
pływania, a także super
zabawę. Bardzo aktywnie
uczestniczy w tych zajęciach klasa II, która prawie
w całości brała udział w
projekcie „Już pływam”, a
teraz również licznie doskonali technikę pływania.
Ale to jeszcze nie koniec
przygody z pływaniem już
od kwietnia rusza nowa
edycja nauki pływania,
obecnie trwają zapisy.
Wiemy jak ważny
jest prawidłowy rozwój dziecka, dlatego
chcemy, aby jak największa liczba dzieci
nauczyła się pływać lub spróbowała się zmierzyć z tym wyzwaniem. Wszystkim pływakom dziękujemy za trud i wysiłek i życzymy
dalszej wspaniałej przygody.
K.G

Tuliś wygrywa i zachęca do czytania

N

a początku marca do naszej biblioteki
dotarły bardzo miłe wiadomości! Tuliś –
biblioteczny miś i jego historia opowiedziana
w filmie przygotowanym przez Pawła Stożka
ze Stowarzyszenia KAT (współorganizatorzy
projektu „Mobilny regał z książkami ożywia

Fot. Paweł Stożek

place zabaw w Dobczycach”) zwyciężył w
konkursie „Opowiedz...” oraz zdobył nagrodę
publiczności. Film opowiadający o naszym
projekcie będzie teraz reprezentował projekt
Działaj Lokalnie z naszego powiatu w ogólnopolskim etapie konkursu. Dziękujemy serdecznie za głosy, a Stowarzyszeniu KAT za
realizację filmu i pomoc w realizacji projektu
wymyślonego i realizowanego przez grupę
związaną z biblioteką.
Projekt będzie kontynuowany i Tuliś
nadal pragnie odwiedzać place zabaw – chętnie również skorzysta z zaproszeń szkół i
przedszkoli z naszej gminy.
Tuliś patronuje również akcji „Zostań
Super Czytelnikiem”, do której biblioteka
zachęca użytkowników (dzieci od urodzenia
do VI klasy szkoły podstawowej włącznie).
Za każdą wizytę w bibliotece można otrzymać kolorową pieczątkę ze zwierzątkami
(maksymalnie jedna na tydzień). Po zebraniu
24. pieczątek (zdobyciu trzech stopni) najmłodsi użytkownicy otrzymają tytuł Super
Czytelników. Już w pierwszych tygodniach
do akcji włączyło się ok. 50. dzieci z naszej
gminy. Zapraszamy kolejnych czytelników.
Certyfikaty Super Czytelników postara się
osobiście wręczać Tuliś. Karty można odbierać w bibliotece, o szczegółach informują
bibliotekarze, można je także znaleźć na stronie www.biblioteka.dobczyce.pl
Zespół MBP Dobczyce
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126 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych

O

rganizacje pozarządowe w drodze ogłoszonych konkursów pożytku publicznego w zakresie kultury i sportu oraz w dziedzinie kultury otrzymały, w ramach konkursu, z
budżetu gminy łącznie 126 tys. złotych. Pieniądze te zostaną wydane na przedsięwzięcia
kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców. Ich realizacja rozpocznie się w
kwietniu i potrwa do grudnia.
W dziedzinie sportu można spodziewać się zajęć dotyczących takich dyscyplin
jak: tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, piłka
nożna, zawody strzeleckie oraz turnieje tenisa
ziemnego, stołowego, badmintona, zawody
biegowe, wyścigi i przejazdy rowerowe, zawody narciarskie dla przedszkolaków, zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla osób starszych,
zajęcia z karate, szkolenia sportowe dzieci i
młodzieży w zakresie piłki siatkowej. Z imprez sportowych odbędą się: II Bieg Dobczycki, Turniej Szachowy im. J. Dominika,
Turniej Ogólnopolski oraz Wojewódzki Tańców Polskich oraz organizacja obozu sportowego dla dzieci z Dziekanowic i sąsiadujących z nimi miejscowości. Wspierane będzie
tworzenie ligi tenisowej i Szkolnej Ligi Piłki
Nożnej. Zajęcia te będą realizować organizacje: Dobczycki Klub Biegacza, Dobczycki
Klub Tenisowy Top Spin, Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Społecznych Communicare, TKKF, Stowarzyszenie Łucznicze
„Achilles”, Małopolski Klub Sportowy Koyama, UKS Elektron, Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”, KS Raba Dobczyce,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w
Dziekanowicach.
W dziedzinie kultury i tradycji, orga-

nizacje pozarządowe zaplanowały: warsztaty
etnograficzne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
wycieczki piesze, złaz turystyczny, programy
językowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wizyty na Słowacji. Zakupione zostaną dodatkowe klocki Mindstorms, które wzbogacą
zajęcia z robotyki prowadzone w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Dobczycach. Planowane jest wydanie folderu „Urokliwe miejsca
Kornatki”. Odbędą się również IV Dobczyckie Zaduszki Muzyczne, których promocja i
nagłośnienie będą finansowane przez gminę.
W Kornatce będą występy artystyczne i dożynki. W październiku odbędzie się koncert
Jubileuszowy z okazji XV-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Mieszkańcy Dziekanowic, Rudnika i Sierakowa będą mogli uczestniczyć w wiosenno-jesiennych spektaklach
teatralnych. Dla członków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zaplanowano lektoraty językowe, zajęcia informatyczne, plastyczne,
gimnastyczne, kurs tańca, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i muzeów, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Projekty te będą realizowane przez:
Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, PTTK o. Dobczyce, Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – Kornatka wespół, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego Gościniec, Stowarzyszenie Wspierania Kultury
„Charstek” i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach.
(MaG)

Przyjaciele z Versmold z wizytą w Dobczycach już w maju

W

połowie maja (14-17 maja) będziemy
gościć przyjaciół z partnerskiego
miasta Versmold w Niemczech. W planach
są m.in. koncert orkiestr z Niemiec
i Orkiestry Dętej OSP Dobczyce, mecz piłki
nożnej i turniej tenisa ziemnego.
Zachęcamy mieszkańców Dobczyc do
aktywnego włączenia się w wymianę międzynarodową. Będzie to doskonała okazja
poznania ciekawych ludzi i poćwiczenia zna-

jomości języka obcego, w tym również angielskiego.
Szczegóły dotyczące programu wizyty będą omawiane na spotkaniu Dobczyckiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, które
odbędzie się 27 marca w piątek w sali konferencyjnej urzędu gminy o godz. 18.
Informacja po spotkaniu będzie również dostępna w Biurze Promocji UGiM
Dobczyce, pok. 218, tel. 12 37-21-752.

Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego

G

mina Dobczyce przygotowuje dokumentację dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. To pozwoli na
wykorzystanie tego terenu dla celów rekreacyjnych i edukacyjnych. Takie możliwości daje
zmiana rozporządzenia dotyczącego stref
ochronnych ujęcia wody z 2012 r.
Wskazana w projekcie Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 możliwość uzyskania dofinansowania dla projektu dotyczącego kompleksowego
zagospodarowania zbiornika była impulsem dla
wspólnych działań gmin: Dobczyce, Myślenice
i Siepraw. Umowę partnerską gminy podpisały
27. marca 2014r. Wspólnie złożony wniosek
pozwolił na pozyskanie z działania 9.3.
„Przygotowanie Inwestycji Strategicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 kwoty 500 tys. zł na „Przygotowanie
dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”.
Umowę o dofinansowanie projektu
MRPO 09.03.00-12-025/14 podpisano 28. lipca
2014r. i przystąpiono do zlecania prac projektowych. Dla Gminy Dobczyce zostanie opracowana: 1) Koncepcja kompleksowego powiązania
komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół zbiornika szlakami tworzącymi pętle
oraz dokumentacji technicznej traktów wraz z
infrastrukturą turystyczną dla I etapu prac. Zadanie jest realizowane przez firmę VENIT
(umowa z 9. stycznia 2015 r.). Została przedstawiona wstępna koncepcja przebiegu tras; 2)
Koncepcja ogólna zagospodarowania terenu
wokół zbiornika w Dobczycach i projekty techniczne elementów tego zagospodarowania.
Zadanie jest realizowane przez firmę OVE
ARUP (umowa z 15. października 2014r.).
Została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania z inwentaryzacją oraz kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenu poniżej wzgórza Starego Miasta oraz wzgórza staromiejskiego. Projektant przystępuje do opracowania projektów technicznych: przejścia z zapory na wzgórze Starego Miasta z punktem
widokowym (trawers); parkingu przy ul. Podgórskiej; 3) Zagospodarowania wzgórza staromiejskiego obejmującego: mury miejskie, ścieżki po starym mieście i Przedbroniu, oświetlenie
i małą architekturę,
Mieszkańców zapraszamy na spotkanie
konsultacyjne dotyczące projektów zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenów
poniżej wzgórza. Spotkanie odbędzie się w
Regionalnym Centrum OświatowoSportowym 8 kwietnia o godz. 16.

(MaG)
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Bałkańskie pieśni i melodie zagościły w Kawiarni Muzycznej MGOKiS

W

niedzielny wieczór, 22 marca we foyer Regionalnego Centrum OświatowoSportowego w Dobczycach rozbrzmiały najpiękniejsze bałkańskie melodie i pieśni ludo-

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce

we w wykonaniu Zespołu „Prasłowianki”.
Uczestnicy XV koncertu z cyklu Kawiarnia Muzyczna MGOKiS, zabrani zostali
w magiczną podróż muzyczną po Dalmacji,
Macedonii, Bułgarii, Serbii czy Chorwacji.
Skłaniające do zadumy ballady przeplatały się
z radosnymi bałkańskimi melodiami. W czasie wieczoru, uczestnicy imprezy mogli usłyszeć takie pieśni, jak np. „Lojtra”, „Ako umra

il zgina”, „Celo selo”, „Ajde Jano” i wiele
innych. Koncert wzbudził wiele emocji wśród
zgromadzonej publiczności, czego dowodem
były liczne oklaski, owacje na stojąco oraz
bisy.
Historia
Zespołu
„Prasłowianki” sięga 1959 r.,
kiedy to dr Zygmunt Wagner
utworzył studencką żeńską grupę
wokalną „Słowianki”. W niedługim czasie do grupy zaczęto
przyjmować także mężczyzn.
Powstał zespół taneczny pod tą
samą nazwą. Po zakończeniu
studiów, część członków zespołu
zatęskniła za muzyką i śpiewem.
Fascynacja słowiańską kulturą
oraz miłość do muzyki i tańca
sprawiły, że po latach zrodził się
pomysł nagrania płyty z utworami o wyjątkowej wartości artystycznej. Ciepłe przyjęcie płyty wśród miłośników pieśni ludowych oraz chęć rozwijania
wspólnych pasji zadecydowały o kontynuacji
rozpoczętego projektu. Grupa zaczęła występować pod nazwą „Prasłowianki” i od kilku
już lat cieszy uszy i zdobywa serca słuchaczy
w różnych regionach kraju.
(maj)

34. Akcja Honorowego Krwiodawstwa

J

uż po raz 34. sala gimnastyczna w dobczyckim Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera przekształciła się na kilka godzin w

Fot. ze zbiorów szkoły
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stację oddawania krwi.
Gotowość oddania krwi zgłosiło 69
dawców, z tej liczby 54 uczniów i nauczycieli
oddało w sumie 24,3 l
krwi.
Po 34 akcjach do
banku krwi trafiło już
ponad 700 litrów, dokładnie 720,6 l tego
szlachetnego płynu. Po
raz pierwszy w szkolnych murach uczniowie
i nauczyciele krew oddali 26 marca 2003 r.
Opiekunami akcji
są nauczyciele: Ewa
(matematyka) i Jacek
(geografia) Mikołajczykowie.
(bd)

Barwny Karnawał – wyniki
konkursu plastycznego

W

ośrodku kultury rozstrzygnięty został
konkurs „Barwny karnawał”. Jury:
Iwona Płoskonka – przewodnicząca, Cecylia
Frajtag, Aleksandra Klich, oceniało 148 prac
konkursowych, jakie spłynęły do konkursu.
Wyłoniono laureatów w czterech kategoriach
wiekowych.
Laureaci miejsc I-III otrzymali dyplomy
i nagrody, laureaci wyróżnień – dyplomy.
Wręczenie nagród nagrodzonym w konkursie odbyło się 23. marca w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace należy
odebrać między 30 marca a 10 kwietnia. Po
tym terminie odbiór prac będzie niemożliwy.
Laureaci konkursu:
W kat. wiekowej dzieci przedszkolnych:
I miejsce - Karolina Janicka, Dobczyce, PS nr
3, II - Amelia Szczepańska, Dobczyce, PS nr
3, III - Wiktoria Szewc, Dobczyce, PS nr 3.
Wyróżnienia: Rita Lembicz, Dobczyce,
PS nr 3, Michał Nowak, Oddział Przedszkolny w Kornatce, Bartosz Gałka, Dobczyce, PS
nr 3, Franciszek Dzięgiel, Oddział Przedszkolny w Dziekanowicach, Dominika Janeczek, Oddział Przedszkolny w Nowej Wsi
W kat. wiekowej klas I-III: I miejsce Anna Szpil, SP Dobczyce, II - Anna Suchta,
SP Dobczyce, III - Emilia Lampa, SP Dziekanowice.
Wyróżnienia: Aleksandra Łabędź, SP
Dobczyce, Oliwia Jania, SP Nowa Wieś,
Wiktoria Jamróz, SP Dobczyce, Karolina
Stasik, SP Dobczyce.
W kat. wiekowej klas IV-VI: I miejsce Agnieszka Wojtanowska, SP Nowa Wieś, II Sławek Gałka, SP Dobczyce, III - Daniel
Zając, MGOKiS Dobczyce.
Wyróżnienia: Kacper Woźniak, SP Nowa Wieś, Karina Łyżczarz, SP Dziekanowice,
Patrycja Szewc, SP Dobczyce, Natalia Suchta, SP Kornatka, Izabela Mika, SP Stadniki
W kat. wiekowej klas gimnazjalnych: I
miejsce - Laura Burek, Gimnazjum Dobczyce, II - Agnieszka Braś, MGOKiS Dobczyce,
III - Angelika Wójcik, Gimnazjum Dobczyce.
Wyróżnienia: Jan Zabłocki, Gimnazjum
Dobczyce, Sandra Nowak, Gimnazjum Dobczyce, Klaudia Sukta, Gimnazjum Dobczyce.
(mgokis)
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KĄCIK POETYCKI
Kazimierz Budyn
Droga Krzyżowa
W cierniowej koronie
w płaszczu purpurowym,
grzechów kolce Cię ranią
wbijają do głowy.

III Wypas w Dobczycach połączony z paradą najpiękniejszych kóz

Pryska na salonach

P

o raz trzeci Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczycki Wypas, połączony
z paradą najpiękniejszych kóz, która odbędzie
się 21 czerwca w Dobczycach podczas imprezy plenerowej „Wypas w Dobczycach”. Za
zdobycie pierwszego miejsca przewidzieli-

Dzisiaj znowu tłum woła:
przybij Go do krzyża.
Myjąc w wodzie ręce
mękę Mu przybliżasz.
Znowu na Twe ramiona
biczem skatowane
ludzkość Ci nakłada
swe grzechy drewniane.
Dźwigasz go z mozołem
siłą przymuszony,
Upadasz na ziemię
drzewem przygnieciony.
Gwoździami przybita
ludzkości Ostoja.
Z wysokiego drzewa do nas wołasz:
„Oto Matka Twoja”.
I ostatnim tchnieniem
ludzkiego żywota,
do Ojca niebiańskie
nam otwierasz wrota.

Z przepisów Teściowej
Schab świąteczny ze śliwką
ok 1 kg schabu bez kości
tłuszcz
ok. 1 szkl. śliwek suszonych bez pestek
łyżka miodu
sól, pieprz, mąka, sok z cytryny
Mięso umyć, natrzeć przyprawami i pozostawić w chłodzie na 24 godziny. Posypać mąką
i zrumienić na silnie rozgrzanym tłuszczu,
następnie piec w piekarniku pod przykryciem,
skrapiając wodą a potem wytworzonym sosem. Pod koniec pieczenia dodać namoczone
śliwki. Wyjąć, pokroić na porcje, polać przetartym na sitku sosem. Podawać z ziemniakami opiekanymi na patelni i czerwoną kapustą.
Radosnych świąt Wielkanocnych i
smacznego święconego jajka
życzy Teściowa
Porada: Wiosenne przesilenie to nie choroba,
to naturalna reakcja organizmu na zmiany w
przyrodzie. Dajmy sobie czas na przestawienie się na „nowe tory”: spacery, słońce, sok z
aloesu, jogurty! Trzymajmy się!
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Fot. ze zbiorów UGiM Dobczyce

śmy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Gwarantujemy również, że każde dziecko, które będzie brało udział w konkursie,
otrzyma symboliczny upominek.
Aby wziąć udział w konkursie należy do
20 kwietnia zgłosić chęć udziału drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną lub faxem
na adres: UGiM Dobczyce, Biuro Promocji,
Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel: 12/372 17
52; fax: 12/371 29 93, e-mail: mgawel@dobczyce.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie internetowej www.dobczyce.pl.
Pierwszych 5 zgłoszonych według listy
uczestników konkursu otrzyma kwotę 150 zł
na zakup materiałów plastycznych, w celu
przygotowania Kozy.
(MaG)

„…Ale to już było i nie wróci
więcej…” Absurdy PRL –u (31)
Z raportów milicyjnych:

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.518. z póź.
zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26, wywieszono informację o przeznaczeniu do wydzierżawienia
nieruchomość położoną w Dobczycach,
oznaczoną działkami nr: 795, 792/2, 791,
789, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773,
772, 771, 800, 799, 798, 797.
Informacja zamieszczona jest również na
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce - www.dobczyce.pl i BIP-e.

Powiadomiony przez sklepową o włamaniu
udałem się od razu na miejsce. Przed sklepem
na rozsypanym popiele stwierdziłem ślady.
Nie można było rozpoznać czy to ślady człowieka, czy kota. Musiały to jednak być ślady
kota, gdyż po wejściu do sklepu zauważyłem
siedzącego kota, który się różnie bawił, a na
moje wejście nie zareagował. W sklepie było
pełno wydzielin od kota. Nic z towaru nie
brakowało tylko były na podłodze rozsypane
papierosy. Na pewno papierosy ten kot wziął
sobie do bawienia. Dlatego stwierdziłem, że
włamanie nie miało miejsca, a tylko kot w
sklepie rozrabiał i sklepowa niepotrzebnie
złożyła doniesienie.

TAPETA nr 2(141)/2015

Pamiętajmy!

Ikony w Dobczycach – Ispina ponownie zaprosiła na wyjątkowe warsztaty

P

o raz trzeci w Dobczycach odbywały się
warsztaty pisania ikon, które zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Ispina. Cieszą się one tak dużym zainteresowaniem, że już w jesieni ruszy czwarta edycja, do której panie z Ispiny zapraszały podczas wernisażu wystawy, jaki odbył się w

Regionalnym Centrum OświatowoSportowym. Spotkanie z ikoną w Dobczycach, które dla większości uczestników
warsztatów jest szczególnym przeżyciem,
zaczęło się tak naprawdę w listopadzie 2012
roku.
Wtedy, w Złotym Kłosie odbyła się
wystawa patchworków rękodzielniczek: Barbary Szabo (Polki mieszkającej na Węgrzech)
i Węgierki - Mariki Kiss Tόthnè. Paniom
towarzyszył ksiądz Miklosz Zolcsak, który w
Hajduszoboszlo prowadzi szkołę pisania ikon.
W trakcie rozmów padła ze strony burmistrza
Marcina Pawlaka propozycja, aby takie
warsztaty zorganizować w Dobczycach – a
Ispinie dwa razy powtarzać nie trzeba.
Pierwsze, które dofinansowała gmina
Dobczyce, ruszyły już w kwietniu 2013 roku.

Fot. Paweł Stożek

TAPETA nr 3(142)/2015

Prowadził je właśnie ksiądz Miklosz. Tłumaczką była pani Basia. Uczestnicy tych
warsztatów wspominają, że było to niesamowite przeżycie – nie tylko artystyczne, ale
także duchowe. Ksiądz Zolcsak opowiadał,
czym jest ikona, mówił o historii i tradycji
wykonywania ikon, a nade wszystko podkreślał, że pisanie
ikon było i jest
czynnością
świętą.
W
klasztorach
Starej
Rusi
ikona malowana była przez
uprzywilejowanych mnichów;
była
emanacją bóstwa,
które
prowadziło
rękę
twórcy.
Zrodzona
w
modlitwie,
wymagała
przed przystąpieniem
do
pracy specjalnych postów, powstawała w postawie klęczącej autora.
Kolejne warsztaty, ze względu na
duże zainteresowanie, Ispina zorganizowała w
październiku 2014 roku. Tutaj również Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z
budżetu gminy. Tym razem zajęcia poprowadziły panie: Anna Bugaj i Cecylia Frajtag.
Uczestniczyli w nich mieszkańcy gminy Dobczyce, ale także przyjezdni, którzy o warsztatach pisania ikon dowiedzieli się od znajomych. I podobnie, jak podczas zajęć z księdzem Mikloszem, także w trakcie tych warsztatów poznawali historię i tradycję wykonywania ikon, pracowali w skupieniu, mieli
swoje intencje, zajęcia poprzedzali modlitwą.
Ikony zostały poświęcone, a po zakończeniu
projektu w 2014 roku panie Anna i Cecylia
postanowiły kontynuować warsztaty
nieodpłatnie dla chętnych, których
nie brakowało.
Efekty pracy uczestnicy zajęć
zaprezentowali podczas wernisażu
wystawy, który odbył się w marcu w
Regionalnym Centrum OświatowoSportowym. We foyer można oglądać 54 prace. W trakcie wernisażu
prezes Ispiny, Elżbieta Kautsch oraz
wiceprezes – Małgorzata Rapacz,
która dzięki przyjaźni z Barbarą
Szabo sprowadziła księdza Miklosza
i warsztaty ikon do Dobczyc – podziękowały wszystkim, którzy związani są z warsztatami: prowadzącym,
uczestnikom a także wspierającym
Ispinę – gminie i ośrodkowi kultury.
Za zorganizowanie warsztatów, które – jak zapowiada Ispina kontynuowane będą już jesienią – podziękowali członkom Stowarzyszenia oraz
paniom: Annie Bugaj i Cecylii Frajtag; uczestnicy.
(k)

P

ani Eugenia Wątorek (1886-1958) była
zasłużoną dyrektorką szkoły w Dobczycach i wychowawczynią wielu pokoleń Dobczyckiej młodzieży. Za odmowę wstąpienia
do partii władze komunistyczne pozbawiły ją
stanowiska dyrektora i nauczyciela.
Choć od śmierci pani Wątorek minęło
ponad pół wieku, żyją jeszcze jej uczniowie.
Do Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc zwróciło się kilka pań - uczennic pani Eugenii z prośbą o odnowienie jej
grobu. Obiecały wesprzeć finansowo to dzieło.
Płyta nagrobna Eugenii Wątorek znajduje się na cmentarzu parafialnym przy drodze do kapliczki i jest bardzo zniszczona, a
napisy nieczytelne. Być może, są jeszcze inne
osoby, które chciałyby przyłączyć się do renowacji grobu pani dyrektor Watorek.
Podajemy numer konta, na które można wpłacać pieniądze na ten cel:
Oddział PTTK w Dobczycach Społeczny
Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc
BS w Dobczycach 09 8602 0000 0008 0000
0390 0009
z dopiskiem: ANIOŁEK - E. Wątorek
Społeczny Komitet Opieki
nad Zabytkami Dobczyc

Drugi Festiwal Fraszki

S

towarzyszenie Wspólnota Myślenice
wraz z Myślenickim Towarzystwem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną w Myślenicach organizują po raz drugi Otwarty Festiwal Fraszki. Tym razem motywem przewodnim będzie tematyka żydowska.
Konkurs ma charakter otwarty pod
względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników. Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek
w języku polskim o tematyce żydowskiej
(dowolny temat związany z historią, kulturą,
dziedzictwem polskich Żydów) oraz dodatkowo pracę złożoną z 3 fraszek związanych z
drewnianą bożnicą w Wiśniowej (więcej o
bożnicy - www.facebook.com/wisniowashul).
Fraszki zgłoszone do konkursu nie
mogą być w żadnej formie wcześniej publikowane.
Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane)
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z
dopiskiem na kopercie: Fraszka. Ostateczny
termin nadsyłania prac upływa 31 maja
(decyduje data stempla pocztowego).
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w sierpniu podczas II Myślenickiego Festiwalu Fraszki. Podczas Gali zostanie wręczona m.in. Nagroda Specjalna za
najlepszą fraszkę poświęconą budynkowi
bożnicy w Wiśniowej. Uczestnicy konkursu,
których fraszki zostaną odczytane podczas
Fraszkowej Gali będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności. Wszelkie pytania
kierować należy na adres: acahn@wp.pl Regulamin dostępny na stronie myślenickiej
biblioteki: www.biblioteka.myslenice.pl/
konkursy
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Gdy ci smutno, gdy ci źle… jedź z harcerzami na zimowisko
łode Orły, szkolące się jeszcze w Szkole Orląt, nie leniuchowały podczas
ferii. Wraz z harcerzami z Myślenic spędziły
całe pięć dni w Mszanie Dolnej, gdzie uczyły

M

Fot. ze zbiorów drużyny

się być dobrymi… rzemieślnikami. Jak im się
to udało, najlepiej zapytać ich samych. Ale o
tym, co tam robili i jak się bawili wystarczy,
że opowiem ja.
Najpierw harcerze poznali okolicę i
atrakcje czekające na nich, zbudowali swoje
średniowieczne miasto oraz zostali pasowani
na czeladników, a opiekunowie na mistrzów.
Zastępy strażniczek, piekarzy, kupców, uczonych, artystów i tkaczek musiały przejść
szkolenia ze swoich profesji. Harcerze uczyli
się podstaw sztuk walki, odwiedzili piekarnię
i bibliotekę miejską, próbowali swoich umiejętności na targu, rzeźbili z gliny oraz szyli
piękne koty z panią krawcową.
Trzeciego dnia młodzi rzemieślnicy
wyruszyli w teren w poszukiwaniu smoka.

Oczywiście musieli się bardzo natrudzić, aby
go upolować. Pomimo trudu udało się im,
dlatego wieczorem oddali się zabawie przy
współczesnych legendach, opowiadanych
przez uczestników
zimowiska.
Kolejny piękny, zimowy dzień
harcerze spędzili na
szczycie góry Lubogoszcz. Po ciężkiej
drodze, na wygłodniałe brzuszki wyśmienicie smakowały gorące
kiełbaski prosto z
ogniska.
Zabawy
trwały tam bez końca,
dlatego rzemieślnicy
niechętnie wracali do
swojej średniowiecznej wioski.
Dzień piąty ostatnie godziny pracy
rzemieślników minęły
bardzo szybko. Harcerzy przed powrotem do
domu czekało jednak bardzo ciężkie zadanie.
Musieli dać z siebie wszystko podczas zawodów kurków. Zadania były bardzo ciężkie, ale
doświadczeni już tygodniową pracą rzemieślnicy poradzili sobie bezkonkurencyjnie!
Zmęczeni, ale szczęśliwi harcerze
wrócili do domu pełni energii i zapału do
harcerskiej pracy w drugim semestrze. Możemy pochwalić się, że zastęp dobczyckich
„Uczonych” chłopaków w rywalizacji zajął
III miejsce. Mamy nadzieję, że doświadczenie, które zdobyli zaowocuje, umiejętności,
jakie zdobyli zostaną już na zawsze, a wspomnienia nigdy nie wyblakną na kliszy, zwanej
pamięcią.
sam. Magdalena Wojtan

Każdy może uratować życie
ażdy może uratować życie… z tą myślą
odbyły się w Szkole Podstawowej w
Kornatce warsztaty pomocy przedmedycznej.

K

Fot. ze zbiorów SP w Kornatce

Ich celem było przeszkolenie jak największej
ilości osób z zakresu pierwszej pomocy, nauczenie określonych zachowań w sytuacji,
gdy zagrożone jest czyjeś zdrowie i życie.
Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i
administracji, chętni uczniowie i rodzice zo-
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stali poinstruowani i mieli możliwość zajęć
praktycznych z użyciem fantomów.
Od doświadczonych instruktorów
dowiedzieliśmy się, jak
zastosować zabiegi resuscytacyjne, szybko postępować w sytuacjach: zadławień, urazów, jak użyć
defibrylatora
AED
(urządzenia przywracającego krążenie).
W naszej gminie są
już dwa takie urządzenia,
na budynku gimnazjum i
Urzędzie Gminy.
Szkolenie zostało
zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, m.in ze środków
Funduszu Szwajcarskiego,
a przeprowadzili je instruktorzy: Katarzyna Szoch Jędrys i Krzysztof
Kowal wraz z wolontariuszami ze Szkoły
Młodych Ratowników.
Czasami niewiele trzeba, by uratować
komuś życie…
SP w Kornatce

Sukcesy sportowe uczniów
SP w Dobczycach na
szczeblu powiatowym

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Dobczycach w I semestrze roku szkolnego
2014/15 wzięli licznie udział w różnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. We wrześniu 2014 r. brali udział w
Powiatowych Biegach Przełajowych w Myślenicach (pod opieką Urszuli Ciapy i
Agnieszki Pustelnik), gdzie m.in. Kaja Kolińska z kl. V c zajęła 6 miejsce i tym samym
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
w Nowym Targu, gdzie zajęła również 6
miejsce.
W styczniu (9 stycznia) uczniowie
pod opieką Agnieszki Pustelnik i Urszuli
Ciapy wzięli udział w Powiatowych Zawodach Pływackich w Myślenicach.
Uczniowie w licznym składzie godnie
i bardzo ambitnie reprezentowali swoją szkołę, co przełożyło się na sukcesy niektórych z
nich. Miejsca, jakie zajęli: I - w kat. 50 m
stylem motylkowym Filip Widła z kl. VI a, II
- w kat. 50 m stylem dowolnym Aleksandra
Wójtowicz z kl. VI b, III - w kat. 50 m stylem
dowolnym Eric Jamka z kl. V d. Uczniowie ci
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
Dziewczęta jak i chłopcy wzięli również udział w sztafecie 8 x 50m i zajęli kolejno: dziewczęta III miejsce (Aleksandra Wójtowicz, Weronika Kordula, Julianna Gunia,
Gabriela Kasza, Katarzyna Ślęczka, Julia
Węgrzyn, Aleksandra Cielecka, Julia Klimek); chłopcy II miejsce (Kacper Woźniak,
Eric Jamka, Wiktor Błaszczyk, Filip Widła,
Bartłomiej Drabik, Maciej Ptak, Kacper Kasprzyk, Filip Lichoń). Sztafeta chłopców zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
W składzie reprezentacji szkoły w
zawodach wystąpili: Katarzyna Horabik, Kacper Kęsek, Patryk Szymoniak, Gaspar Ścibor,
Julia Piwowarczyk, Kaszluga Natalia, Amelia
Kursa, Alan Boczoń, Filip Kania, Katarzyna
Ślęczka, Julia Węgrzyn, Aleksandra Cielecka,
Julia Klimek, Aleksandra Wójtowicz, Weronika Kordula, Julianna Gunia, Gabriela Kasza, Kacper Woźniak, Eric Jamka, Wiktor
Błaszczyk, Filip Widła, Bartłomiej Drabik,
Maciej Ptak, Kacper Kasprzyk, Filip Lichoń.
W styczniu uczeń klasy V b Michał Gniadek
wziął udział w Powiatowych Zawodach Tenisa Stołowego, gdzie zajął pierwsze miejsze,
natomiast w Rejonowych Zawodach zajął
miejsce czwarte. Opiekunami Michała byli:
Łukasz Urbanik i Stanisław Kot.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((j.t. Dz.U.z 2014 r. poz.518. z
póź.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w
Dobczycach, Rynek 26, wywieszono informację, o przeznaczeniu do sprzedaży
nieruchomość położoną w Dobczycach,
oznaczoną działką nr 1011/3. Informacja
zamieszczona jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
- www.dobczyce.pl i BIP-e.
TAPETA nr 3(142)/2015

II Dobczycki Bieg Uliczny, czyli bieg z sercem

S

pośród ogromnej liczby organizowanych
biegów, Dobczycki Bieg Uliczny wyróżnia się tym, że jest zorganizowany z wielkiej
potrzeby serca – od biegaczy dla biegaczy.
Premierowy bieg, przyznane nagrody i opinie
startujących w 2014 r. pokazały, że bez przesady można mówić o nim, iż to jeden z najlepiej zorganizowanych biegów w Małopolsce.
Od biegaczy dla biegaczy
Najpierw było marzenie kilku osób - zorganizowanie w Dobczycach biegu. Marzenie to z
czasem nabierało rozmachu. Powstało stowarzyszenie – Dobczycki Klub Biegacza. Skupia
ono osoby z pasją do biegania oraz działania,
dla których sport, a zwłaszcza bieganie, to
nierozłączny element ich życia; które w jakiś
sposób są wstanie realizować swoje pasje
mimo wielu obowiązków; które codziennie na
nich czekają w domu i pracy.
I Dobczycki Bieg zgromadził na starcie
w samym środku sezonu ponad trzystu biegaczy, którzy pokonali jedną z najbardziej malowniczych tras w Małopolsce. Pokonując
wzniesienie na Jałowcowej Górze, biegacze
mogli podziwiać z korony zapory Jezioro
Dobczyckie i widok zamku. Na trasie można
było liczyć na tłumy kibiców, tancerki - cheerleaderki i aż trzy punkty z wodą.
Premiera wyróżniona!
Niektórzy mieszkańcy w upalny dzień uruchomili również kurtyny wodne. Wspaniała
trasa, doskonałe zaplecze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego (m.in. przestronne i sprawne biuro zawodów, ogromna
stołówka, kilkanaście pryszniców, ogromna
aula gdzie odbyło się zakończenie biegu)
sprawiły, że bieg zapisał się w sercach biega-

czy, którzy sami wystawili najwyższe oceny
biegowi na licznych portalach biegowych i
społecznościowych. Bieg został również wyróżniony przez najpopularniejszy portal biegowy maratonypolskie.pl - III miejsce w kategorii biegów na 10 km i III miejsce w kategorii biegi małopolskie. Portal przyznał dobczyckiemu biegowi tytuł „Złotego biegu 2014”. Organizatorzy zapowiadają, że w tym
roku również staną na wysokości zadania i
przygotują kolejną edycję niezapomnianej
przygody dla biegaczy. Swój udział zapowiedział już Adam Czerwiński, medalista Mistrzostw Europy, znakomity polski biegacz.
Zapisz się!
Dobczycki Klub Biegacza zaprasza na II
Dobczycki Bieg Uliczny, który wystartuje 18
lipca o godz. 16 z błoń Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach
przy ul. Szkolnej 43. Dodatkową atrakcją
będzie to, że bieg będzie się odbywał w czasie Dni Dobczyc. Zapisów można dokonać
przez stronę dkb.org.pl. Limit uczestników
wynosi 850 biegaczy. Opłata startowa do 19.
kwietnia wynosi 35 zł – przelewem; do dnia
7. czerwca – 45 zł ; do 8. lipca – 55 zł
(mieszkańcy gminy Dobczyce do 8 lipca –
30zł). W dniu zawodów, 18 lipca opłata wyniesie 70 zł – gotówką w Biurze Zawodów
(pod warunkiem nie wyczerpania limitu 850
uczestników). Organizatorzy przygotowują
także biegi dla dzieci, które rozpoczną się o
godz. 15 w dniu zawodów.
Więcej informacji o biegu: dkb.org.pl i
na
www.facebook.com/Dobczycki.Klub.Biegacza
Paweł Piwowarczyk

Sportowe ferie z Rabą Dobczyce

P

onad 40. chłopców wzięło udział w zimowym obozie dochodzeniowym, zorganizowanym przez Szkółkę Piłkarską KS Raba.

Fot. ze zbiorów KS Raba

Cała zabawa rozpoczęła się w poniedziałek
16 lutego. Chłopcy na hali RCOS zostali podzieleni na cztery grupy, którym został przydzielony jeden trener.
W czterech z pięciu dni obozowych
młodzi zawodnicy, w godzinach przedpołudniowych, odbywali treningi na hali czy też
na foyer. Wyjątkiem był wtorek, kiedy obozowa grupa udała się do Krakowa. Tam zawodnicy mieli okazję zobaczyć obiekt piłkarski
przy ul. Kałuży, a także obejrzeć film Pingwiny z Madagaskaru 3D.
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Żeby jednak nie było nudno, trenerzy
postarali się również o inne formy rozgrywki
niż tylko klasyczne treningi. I tak np. w poniedziałkowe popołudnie były
zajęcia dydaktyczne z przepisów
gry w piłkę nożną, był również
test ze znajomości historii KS
Raba, a także pokazy multimedialne w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Chłopcy rozgrywali
również „Turniej Dwójek” a także
dużą ilość gier towarzyskich.
Ciekawe wrażenia artystyczne dopełniły również wycieczki
do wnętrza Zapory Dobczyckiej
oraz wyjazd na basen do Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego
„Solne Miasto” do Wieliczki. Na
zakończenie obozu, w piątkowy
wieczór, ekipa udała się do Krakowa, na mecz
T-Mobile Ekstraklasy pomiędzy Wisłą a Pogonią Szczecin.
Powrót do Dobczyc, mimo późnych
godzin nocnych nie sprawił chłopcom trudności, wręcz przeciwnie. Wszyscy uczestnicy
byli bardzo zadowoleni, o czym niech świadczy fakt, że kilku zawodników już pytało o
podobny, letni obóz dochodzeniowy.
(KS Raba)

Więź podsumowuje warsztaty

S

towarzyszenie Integracji Rodziny WIĘŹ
od 2 czerwca do 30 listopada 2014r. realizowało w RCOS projekt, który umożliwił ok.
80. dzieciom z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu LGD Turystyczna
Podkowa spędzić czas w sposób ciekawy i
aktywny. Pod okiem profesjonalistów mogli
oni doskonalić umiejętności w warsztatach
szachowych, ruchowych, historycznych, kulinarnych, matematycznych i plastycznych.
W warsztatach szachowych uczestniczyło
40 osób, od przedszkolaka do gimnazjalisty.
Poznali oni m.in. zarys historii szachów, przepisy gry, wartość figur szachowych, sposoby
matowania, kombinacje, elementy taktyki.
Rozwiązali wiele zadań szachowych. Warto
podkreślić, że po zakończeniu warsztatów,
szkolenie jest nadal kontynuowane w sekcji
szachowej. Startują w turniejach z cyklu Grand
Prix Dobczyc oraz zawodach w Krakowie,
Myślenicach, Wieliczce, Tomaszkowicach.
Wszyscy przygotowują się do startu w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i
XXIII Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Józefa Dominika.
Warsztaty ruchowe z kolei odbywały się
raz w tygodniu przez dwie godziny. Dzieci
poznawały różne dyscypliny sportu. Największą popularnością cieszyły się gry zespołowe,
a organizowane zawody i rozgrywki wzbudzały wielki entuzjazm. Dzieci uczyły się zasad
fair play oraz tego, że aktywność fizyczna to
bardzo ważny element życia.
Warsztaty historyczne pod hasłem
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” skupiły
20 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
W ciągu 28 spotkań uczestnicy poznali najbliższe środowisko i specyfikę miejscowości należących do „Turystycznej Podkowy”, rozwijali
wiedzę o historii i kulturze regionu oraz kształtowali umiejętności kontaktowania się ze środowiskiem lokalnym.
W warsztatach matematycznych uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy rozwiązywali zadania z różnorodnych zestawów. Treści zadań
były wzbogacone ilustracjami, grafami, rebusami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zadania w formie zagadek,, kwadratów magicznych. Preferowaną formą pracy była praca
w grupach. Po zakończeniu warsztatów matematycznych i historycznych nadal trwa wolontaryjna współpraca instruktorów z dziećmi i
młodzieżą w świetlicy Stowarzyszenia Więź.
W warsztatach kulinarnych dzieci samodzielnie sporządzały potrawy, dekorowały je,
uczyły się nakrywania stołu oraz kultury spożywania. Prowadzone były pogadanki na temat
zasad przygotowania posiłków, prawidłowego
żywienia, właściwego korzystania z przepisów. W miłej i rodzinnej atmosferze spożywano wykonane posiłki.
Uczestnicy warsztatów plastycznych
dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik i
materiałów rozwijali swoje ukryte talenty oraz
odkrywali inspirujący świat sztuki . Na 22.
osobową grupę złożyło się mnóstwo kreatywnych pomysłów i interpretacji realizowanych
tematów. Prace były wystawiane w świetlicy.
Należy podkreślić, że podjęte działania
nadal są kontynuowane w ramach wolontariatu.
(Stow. Więź)
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