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Nowoczesna Administracja Samorządowa 

W  poprzednim numerze 
Tapety informowaliśmy o 

tym, że gmina Dobczyce przystą-
piła do projektu pod nazwą No-
woczesna Administracja Samo-
rządowa, którego celem jest roz-
wój świadczenia usług elektro-
nicznych w naszym urzędzie. 
Co to jest ePUAP 
 W jaki sposób mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z tych 
nowinek technologicznych? 
Dzięki Elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej. 
Czym jest ePUAP (takim skrótem 
będziemy się posługiwać w na-
szych artykułach poświęconych 
Elektronicznej Platformie) 
To system informatyczny, dzięki 
któremu obywatele mogą zała-
twiać sprawy urzędowe za po-
średnictwem internetu, natomiast 
przedstawiciele podmiotów pu-
blicznych (m.in. urzędów gmin) – 
bezpłatnie udostępniać swoje 
usług w postaci elektronicznej.  
Portal zapewnia sprawną komu-
nikację pomiędzy:  
• Obywatelami a administracją 
• Przedsiębiorcami a admini-

stracją  
• Instytucjami administracji 

publicznej  
ePUAP dla obywateli 
 Obywatele, poszukując usłu-
gi, którą chcieliby zrealizować za 
p o ś r e d n i c t w e m  p o r t a l u 
www.epuap.gov.pl, będą mogli 
skorzystać z  Katalogu Usług. 
Katalog ten ujednolica sposób, w 
jaki prezentowane i opisywane są 
usługi administracji publicznej. 
Ma na celu utrzymywanie spójnej 

listy usług publicznych, które 
świadczone są drogą elektro-
niczną. Dzięki Katalogowi będzie 
można w skuteczny sposób wy-
szukać takie usługi w poszczegól-
nych działach, także dzięki inte-
resującym nas fragmentom na-
zwy usługi, wertować je oraz 
filtrować. 
ePUAP dla podmiotów publicz-
nych 
 Korzyścią dla podmiotów 
publicznych, wynikającą z       
w y k o r z y s t a n i a  p o r t a l u 
www.epuap.gov.pl, jest możli-
wość bezpłatnego udostępniania 
usług publicznych poprzez Inter-
net. Podmioty te, korzystając z 
platformy, nie muszą budować 
własnych systemów, aby umożli-
wić obywatelowi kontakt z insty-
tucją w celu załatwienia sprawy 
urzędowej. Udostępniona funk-
cjonalność  Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej (ESP) 
umożliwiła instytucjom publicz-
nym wywiązanie się z obowiąz-
ku, wynikającego z ustawy o 
informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania 
publiczne, przyjmowania doku-
mentów w postaci elektronicznej 
(wnoszenia podań i wniosków 
oraz innych czynności w postaci 
elektronicznej). W celu uporząd-
kowania wzorów oraz formularzy 
dokumentów elektronicznych, 
stworzono Centralne Repozyto-
rium Wzorów Dokumentów 
(CRD), czyli bazę skupiającą w 
jednym miejscu obowiązujące w 
administracji wzory i formularze. 

M uzykowanie…” to cykl 
koncertów organizowany w 

Domu Jana Matejki w Krakowie 
w ramach umowy podpisanej 
pomiędzy Muzeum Narodowym 
w Krakowie a Szkołą Muzyczną I 
stopnia w Dobczycach. Koncerty 
mają na celu przywołanie ducha 
salonu rodziny Matejków sprzed 
minionych lat. Ojciec Jana Matej-
ki - Franciszek był nauczycielem 
muzyki i jego dom rozbrzmiewał 
muzyką salonową i lekcjami mu-
zyki.  
 Koncert nosił tytuł „Podróż  
w przeszłość - żywa lekcja gry na 
fortepianie” nauczyciele i ucznio-
wie w hołdzie Franciszkowi Ma-
tejce. Wystąpili uczniowie z klasy 
Agnieszki Tyrały, Leokadii So-
chackiej-Lachman, Kazuko Tsuji, 
Barbary Knapczyk oraz Grzegorza 
Mani.  
 Projekt  „Muzykowanie         
u Matejków” wpisuje się w idee 
prowadzonego Pilotażu przez 
Szkołę w porozumieniu z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 Koncert nie mógłby się od-
być gdyby nie przywieziony forte-
pian hybrydowy – dzięki firmie 
OMNI-MUZ. 

(SM Dobczyce) 

„Muzykowanie  
u Matejków” 

Z arząd Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Tury-

styczna Podkowa serdecznie 
zaprasza na cykliczne spotkania 
aktywizujące pod hasłem „Ocalić 
od zapomnienia dawną historię, 
kulturę naszego LGD”.  
 Głównym tematem prelekcji 
na spotkaniach będzie problema-
tyka I wojny światowej i 
„Żołnierzy Wyklętych” z obszaru 
naszej LGD. Spotkanie takie 
będzie doskonałą okazją na przy-
bliżenie historii w kontekście 11 
listopada. Dodatkowo spotkania 
będą urozmaicone pieśniami o 
tematyce patriotycznej. Będzie to 
doskonała chwila do wspomnień 
dawnych czasów.  
 Spotkanie w Dobczycach 
odbędzie się w piątek, 7 listopa-
da, w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym o godz. 
17. 
 Pozostałe spotkania, do 

udziału w których również za-
chęcamy: 
• 3 listopada (poniedziałek) o 

godzinie 17. w sali konferen-
cyjnej przy  Hali Sportowej w 
Sieprawiu  

• 4 listopada (wtorek) o godzinie 
17. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Pcimiu 

• 5 listopada (środa) o godzinie 
17. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Wiśniowej 

• 6 listopada (czwartek) o godzi-
nie 18. w Świetlicy Wiejskiej 
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbiu  

 W programie spotkania: 
prezentacja Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Tury-
styczna Podkowa; prezentacja pt. 
„Ocalić od zapomnienia dawną 
historię, kulturę naszej LGD” - 
historia I wojny światowej i 
„Żołnierzy Wyklętych”.  

Z a nami II piknik 
piłkarski organi-

zowany przez Klub 
Sportowy Futbol Brzą-
czowice w ramach 
projektu „Piłka nożna 
łączy pokolenia” finan-
sowanego z Programu 
Działaj Lokalnie, którego realiza-
torem w powiecie myślenickim 
jest Fundacja Sztuki, Przygody i 
Przyjemności ARTS z Myślenic 
oraz ze środków Gminy Dobczy-
ce. Za nami mecze towarzyskie z 
drużynami z Dobczyc oraz z My-
ślenic, oraz mamy pierwszych 
zwycięzców konkursów piłkar-
skich. 
 Kolejne pikniki odbędą się 
na sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Brzączowicach: 9 
listopada o godz. 16 pod hasłem 
„Śladami największych piłkarzy” 
oraz 23 listopada o godz. 16 pod 
hasłem Album „Sportowe rodzi-
ny”, w czasie którego odbędzie 
się podsumowanie wszystkich 
pikników oraz wręczenie nagród. 
Do wspólnej zabawy zapraszamy 
rodziców z dziećmi. Nie zabrak-
nie konkurencji piłkarskich i kon-
kursów.  Zapraszamy do udziału 
w piłkarskiej zabawie z Klubem 
Sportowym Futbol Brzączowice: 
www.facebook.com/Futbol.brzaczowice 

Piłka nożna łączy pokolenia 
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Barwny, żywiołowy, wyjątkowy – musical-opera dziecięca  
na deskach dobczyckiego teatru 

K ilka historii opowiedzianych przez 
uczniów Szkoły Muzycznej, którzy 

zabrali widzów w muzyczną podróż. Kilka 
powiązanych ze sobą obrazów, które kojarzo-
ne były muzyką, pojedynczymi dźwiękami, 
gamą kolorów – to wyjątkowe wydarzenie, 

jakim była opera „Pocztówki muzyczne” 
przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia z Dobczyc. Spek-
takl miał swoją premierę w poniedziałek, 27 
października, ale przedpremierowo można 
było zobaczyć go dwa razy – w tym oglądały 
go przedszkolaki z naszych przedszkoli. Za 
każdym razem witany z owacjami. 

 Bo też nie można przejść obojętnie 
obok tego wydarzenia. Radość, energia, entu-
zjazm, piękno jakie towarzyszy muzyce, tań-
com, śpiewom – w tym wszystkim publicz-
ność uczestniczyła bardzo entuzjastycznie. 
Samba Dobczyce zaśpiewana na finał podry-

wała publiczność z 
foteli.  
 Muzykę do 
tego wyjątkowego 
p r z e d s t a w i e n i a 
napisał Jarosław 
Olszewski, libretto 
– Wojciech Grani-
czewski. Reżyserią, 
scenografią i insce-
nizacją zajęła się 
Magdalena Wą-
sowska, kierownic-
twem muzycznym 
– Marta Łapczyń-
ska, zaś choreogra-
fią – Kinga Kuż-
dżał. Uczniowie 
Zespo łu Szkó ł 

Plastycznych im. Kenara w Zakopanem, Ka-
tarzyna Staszel i Patryk Kaleciak, zaprojekto-
wali kostiumy, w których wystąpiły dzieci i 
młodzież, natomiast ich wykonaniem zajęli 
się rodzice. 
 W trakcie przedstawienia, którego 
pomysłodawcą była dyrektor szkoły, Monika 
Gubała, emitowane były prezentacje przygo-

towane przez Małgorzatę Łukowicz i Dagma-
rę Turską-Janeczek. 
 Wyjątkowe w tym spektaklu jest jesz-
cze jedno – w realizację zaangażowani zostali 
wszyscy uczniowie szkoły – ponad sto sie-
demdziesiąt osób. Każdy z nich przyczynił się 
do tego, że ten musical okazała się ogromnym 
sukcesem ich, nauczycieli, którzy pracowali 
nad przygotowaniem zespołów. Zaangażowali 
się w ten projekt rodzice – w wielu przypad-
kach także dziadkowie, przyjaciele, członko-
wie rodzin.  
 Projekt dofinansowany został z fundu-
szy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, przez Gminę Dobczyce, Radę Rodzi-
ców Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Partnerami projektu byli: MGOKiS Dobczy-
ce, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczncyh 
Ispina, iTV Myślenice, Myślenicka Orkiestra 
Kameralna „Concertino”, Stowarzyszenie 
Polskich Muzyków Kameralistów, Zespół 
Szkół Plastycznych z Zakopanego, Interton 
Classic. 
 Tradycyjnie nie zawiedli sponsorzy, 
dzięki którym szkoła mogła zaprosić miesz-
kańców, nie tylko gminy, na to niezapomnia-
ne wydarzenie. Byli to: Wawel S.A., Piekar-
nia i Cukiernia Złoty Kłos, BS Dobczyce, 
DMARCHITEKTURA, Alpha Technology, 
M&M Leader, Hurtownia Armatury Rymax, 
Firma Roger’s, firma „Jan”. 

(k)  

I Turniej Tenisa Ziemnego w Dobczycach 
 Niekorzystna aura w niedzielne przed-
południe, mgła i niska temperatura (zaledwie 

5 stopni) nie przeszkodziła zdeterminowanym 
18 amatorom gry tenisa ziemnego do rozegra-
nia na korcie Orlik w Dobczycach, 26 paź-
dziernika 2014 r. turnieju tenisa ziemnego. O 
godzinie 10 Burmistrz Paweł Machnicki 
przywitał wszystkich uczestników i wraz z 
głównym sędzią turnieju Grzegorzem Ko-
skiem oficjalnie otworzył turniej. 
- Cieszę się, że coraz więcej osób gra w teni-

sa ziemnego, że rozwijają się coraz to nowe 
dyscypliny sportu. Chciałbym, żeby zastano-

wili się Państwo nad założeniem 
klubu tenisowego, który chętnie 
będę wspierać. Życzę wszystkim 
powodzenia. 
Turniej miał charakter otwarty, 
do którego mogli zapisywać się 
chętni z terenu Lokalnej Grupy 
Działania „Turystyczna Podko-
wa”. Do zawodów zgłosili się 
przede wszystkim uczestnicy 
zajęć tenisa ziemnego, prowa-
dzonych od sierpnia w Dobczy-
cach. Po trzech miesiącach inten-
sywnych treningów w turnieju 
mogli zmierzyć się zawodnicy z 
grupy początkującej, zaawanso-
wanej i dziecięcej. Okazało się, 
że systematyczny udział         w 

zajęciach dał ogromne postępy, szczególnie w 
grupach początkujących. Miłym zaskocze-
niem dla wielu były profesjonalne wymiany, 
niejednokrotnie godne mistrza. O tym, że jest 
możliwe pokonanie uczestników grupy        
zaawansowanej świadczy trzecie miejsce na 
podium zdobyte przez Oskara Mazurkiewicza 
z grupy początkującej dorosłych. Jest to przy-
kład tego, że warto wykazać się odwagą, wy-

startować w turnieju i zmierzyć się choćby      
z mocniejszym przeciwnikiem, bowiem nie 
wszystko jest przesądzone. 
 W kategorii kobiet pierwsze miejsce 
zdobyła Agnieszka Domaradzka - Koszut, na 
drugim uplasowała się Agnieszka Sarga-Fuła 
(obydwie z Dobczyc). Trzecie miejsce zdoby-
ła Monika Kurek z Sieprawia. W kategorii 
mężczyzn, pierwsze miejsce zdobył Marek 
Koszut, drugie miejsce Edward Fuła, a trzecie 
Oskar Mazurkiewicz (wszyscy z Dobczyc). 
W kategorii dzieci pierwsze miejsce zdobył 
Maciej Braś, drugie miejsce Szymon Machaj-
ski, a trzecie miejsce zdobyła Sonia Koszut 
(młodzież z Dobczyc). Wszystkim serdecznie 
gratulujemy. 
 Turniej został zrealizowany w ramach 
projektu pt.: „Organizacja zajęć nauki gry 
tenisa ziemnego, organizacja turnieju teniso-
wego oraz zakup sprzętu do nauki gry w teni-
sa ziemnego ”współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej  w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 
mały projekt „Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.” Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

(MaG) 

Fot. Paweł Stożek 



się spalanie). 
Nie bagatelizuj objawów, które mogą świad-
czyć o pojawieniu się czadu. W takich sytu-
acjach należy niezwłocznie przewietrzyć po-
mieszczenie i skonsultować się z lekarzem. 
 Osłabienie i znużenie jakie odczuwa 
zaczadzony, jak również zaburzenia orientacji 
i zdolności oceny zagrożenia mogą spowodo-
wać, że człowiek będzie całkowicie bierny i 
nie będzie uciekał z miejsca zagrożenia. Przy 
braku pomocy straci przytomność, a z czasem 
umrze. 
Jak pomóc przy zatruciu czadem: 
Należy natychmiast zapewnić dopływ świeże-
go i czystego powietrza (w razie konieczności 
nawet wybić szybę w oknie). 
Jak najszybciej wynieść poszkodowanego w 
bezpieczne miejsce ze świeżym powietrzem. 
Rozluźnić poszkodowanemu ubranie. 
Powiadomić służby ratownicze (telefony alar-
mowe: 112 i 998). 
 Do przygotowania artykułu wykorzy-
stano materiały KG PSP i materiały własne 
autora. 

Jacek Kozubek  
Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP Dobczyc 

facebook/srwospdobczyce 

Czad – Cichy zabójca  
Okres jesienno – zimowy w naszym klimacie 
związany jest z koniecznością ogrzewania 
domów, mieszkań, miejsc zamieszkania. Dla-
tego, bez względu jaki jest system ogrzewania, 
należy w odpowiednim, dla tego systemu ter-
minie, przeprowadzić przegląd instancji, której 
wymagają przepisy p.poż.  
Co to jest czad?  
Jest to tlenek węgla (CO). Jest to: bezbarwny, 
bezwonny, bez smaku, nieszczypiący w oczy, 
lżejszy od powietrza, toksyczny gaz. Przez 
strażaków nazywany jest „cichym zabójcą”. 
Mimo wielu kampanii medialnych i ostrzeżeń, 
zbiera żniwo wśród mieszkańców, zarówno 
miast, jak również wsi.  
Objawami, które mogą zaniepokoić i mogą 
być objawem zatrucia czadem są: ból i za-
wroty głowy, duszności, nudności, wymioty, 
przyspieszenie czynności serca i oddychania, 
osłabienie, oszołomienie. 
 Tlenek węgla powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania wielu rodzajów paliw m.in.: 
węgla, drewna, ropy, oleju, benzyny, nafty, 
gazu, propanu. Niepełne spalanie spowodowa-
ne jest brakiem dostępu odpowiedniej ilości 
tlenu potrzebnej do całkowitego spalania tych 
paliw. Może to być wynikiem braku dopływu 
dostatecznej ilości świeżego powietrza do 
urządzeń, w których następuje spalanie. Kolej-
nymi powodami mogą być: zanieczyszczenie, 
zużycie lub zła regulacja palników gazowych, 
a także przedwczesne zamknięcie paleniska 
kuchni lub pieca. Sytuacja taka jest szczegól-
nie groźna, gdy w mieszkaniu okna zostały 
wymienione na nowe (są wtedy szczelne), są 
szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. 
Czad może również powstawać w czasie poża-
ru. Niebezpieczeństwo zatrucia czadem polega 
na tym, że tlenek węgla jest gazem niewyczu-
walnym dla ludzi. Dostaje się on do organizmu 
człowieka przez układ oddechowy, a następnie 
jest wchłaniany do krwiobiegu. Wiążąc się 
szybciej z hemoglobiną niż tlen blokuje do-

4                                                                                                                                                                          TAPETA nr 10(137)/2014 

pływ tlenu do organizmu człowieka, co stwa-
rza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i 
życia. Następstwami mogą być uszkodzenie 
mózgu i innych narządów, oraz niewydolność 
wieńcowa i zawał albo śmierć.  
 Podstawową przyczyną zatruć jest 
niepełne spalanie, do którego może dochodzić, 
gdy nie ma dopływu świeżego powietrza 
(zamknięte szczelnie okna, brak wentylacji). 
Należy zatem umożliwić dopływ świeżego 
powietrza do paleniska (piec, kuchnia węglo-
wa, kuchenka gazowa, piec gazowy), gdyż tyle 
spalin odpłynie ile dopłynie świeżego powie-
trza.  
Aby zminimalizować zagrożenie należy: 
Uchylić okno, gdy korzystasz z jakiegokol-
wiek źródła ognia (kuchenka gazowa lub wę-
glowa, kominek, piec gazowy z otwartą komo-
rą spalania). 
Nie zasłaniać kratek nawiewnych i otworów 
wentylacyjnych. 
Przy instalacji urządzeń grzewczych korzystać 
z usług wykwalifikowanych osób i firm. 
Dokonywać okresowych przeglądów instalacji 
kominowej i wentylacyjnej (zgodnie z obowią-
zującymi normami) 
Kontrolować stan techniczny urządzeń grzew-
czych i użytkować tylko sprawne technicznie 
urządzenia. 
Rozmieścić  czujniki tlenku węgla 
(przynajmniej w pomieszczeniach, gdzie sypia 
twoja rodzina). 
Nie pal węgla drzewnego (palenie grilla) w 
domu, na zamkniętej werandzie, w garażu, gdy 
nie ma zapewnionej odpowiedniej wentylacji. 
Nie zostawiaj w garażu samochodu z włączo-
nym silnikiem, nawet wtedy, gdy drzwi są 
otwarte.  
Sprawdź działanie wentylacji (np. poprzez 
przyłożenie do kratki wentylacyjnej kartki 
papieru – jeśli nic nie zakłóca poprawnej wen-
tylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki). 
Wietrz pomieszczenia, w których znajdują się 
urządzenia grzewcze (czyli tam, gdzie odbywa 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce dzia-
łając zgodnie z art.35 ustawy z dnia21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(j.t.Dz.U.2014.518. z póź.zm.) informuje, że 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta w Dobczycach, Rynek 26, 
wywieszono informację o przeznaczeniu do 
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Dobczycach, oznaczonej dział-
ką nr 7334 o powierzchni 0.1190 ha. 
Informacja zamieszczona jest również na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce - www.dobczyce.pl i BIP-e. 



Muzyczne wspomnienia  
o Marku Grechucie 

TAPETA nr 10(137)/2014                                                                                                                                                                          5 

M iejska Biblioteka Publiczna w Dobczy-
cach po raz kolejny została zauważona 

i wyróżniona. Wystartowaliśmy w konkursie 
na zorganizowanie wizyty studyjnej i zostali-
śmy laureatem konkursu już w pierwszej tu-

rze. Dzięki temu otrzymaliśmy grant na zor-
ganizowanie wizyty studyjnej pt. „A właśnie, 
że można! Mała biblioteka - wielkie projekty. 
Jak w małym zespole stworzyliśmy „ciekawe 
miejsce - ciekawych ludzi”.  
 Do Dobczyc przyjechali dyrektorzy i 
pracownicy bibliotek z trzech województw m. 
in. z takich miejscowości jak: Dąbrowa Tar-
nowska, Stary Sącz, Żabno, Przyłęk, Kłaj, 
Wiśniowa, Kęty, Kazimierza Wielka, Szarów, 
Brzezie, Klucze. Uczestnicy rozpoczęli spo-
tkanie w sali konferencyjnej, gdzie burmistrz 
Marcin Pawlak i wiceburmistrz Paweł Mach-
nicki opowiedzieli im o historii i funkcjach 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego, które nasi goście mieli okazję 
zwiedzić.  
 Bibliotekarze zadawali wiele pytań i 
byli bardzo zainteresowani formami działal-
ności instytucji, których bazą jest RCOS. Na 
dłużej zatrzymano się w bibliotece, gdzie 
gościom zaprezentowano w szczególny spo-
sób identyfikację wizualną zastosowaną w 
bibliotece. Była to również okazja do zwie-
dzenia specjalnie na tę okazję przygotowanej 
wystawy prezentującej historię biblioteki i 
urywki prasowe opowiadające o przemianach 
w ostatnich kilkunastu miesiącach, które za-
szły w dobczyckiej bibliotece. 

 W kolejnej części uczestnicy obejrzeli 
prezentację dotyczącą projektów i pomysłów 
realizowanych w Dobczycach przez bibliote-
kę, którą przygotował dyrektor biblioteki 
Paweł Piwowarczyk. Była to okazja do po-

dzielenia się wiedzą i doświadcze-
niem dotyczącym przeobrażenia, 
jakie dokonało się w naszej bibliote-
ce. Podczas wizyty pokazaliśmy jak 
pracujemy w małym zespole, jak 
realizujemy różne projekty i współ-
pracujemy z organizacjami na tere-
nie naszej gminy.  
 Bibliotekarze uczestniczyli 
też w szkoleniu z social media w 
bibliotekach (Facebook) oraz szko-
leniu dotyczącym materiałów gra-
ficznych na podstawie programu 
canva. Ostatnia część wizyty była 
okazją do poznania Dobczyc i inwe-
stycji w nich realizowanych. Uczest-

nicy „wizyty za jeden uśmiech” pod przewod-
nictwem dyrektor PTTK Dobczyce Marii 
Topy zwiedzili zamek i skansen. 
 Wizyta w dobczyckiej bibliotece była 
wspaniałą okazją do promocji gminy Dobczy-
ce, RCOS i samej biblioteki, która mimo że 
nie należy do największych w kraju, nie jest 
nawet biblioteką powiatową, realizuje z roz-
machem ciekawe projekty, a jej działania są 
ciągle zauważane w skali kraju. Tego dowo-
dem była m.in. nasza obecność w telewizyjnej 
„Panoramie” podczas V Kongresu Bibliotek 
Publicznych „Cała naprzód!”. W relacji po-
święconej kongresowi, wystąpił dyrektor 
biblioteki, Paweł Piwowarczyk, wraz z preze-
sem Stowarzyszenia KAT Dobczyce, Anką 
Stożek – z którym to stowarzyszeniem biblio-
teka współpracuje przy wielu wydarzeniach; a 
widzowie z całej Polski mogli zobaczyć frag-
menty filmów, poświęconych naszym projek-
tom. O samym Kongresie i naszym udziale w 
nim napiszemy w listopadowej Tapecie. 
 Program grantowy „Wizyta za jeden 
uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” był orga-
nizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek, którego realizatorem jest Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

(MBP Dobczyce) 

P ierwsza, po wakacyjnej przerwie, Ka-
wiarnia Muzyczna MGOKiS, poświęcona 

była Markowi Grechucie. Piosenki artysty, 
który bardzo mocno kojarzony jest z Krako-
wem, w Dobczycach znalazły wielu miłośni-

ków twórczości zmarłego w 2006 roku pie-
śniarza, poety, kompozytora. 
 Koncert, w czasie którego zaśpiewała 
Karolina Leszko przy akompaniamencie Paw-
ła Piątka (pianino), poprzedził występ Mai 
Kowalskiej i Ewy Skóry. Dziewczęta są so-
listkami sekcji wokalnej MGOKiS. Sekcja ta 
jest efektem projektu „Rozśpiewane Dobczy-
ce”, w ramach którego prowadzone były 
warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z 
gminy Dobczyce.  

(k) 

A właśnie, że można!  
Czyli jak w małych miejscach robić wielkie rzeczy 

Fot. Paweł Stożek 

Fot. ze zbiorów MGOKiS Dobczyce 

W  listopadzie zapraszamy Państwa        
na dwa muzyczne wydarzenia.           

W niedzielę, 2 listopada, o godz. 18 w auli 
widowiskowej odbędzie się koncert w ramach 
III Dobczyckich zaduszek muzycznych. 
 W niedzielę, 23 listopada, o godz. 18 
we foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego, odbędzie się spotkanie           
w Muzycznej Kawiarni MGOKiS. 
 Zapraszamy do udziału koncertach. 
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B urmistrz Marcin Pawlak otrzymał odzna-
kę honorową „Krzyż Małopolski”, którą 

w Myślenicach odebrał z rąk marszałka woj. 
małopolskiego – Marka Sowy. Uroczystość ta 

miała miejsce podczas wizyty w ramach cyklu 
spotkań podsumowujących osiągnięcia regio-
nu Małopolski w ostatniej kadencji 2010-
2014. Dodatkowo wręczone zostały nagrody 
w plebiscycie „Małopolska. Widać zmiany”. 
W ramach tego konkursu docenione zostały 
dwa przedsięwzięcia, w kategorii „Przestrzeń 
do życia” nagrodę otrzymała Gmina Sułkowi-
ce za projekt budowy zalewu rekreacyjnego w 
tej gminie oraz w kategorii „Człowiek-
potencjał” – Powiat Myślenicki za budowę 
hali sportowej przy Zespole Szkół im. Andrze-
ja Średniawskiego. 
 Modernizacja szkół i infrastruktury 

drogowej, rozwój oferty kulturalnej oraz 
ochrona zabytków – to tylko niektóre z tema-
tów, których dotyczyły projekty zrealizowane 
w powiecie myślenickim w ostatnich latach. 

– W obecnej perspektywie 
finansowej powiat myśle-
nicki otrzymał z funduszy 
Unii Europejskiej 154 mln 
zł, a dzięki tej pomocy 
udało się zrealizować 
projekty na łączną sumę 
273 mln zł – przypomniał 
marszałek Marek Sowa. – 
W Myślenicach i okolicy 
żyje się coraz lepiej. W 
powiecie myślenickim 
obserwujemy stały wzrost 
liczby mieszkańców, a ta 
część Małopolski może się 
poszczycić jednym z naj-
większych w regionie przy-
rostów naturalnych. Pa-

miętajmy jednak, że wciąż stoją przed nami 
poważne wyzwania, jakimi jest między innymi 
zmniejszenie stopy bezrobocia – mówił gospo-
darz Małopolski. 
 Prezentacji zatytułowanej „Co zrobili-
śmy – nasze osiągnięcia” towarzyszyła debata 
z udziałem Marcina Pawlaka – burmistrza 
Dobczyc, Piotra Szewczyka – dyrektora Mię-
dzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folk-
lorem, Józefa Tomala –starosty powiatu my-
ślenickiego oraz Marii Brożek – prezes Zarzą-
du Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. 

(MaG) 

T rzech zawodników dobczyckiej Raby 
zadebiutowało w Reprezentacji Polski 

„+35” w futsalu, która od 2010 roku jest ofi-
cjalną drużyną Polskiego Związku Piłki Noż-
nej. Jak podkreślają – występ w drużynie z 
orzełkiem na koszulce to duży zaszczyt a jed-
nocześnie sportowe zobowiązanie. 
 Do drużyny „+35” z dobczyckie-
go boiska zawędrowali: Janusz Krawczyk, 
Tomasz Suś i Mateusz Żuławiński. Pierwszy 
mecz, w jakim zagrali (na początku jeszcze 
Janusz i Tomasz) to pojedynek w Niegowici 
„Śladami św. Jana Pawła II” 
 Później były mecze nie tylko na 

Krzyż Małopolski dla burmistrza Marcina Pawlaka 

boiskach krajowych ale także poza granicami 
kraju, m.in. w Wiedniu z drużyną FC Polska 
Wiedeń, gdzie wygrali 9:5.  
 To, co dla nich jest bardzo ważne, 
oprócz sportowych emocji, to emocje związa-
ne z odśpiewaniem polskiego hymnu.  
 Takich emocji doznać będą mogli 
także kibice z Dobczyc – 9 listopada w hali 
sportowej Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego o godz. 17 odbędzie się mię-
dzypaństwowy mecz, w którym zmierzą się 
reprezentacje Polski „+35” i Słowacji „+35”. 
 Zapraszam wszystkich sympaty-
ków.            (k.m.) 

Zawodnicy z Dobczyc w reprezentacji Polski 

Niewiele… A tak wiele 

O d 11. lat w Zespole Szkół w 
Dobczycach odbywa się Akcja 

Honorowego Krwiodawstwa. Tego 
roku przypada trzydziesty drugi raz, 
kiedy młodzi ludzie stają się bohatera-

mi i obrońcami ludzkiego życia.  
 Akcja ta została zainicjowana 
przez Jadwigę Nawrocką w roku 2003. 
Aktualnie pieczę nad honorowym 
krwiodawstwem sprawują Jacek Mi-
kołajczyk wraz żoną Ewą. Łącznie w 
Zespole Szkół oddano dotychczas 69-
6,30 l krwi. Jest to wynik, świadczący 
o odwadze i dobroci młodzieży. 
  Uczniowie naszej szkoły 
zapytani dlaczego oddają krew odpo-
wiadali „bo tak trzeba”. Wypływało to 
z ich serc, nie było zaś przymusem lub 
popisowym wyczynem. 
 W tym roku „życiem podzieliło 
się” 37. dawców. Wszyscy podeszli do 
tego z zapałem, radością i odwagą. 
Radością była każda myśl o możliwo-
ści ratowania tego, co mamy najważ-
niejsze. 
 Wszystkim, którzy podzielili się 
kroplą życiodajnego płynu, należy się 
szacunek i podziękowanie. Są bohate-
rami, godnymi do naśladowania. 
 

Angelika Woźniak 

Fot. ze zbiorów szkoły 
Fot. ze zbiorów UM 



menty” i został wraz ze strażakami nagrodzo-
ny gromkimi brawami. 
 Następnie dzieci z klas I-VI miały 
okazję obserwować działania druhów w razie 
wypadku drogowego. Strażacy, po wstęp-
nych oględzinach, przystąpili do zabezpie-
czenia i udzielenia pierwszej pomocy kierow-
cy uwięzionemu w samochodzie. Aby dostać 
się do poszkodowanego, musieli użyć specja-
listycznego sprzętu ratownictwa techniczne-
go - rozcięto elementy samochodu, wydobyto 
bezpiecznie kierowcę i udzielono mu pierw-
szej pomocy. Ewakuacja przebiegła zgodnie 
z procedurami. 
 Składamy serdeczne podziękowania 
dla druhów strażaków za pomoc w przepro-
wadzeniu próbnej ewakuacji. 

 
(SP Brzączowice) 

W  środę, 8 października w szkole pod-
stawowej w Brzączowicach odbyły 

się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek 
OSP z Brzączowic i Nowej Wsi. Była to 
próbna ewakuacja z budynku szkoły dzieci i 
personelu w sytuacji zagrożenia pożarem, 
zlokalizowanym w kotłowni szkolnej.  
 Zadaniem strażaków z jednostki OSP 
Brzączowice było zbudowanie linii głównej i 
dwóch linii gaśniczych do kotłowni, przez 
wejście do budynku szkoły, z użyciem apara-
tów powietrznych ochrony dróg oddecho-
wych. Wszyscy sprawnie opuścili budynek, z 
wyjątkiem jednego ucznia, który został 
„uwięziony” w toalecie. Kiedy wydostano 
Filipa na zewnątrz, dzieci obserwowały    
akcję udzielania pierwszej pomocy          
przez oddział ratunkowy OSP Nowa Wieś. 
„Poszkodowany” dzielnie zniósł „ekspery-
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Szkoła z Dziekanowic  
na obchodach 75-lecia  

powstania TON 

Z  początkiem września, w Szkółce Klubu 
Sportowego Raba, wystartowały treningi 

siatkarskie dla dziewcząt. 
 Zajęcia odbywają się dwa razy w tygo-
dniu: w środy i piątki, w sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Dobczycach. Na trenin-
gach, na które uczęszczają dziewczęta w wieku 
9-13 lat, szkolone są podstawowe elementy 
siatkarskiego rzemiosła, jakimi są m.in za-
grywka czy też przyjęcie. Póki co dziewczęta 
systematycznie trenują a w niedalekiej przy-
szłości wystartują pewnie w rozgrywkach ligo-
wych.  
 Najpierw jednak muszą zdobyć do-
świadczenie w meczach kontrolnych. Planowa-
ne są również starty w różnorakich turniejach, 
aby i tam doskonalić nabyte na treningach 
umiejętności. Wszystkie młode adeptki siat-
kówki serdecznie zapraszamy na zajęcia. Wię-
cej szczegółowych informacji można uzyskać 
pod nr.tel 604 510 513. 

KS Raba 

Fot. ze zbiorów SP w Kornatce 

Wielkie manewry w brzączowickiej szkole 

P rzedstawiciele Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów Tajnego Nauczania z Dzieka-

nowic uczestniczyli w uroczystościach poświę-
conych obchodom 75. rocznicy powstania 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a odbyła 
się w Izbie Pamięci Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej w Zespole Szkół Energetycznych 
w Krakowie. 
 Na rocznicowe spotkanie do Krakowa 
zaproszeni zostali nauczyciele i uczniowie 
tajnego nauczania z obszaru Małopolski. 
Większość z nich, z powodów zdrowotnych 
oraz ze względu na podeszły wiek, nie mogła 
przybyć osobiście. Dlatego dostojnych gości 
reprezentowali najbliżsi przedstawiciele z ro-
dziny. Przybyłym na uroczystość nauczycie-
lom tajnego nauczania wręczono okoliczno-
ściowe statuetki 75-lecia TON. 
Mamy powód do dumy, że nasz patron - Boha-
terowie Tajnego Nauczania - zostaje odkryty 
na nowo, że mówi się o roli i znaczeniu tajnego 
nauczania podczas wojny w wykształceniu elity 
intelektualnej i przedstawia się je, jako jedyny 
w świecie eksperyment funkcjonowania oświa-
ty w podziemiu. Ważny dla nas był apel o pa-
mięć i popularyzowanie wiedzy o bohaterach 
tamtych dni – podkreślają uczniowie i nauczy-
ciele szkoły z Dziekanowic. 

Oprac. na podst. inf. SP Dziekanowice (k) 

 Z okazji 15-lecia nadania Szkole Pod-
stawowej w Kornatce imienia Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, 30 września obchodzono 
Święto Patrona. W części artystycznej ucznio-
wie klasy IV-VI przygotowali ciekawe przed-
stawienie pt.”Gawęda o Królowej Jadwidze”.  
 Uczniowie uczestniczyli również w 
turnieju średniowiecznym, podczas którego:  

zapalali świece, pisali gęsim piórem, biegali z 
jajem, łowili ryby. Prezentowali stroje śre-
dniowieczne i swoja wiedzę o patronie szko-
ły. 
 Zabawę uprzyjemniał słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców.                   
 

T.L. 



wdrożyły ich do współpracy, dyscypliny, 
rywalizacji oraz poświęcenia swojego czasu 
na dodatkowe zajęcia sportowe. Zwłaszcza w 
sportach zespołowych dobra współpraca z 
pozostałymi członkami drużyny przynosi 

wymierne efekty. 
Ponadto rodzeń-
stwo uczęszczało 
na basen, dosko-
naląc swoje 
umiejętności 
pływackie.  
 Aleksan-
dra Trojan wy-
stępuje w zespole 
BKS Aluprof 
Bielsko-Biała w 
ekstraklasie ko-
biet w piłce siat-
kowej. Ma 23 
lata i 196 cm 
wzrostu. Gra na 
pozycji środko-
wej. Swoją przy-
godę z siatkówką 
zaczęła w KS 

„Dalin” Myślenice w wieku 12 lat. Następnie 
weszła w skład reprezentacji Małopolski, 
gdzie została zauważona i dostała propozycję 
kształcenia oraz trenowania w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Sosnowcu. Trenowa-
ła tam 4 lata grając, w I i II lidze kobiet. Zo-
stała powołana do kadry Polski juniorek. Po 
zakończeniu szkoły w Sosnowcu kontynu-
owała karierę sportową w I-ligowym klubie 
KS Murowana Goślina. W 2011r. z kadrą 

Aleksandra i Jarosław Trojan- rodzeństwo pochodzące z Dobczyc – „zarażeni sportem”  

J uż od najmłodszych lat interesowali się 
sportem, którym zostali „zarażeni” przez 

tatę Tomasza, byłego zawodnika takich klu-
bów ekstraklasy koszykówki mężczyzn jak: 
Hutnik Kraków, Wisła Kraków czy Resovia 

Rzeszów. Chodząc na mecze taty, już w dzie-
ciństwie oswoili się z atmosferą turniejów i 
emocjami towarzyszącymi rozgrywkom spor-
towym.  
 Zanim zaczęli uprawiać sport zawodo-
wo w swoich obecnych dziedzinach, Ola 
uczęszczała na zajęcia baletowe natomiast 
Jarek trenował taniec towarzyski. Zajęcia te 
pozwoliły na dobre przygotowanie do upra-
wiania sportu wyczynowego, jak również 
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Polski uczestniczyła w Uniwersjadzie w chiń-
skim Shenzen, a jej drużyna zajęła 5 miejsce. 
W sezonie 2012/2013 została najlepiej bloku-
jącą zawodniczką I ligi, co stworzyło jej szan-
sę występów w Orlen lidze. W obecnym sezo-
nie jest podstawową zawodniczką BKS Alu-
prof Bielsko-Biała.  
 Jarosław Trojan od tego sezonu re-
prezentuje barwy Wikana Start Lublin w eks-
traklasie mężczyzn w koszykówce. Ma 21 lat 
i 207 cm wzrostu. Gra na pozycji center. Ja-
rek zaczął trenować koszykówkę w wieku 13 
lat w klubie Regis Wieliczka. Największym 
sukcesem osiągniętym z klubem z Wieliczki 
było zdobycie mistrzostwa Małopolski junio-
rów. Zauważony przez trenerów ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie, 
dostał propozycję uczenia się i trenowania 
tamże. Spędził tam dwa lata grając w II lidze 
mężczyzn. W międzyczasie w rozgrywkach 
młodzieżowych zdobył brązowy medal mi-
strzostw Polski Juniorów Starszych z zespo-
łem GTK Gdynia. Po skończeniu szkoły prze-
niósł się do Wrocławia, gdzie reprezentował 
klub WKK Wrocław w II i I lidze. W roku 
2013 wywalczył wraz z drużyną z Wrocławia 
złoty medal mistrzostw Polski do lat 20 i zo-
stał najlepszym centrem finałów. Powołany 
do kadry Polski na mistrzostwa Europy dywi-
zji B młodzieżowców wraz z reprezentacją 
zajął I miejsce i wywalczył awans do europej-
skiej elity. Obecnie jako młody zawodnik 
próbuje swoich sił w Turon Basket Lidze.  
Mecze z udziałem Oli i Jarka Trojan można 
obejrzeć na kanałach sportowych telewizji 
Polsat.          (T.T.) 

Pierwsza piątka za nimi. Jubileusz w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 

Popatrzcie – tutaj wszystko starsi ludzie, a 
mają dopiero pięć lat – powiedział Stefan 
Liptak, prezes Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów z partnerskiego miasta Dobczyc ze 
Słowacji – z Sarisskich Michalan. Nasze Sto-
warzyszenie podtrzymuje ze Słowakami bar-
dzo owocną współpracę – spotykają się w 
ramach międzypaństwowych zawodach spor-
towych, na wycieczkach, wymieniają się do-

świadczeniami. 
 Słowacy przyjechali do Dobczyc, aby 
uczestniczyć w Jubileuszu pięciolecia istnie-

nia naszego Sto-
warzyszenia Eme-
rytów i Rencistów. 
Uroczystość odby-
ła się w Regional-
nym Centrum 
O ś w i a t o w o -
Sportowym. Dla 
dobczyckich se-
niorów wystąpił 
Zespół Pieśni i 
Tańca Dobczyce. 
Był to drugi w tym 
dniu koncert mło-
dych artystów (18 
p a ź d z i e r n i k a ) . 
Wcześniej – mło-
dzi artyści wystą-
pili przed Jubilata-
mi, którzy święto-
wali pięćdziesię-

ciolecie małżeństwa. 
 Ale program artystyczny przygotowa-
li także sami świętujący członkowie Stowa-
rzyszenia Na scenie wystąpiła grupa wokalna 
SEiR, która do wspólnego śpiewania pode-
rwała całą salę. 

- Jesteśmy bardzo aktywną grupą, otwartą, 
więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą do 
nas dołączyć – mówi Józefa Baran, prezes 
Stowarzyszenia. – Kiedy zakładaliśmy Stowa-
rzyszenie, w 2009r, były nas 32 osoby. Obec-
nie liczymy 67 osób. Zapraszamy chętnych do 
naszego koła – jesteśmy grupą otwartą. 
 Stowarzyszenie organizuje wycieczki, 
spotkania okolicznościowe. Spotykają się w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca – wtedy 
też planują swoje działania na najbliższe ty-
godnie. 
 Z okazji Jubileuszu członkowie Sto-
warzyszenia podziękowali wszystkim, którzy 
przez te pięć lat pomagali im w działalności, 
okazywali im życzliwość: władzom samorzą-
dowym, sponsorom, przyjaciołom ze Słowa-
cji. W trakcie spotkania wyemitowano pre-
zentację poświęconą działalności Stowarzy-
szenia, którą przygotował Paweł Stożek. Jubi-
leuszową galę poprowadził Paweł Piwowar-
czyk – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej.  
 Zorganizowanie Jubileuszowego spo-
tkania było możliwe dzięki dotacji, jaką Sto-
warzyszenie pozyskała w ramach programu 
Działaj Lokalnie, którego operatorem jest 
Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności 
ARTS z Myślenic. 

(k) 

Fot. archiwum rodzinne 

Fot. Anka Stożek 



Szanowni Czytelnicy! 

 

Z satysfakcją przed-

stawiamy na fotogra-

fiach najistotniejsze 

osiągnięcia samorzą-
du gminy w ostatnich 

latach. Uzyskane do-

tacje unijne, rządowe i wkład środków 

własnych pozwoliły wykonać zaplanowa-

ne wcześniej, ważne inwestycje i realizo-

wać zadania, na które wszyscy oczekiwali. 

Za najważniejsze społecznie należy uznać 
zakończenie budowy i przekazanie do   

wykorzystania Regionalnego Centrum 

Oświatowo- Sportowego, w którym swoją 
siedzibę znalazły Gimnazjum, Miejsko – 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblio-

teka Publiczna i Szkoła Muzyczna.         

Do Gimnazjum uczęszcza 504 uczniów. 

Dobre warunki lokalowe i wyposażenie 

oraz prestiżowa siedziba sprawiły, że 

szkoła zintegrowała się i w pełni realizuje 

program nauczania. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi 20 

sekcji kulturalnych i sportowych, dając 

szansę rozwoju intelektualnego oraz spor-

towego, tak młodemu, jak i starszemu   

pokoleniu. Szkoła Muzyczna I stopnia, 

którą prowadzi samorząd gminny, uczy 

obecnie 177 uczniów w 14 klasach instru-

mentalnych. W tym roku minęło 5 lat dzia-

łania szkoły i z tej okazji wystawiony   

został musical, w którym udział wzięli 
wszyscy uczniowie i nauczyciele, przy 

ogromnym wsparciu rodziców i sponso-

rów oraz zaangażowaniu profesjonalnych 

artystów. Miejska Biblioteka Publiczna 
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Bieńkowice 

Dziekanowice 

Brzączowice 

Kędzierzynka 

ul. Cegielniana 

ul. Górska 

ul. Floriana 

ul. Królowej Jadwigi 

ul. Laskowa 

ul. Łanowa 

ul. Piastowska 

Dobczyce 

jest pięknym przykładem dla innych gmin, 

jak rozwijać ofertę czytelniczą i jak za-

szczepiać w ludziach różnorodną aktyw-

ność, na pozór nie związaną z czytelnic-

twem. W oparciu o RCOS działa 16 orga-

nizacji pozarządowych, prowadzących 

zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne 

dla osób w każdym wieku. 

Rozwój gminy Dobczyce w ostatnich   

latach został dostrzeżony i wyrażony        

w postaci nagród i wyróżnień. Te         

najważniejsze to ogólnopolski ranking 

samorządów Rzeczpospolitej, Korony 

Małopolski, Teraz Polska, czy Samorządo-

wy Menedżer Regionu 2013. Redakcja 

informowała o tych nagrodach szerzej      

w lipcowym wydaniu Tapety (przyp.red.). 
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Kornatka 

Rudnik 

Sieraków 

Kędzierzynka 

Chodnik - Kornatka 

Dobczyce 

Niezdów 

Nowa Wieś 

Stadniki 

ul. Wawelska 

ul. Widokowa 

Chodnik - Stadniki 

Chodnik - Brzączowice 

Chodnik - Dobczyce 

Obwodnica Dobczyc 

Obwodnica Dobczyc 

Obwodnica Dobczyc 

Obwodnica Dobczyc 

Średniowieczne Mury Miejskie 

Średniowieczne Mury Miejskie 
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Rudnik 

Chodnik - Kornatka Nowa Wieś 

Plac zabaw Dobczyce 

Chodnik - Stadniki 

Strefa Przemysłowa 

Most na rzece Rabie 

Samochód VW T5 Caravel-

Otwarcie Korony Zapory 

KS Raba Dobczyce 

KS Iskra Brzączowice 

KS w Rudniku 

Orlik Dobczyce 

Siłownia Dobczyce 

Hala Sportowa RCOS 

RCOS Dobczyce 

Biblioteka Dobczyce 

Strefa Przemysłowa 

Monitoring Dobczyce 

SP Dobczyce 

Osuwisko Bieńkowice Otwarcie Korony Zapory 
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Ośrodek Zdrowia 

Przystanek w Kornatce 

Cmentarz Jeleniec 

Chodnik - Stadniki 

OSP Nowa Wieś 

Samochód VW T5 Caravel-

Rów Jagielloński 

Kanalizacja Kornatka i Brzezowa 

RCOS Dobczyce 

Biblioteka Dobczyce 

OSP Brzączowice 

Monitoring Dobczyce 

Osuwisko Bieńkowice 

Brzezowa 

OSP Rudnik 

OSP Sieraków 

OSP Skrzynka 

OSP Stadniki 

Samochód OSP Kornatka 

OSP Dobczyce 

OSP Dobczyce 

OSP Dziekanowice 

Odwodnienie Strefa Przemysłowa 

Budowa wodociągu 



W  Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sportowym w Dobczycach rozpoczął 

się II cykl rozgrywek szachowych pod nazwą 
GRAND PRIX DOBCZYC. W I turnieju tej 
serii rywalizowały 42. osoby w tym 16 kobiet 
z: Janowic, Brzączowic, Koźmic Wielkich, 
Dobczyc, Skrzynki, Brzezowej, Niezdowa, 
Szczyrzyca, Dziekanowic, Drogini, Myślenic, 
Jankówki, Krakowa, Podstolic.  
 Najmłodsi uczestnicy to Krystian Duda, 
Krzysztof Baran, Maksymilian Nowakowski, 
urodzeni w 2009 r. a najstarszy to Ludwik 
Dziewoński ( ur. w 1932r). Grano w jednej 
grupie, systemem szwajcarskim na dystansie 5 
rund z tempem gry 10 min. na partię dla za-
wodnika. Sędziowali Józef Żak i Jerzy Chole-
wa.  
 Zwyciężył Bartosz Ślęczka z komple-
tem pkt. Drugie miejsce zajął Florian Wrona z 
4,5 pkt. a trzecie Rafał Duda z 4. pkt. Również 

po 4 pkt. zdobyli w kolejności: Piotr Mika, 
Elżbieta Duda, Dorota Kozak, Wiktor Salawa a 
o zajętych miejscach decydowała punktacja 
pomocnicza. W poszczególnych grupach wie-
kowych najlepsze wyniki osiągnęli Bartosz 
Ślęczka, Elżbieta Duda, Artur Kalemba, Wikto-
ria Kramarz, Florian Wrona, Agnieszka Biel, 
Maksymilian Nowakowski.  
 Wszyscy uczestnicy turnieju  otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Organizatorzy turnieju to 
Stowarzyszenie Integracji Rodziny „Więź” 
oraz UKS „Elektron” w Dobczycach. Drugi 
turniej z cyklu Grand Prix Dobczyc odbył się 
24. października tradycyjnie w RCOS. O jego 
wynikach czytaj w listopadowym numerze 
Tapety.   
 Miłośników królewskiej gry zachęcamy 
do udziału w kolejnych turniejach szachowych. 
Informacje – w świetlicy Stowarzyszenia Inte-
gracji Rodziny Więź w RCOS oraz na stronie 
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II Grand Prix Dobczyc w szachach 
internetowej wiez.dobczyce.pl  

Jerzy Cholewa 

Przyjaciele świętowali razem wspólny jubileusz 

W spaniałe cztery dni, pełne emocji i 
wzruszeń były udziałem 46-osobowej 

grupy z Dobczyc, która uczestniczyła w ob-
chodach jubileuszu 20-lecia partnerstwa miast 
Dobczyce-Versmold. 
 Miłym akcentem, który gospodarze 

przygotowali już na samym początku dobczy-
canom było powitanie przez orkiestrę dętą 
OSP z Versmold.  
 Punktem kulminacyjnym obchodów 
jubileuszowych, które miały miejsce w ver-
smoldzkim ratuszu, było wręczenie nagrody 
burmistrzowi Marcinowi Pawlakowi, która 
była uhonorowaniem działań podjętych przez 
Pawlaka w 1994 roku na rzecz nawiązania 
współpracy partnerskiej z Versmold.. Wśród 
publiczności znalazły się osoby, które brały 
udział w nawiązaniu partnerstwa miast w 
1994 roku m.in.: Ewald Tiggemann, ówcze-
sny dyrektor miasta Versmold, Helga Neuge-
bauer i Hildegard Große-Tebbe radne rady 
miejskiej w tym czasie i Fritz Holtkamp – 
burmistrz Versmold, który podpisywał w 
1994 roku umowę partnerską.  
- Nie było trudno jury znaleźć laureata tej 
nagrody – mówił burmistrz Versmold Micha-
el Meyer-Hermann. Christian Ludewig – 
Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 
Partnerstwa Miast uzasadniał nadanie tej na-
grody. 
- Wyróżnienie to nagradza współpracę, wy-
znacza standardy – mówił. Podkreślił znacze-

nie tego partnerstwa w aspekcie napiętej sytu-
acji na Ukrainie. - Jest to jego zasługa burmi-
strza Pawlaka, że to partnerstwo stoi na sil-
nym fundamencie – mówił. – Wszystko to, co 
udało się osiągnąć w tych 20. latach, stało się 
naszym wspólnym kapitałem, którego nie 

zaprzepaścimy – dodał.  
 Reprezentujący delegację p.o. 
burmistrza Paweł Machnicki w swoim 
przemówieniu wskazał na potrzeby, 
jakie rodziły się w latach 90-tych. 
- Po pierwsze potrzebowaliśmy wiary w 
sukces naszych reform, stałego po-
twierdzania, że to co próbujemy zmie-
nić i budować jest dobre - powiedział. - 
W 1990 roku stanęliśmy w obliczu wie-
loletniego kumulowania się stresu wy-
nikającego z zachodzących zmian. 
Partnerstwo miast wzmacniało naszą 
wiarę w sukces, dawało zwiększony 
stopień pewności, że jak wam się udało, 
to i nam się może udać. Partnerstwo 

pozwalało nam umiejscowić się w grupie 
„realistycznych optymistów”. Po drugie 
chcieliśmy przełamać stereotypy i lęki, bo z 
nimi trudno było patrzeć w przyszłość.  
 Paweł Machnicki przekazał w imieniu 
mieszkańców miasta upominki, wśród nich 
pięknie wykonany album z drewna z dekora-
cją szklaną dobczyckiego plastyka. 
 W piątek po południu otwarta została 
wystawa pt. 10+10, która przedstawiała prace 
dobczyckiego malarza Jerzego Kaji. Wieczo-
rem odbył się wieczór polski, podczas którego 
można było zasmakować polskiego jedzenia, 
ale również potańczyć. O dobrą muzykę zad-
bał zespół Happy Band z Dobczyc. Jak wiele 
dały dwie dekady znajomości świadczy choć-
by taki fakt, że tekst „Ukrainy” zna już prak-
tycznie każdy przyjaciel z niemieckiego sto-
warzyszenia przyjaciół miast. W sobotę dele-
gacja uczestniczyła w debacie o początkach 
współpracy miast. 
 Dzięki redaktorom iTV Myślenice i 
Urzędowi Gminy i Miasta Dobczyce miesz-
kańcy mogli śledzić bezpośrednią relację z 
wydarzeń. Serdecznie dziękujemy.  

Magdalena Gaweł 

Międzynarodowy Dzień  
Pokoju u „Tischnera” 

M iędzynarodowy Dzień Pokoju, obcho-
dzony corocznie 21 września, jest świę-

tem ustanowionym w 1981r. przez ONZ dla 
upamiętnienia idei pokoju między narodami. 
Stanowi niejako apel tej organizacji do wszyst-
kich państw świata o zawieszenie broni choćby 
na 24 godziny tego dnia i zrezygnowanie z 
konfliktów, przemocy i wrogości.  
 Uczniowie ZS, 19 września, stanęli w 
kręgu na szkolnym boisku, tworząc symbo-
liczną mandalę pokoju. To nasz sposób na 
świętowanie tego dnia, bo chociaż żyjemy w 
wolnym kraju, wciąż wielu ludzi kieruje się 
nienawiścią.  
 Symboliczne ziarno pokoju w uczniach 
„Tischnera” przed czterema laty zasiała na-
uczycielka języka niemieckiego, Grażyna 
Trzeciak, w tym roku nad całością imprezy 
czuwał Samorząd Szkolny wraz z opiekunem – 
Justyną Dudzik. Uroczystość odbyła się z 
udziałem całej szkoły oraz zaproszonych go-
ści, m.in. starosty Józefa Tomala, Andrzeja 
Topy, dyrektora ośrodka kultury w Dobczy-
cach, Elżbiety Kautsch – prezes Stowarzysze-
nia Ispina, Małgorzaty Bartnik – dyrektor PS 
nr 3 w Dobczycach oraz gimnazjalistów.  
 Jak co roku, do wspólnego świętowa-
nia z nami, przyłączyły się dzieci z przedszko-
la nr 3. Zaśpiewały piosenkę „Proszę, przepra-
szam, dziękuję”. Imprezę poprowadzili ucznio-
wie: Patrycja Pudlik, Anna Knapik (klasa 
3LO1), Aleksandra Dudzik, Piotr Ochender 
(2LO1). Ewa Skóra i Natalia Siuta (obie z kl. 
3LO1) wzruszyły nas swoją aranżacją piosenki 
Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. 
Wydarzenie udokumentowała na fotografii 
uczennica - Bożena Chrast.  
 Jak zawsze oprawę muzyczną zapewni-
li utalentowani uczniowie „Tischnera” - Nata-
lia Czerwińska, Kamil Sadowski, Przemysław 
Filipiec, Krzysztof Żuławiński, Jarosław Ole-
sek, Piotr Pietrzyk, Tomasz Moryc, Kacper 
Ścibor oraz Tomasz Łukasik. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy piosenkę Eleni -„Troszeczkę 
ziemi, troszeczkę słońca” - w języku niemiec-
kim. 

Patrycja Pudlik 

Fot. Magda Gaweł 



Ś więto odzyskania Niepodległości to jedno 
z najradośniejszych świąt. Dlatego we 

wtorek, 11 listopada, zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy do wspólnego, radosne-
go świętowania. 
 O godz. 14 odprawiona zostanie 
msza. św. w intencji Ojczyzny, w kościele 
parafialnym. Następnie, o godz. 15, przy 
symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza, 
złożone zostaną wieńce.  
 W RCOS, o godz. 16 odbędzie się 
koncert „Za to, że jesteś moim krajem…”. 
Wystąpią: Orkiestra Dęta OSP Dobczyce, 
Orkiestra Dęta „Barka” z Nowej Wsi, sekcja 
wokalna MGOKiS Dobczyce, Zespół Pieśni i 
Tańca Dobczyce.  
 Tradycyjnie zachęcamy Państwa aby 
z okazji święta, które tak bardzo podkreśla 
naszą tożsamość narodową, nasze domy 
przystroić w narodowe barwy. Zachęcamy do 
wywieszania flag – niechaj gmina Dobczyce 
11 listopada będzie biało-czerwona. 
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M inął rok odkąd Gmina Dobczyce, 
zgodnie z ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, przejęła na siebie obowiązek odbio-
ru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych powstałych na nieruchomościach za-
mieszkałych. Gminę Dobczyce zaczęło ob-
sługiwać konsorcjum firm: Małopolskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z 
Krakowa oraz Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych VAN GANSEWINKEL z Krako-
wa. Konsorcjum to zostało wybrane w drodze 
przetargu nieograniczonego. Umowa z kon-
sorcjantami obowiązuje do końca 2014r. Z 
uwagi na fakt, że temat odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych był nowym wyzwa-
niem dla wszystkich gmin w Polsce, nie spo-
sób było skorzystać z doświadczenia innych 
samorządów. Gminą, która jako jedyna wpro-
wadziła eksperymentalnie nowy system od-
bioru i zagospodarowania odpadów komunal-
nych przed wejściem w życie ustawy, była 
Pszczyna. Pracownicy naszego urzędu odbyli 
wizytę studyjną, podczas której zapoznali się 
z rozwiązaniami zastosowanymi w Pszczynie 
- uwzględniając doświadczenia tego miasta 
przy przygotowaniu postępowania przetargo-
wego. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat 
odbioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych, odbyliśmy również konsultacje z 
potencjalnymi oferentami, którzy wskazywali 
na zmiany, jakie wymusza ustawa.  
 Pomimo podjęcia takich środków, tuż 
po podpisaniu umowy ujawniły się pewne 
trudności, których nie sposób było przewi-
dzieć. Okazało się, że MPGO nie zdąży przed 
dniem wejścia w życie nowego systemu wy-
posażyć wszystkich gospodarstw domowych 
w odpowiednią ilość pojemników i worków. 
Aby to zadanie zostało wykonane jak naj-
szybciej, również pracownicy Urzędu przez 
trzy tygodnie dostarczali mieszkańcom ko-
sze. Mimo wspólnych wysiłków nie we 
wszystkich przypadkach udało się zapobiec 
niedogodnościom w gromadzeniu odpadów 
podczas pierwszych miesięcy obowiązywania 
nowego systemu. Nawet zastosowanie kar 
umownych w stosunku do wykonawcy nie 
zrekompensowało niezadowolenia niektórych 
osób, co wydaje się zjawiskiem jak najbar-
dziej zrozumiałym.  
 Po początkowych trudnościach, 
MPGO zaczęło wykonywać usługi zgodnie z 
zakładanym planem, w terminach ustalonych 
w harmonogramie i w standardach zadowala-
jących obie strony. Na palcach jednej ręki 
można byłoby policzyć przypadki, kiedy 
firma nie wywiązała się z zapisów umowny, 
realizując usługi w ramach reklamacji. Do 
rzadkości należą sytuacje, w których MPGO 
nie dostarcza do klientów worków bądź po-
jemników na odpady zmieszane. Pracownicy 
MPGO charakteryzują się dużą elastyczno-
ścią i znajomością terenu, co ma przełożenie 

na jakość usługi. Wpływ na dobre funkcjono-
wanie nowego systemu odbioru odpadów ma 
również duża świadomość mieszkańców 
naszej gminy, którzy w dobry sposób segre-
gują odpady i posiadają sporą wiedzę na ten 
temat. Większość mieszkańców ma świado-
mość jak ważna jest segregacja odpadów, na 
jakich zasadach funkcjonuje system odbioru 
odpadów w naszej gminie oraz, że pojemniki 
dostarczane przez MPGO są własnością fir-
my. Gospodarstwa domowe w ramach pono-
szonej opłaty tylko je użytkują i dbają o ich 
stan techniczny tak, aby jak najdłużej służyły 
mieszkańcom. 
 Obsługa systemu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych wymaga 
jednak ciągłego doskonalenia. Ciągle prze-
prowadzane są kontrole działania MPGO 
oraz jakości segregacji odpadów selektyw-
nych przez mieszkańców gminy. Pewne do-
świadczenia zebrane w trakcie ostatniego 
roku pozwoliły na lepsze przygotowanie się 
do nowego postępowania przetargowego, 
które zostało ogłoszone. Z pewnością należy 
poprawić sposób dystrybucji worków, który 
przy zaangażowaniu mieszkańców, np. po-
przez przygotowanie odpowiedniego miejsca 
w postaci prostej skrzynki, jak na listy czy 
gazety, pozwoli unikać sytuacji, w których 
worki roznoszone są przez wiatr czy też 
zwierzęta domowe. Pracownicy Urzędu liczą 
w tym przypadku na pomysłowość mieszkań-
ców i zdolności domowych majsterkowi-
czów. Kolejnym polem do poprawy wydają 
się być odbiory na osiedlach Jagiellońskim i 
Piastowskim. W tych miejscach powstało 
kilka nowych i odpowiednio przygotowanych 
altan śmietnikowych. Jednak jeszcze kilka 
miejsc wymaga zaangażowania administrato-
rów osiedla i wybudowania altan, które zapo-
biegłyby podrzucaniu śmieci do osiedlowych 
pojemników. Tu pojawia się kolejne pytanie 
warte wyjaśnienia. Często mieszkańcy pyta-
ją, po co segregować odpady skoro i tak tra-
fiają one na jeden samochód do odbioru od-
padów. Należy wyjaśnić, że śmieci zbierane 
selektywnie trafiają na specjalnie przystoso-
wany do transportu tego typu odpadów po-
jazd, który zawozi je do sortowni. Pomimo 
dobrego sposobu segregacji przez mieszkań-
ców firma MPGO musi jeszcze raz sprawdzić 
poszczególne frakcje tak, aby żadna z nich 
nie została zanieczyszczona niepożądanym 
elementem innej partii posegregowanych 
śmieci. Dlatego nie ma obawy, że selektywna 
zbiórka odpadów nie ma większego sensu. 
Wydzielenie poszczególnych grup śmieci 
pozwala ograniczyć do minimum te, które 
trafiają na składowiska odpadów.  
 Po rozstrzygnięciu przetargu nieogra-
niczonego na lata 2015 i 2016 oraz podpisa-
niu nowej umowy stanie się jasne, jaką cenę 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych będzie musiała ponieść Gmina 
Dobczyce w ciągu najbliższych dwóch lat. 

Racjonalnym rozwiązaniem, zastosowanym 
podczas pierwszego postępowania przetargo-
wego, jest zawarcie z Wykonawcą umowy 
ryczałtowej. Pozwala ona na odbiór wszyst-
kich odpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych. Relatywnie niska wartość obo-
wiązującej umowy pozwoliła na obniżenie od 
marca 2014r stawek płaconych przez miesz-
kańców za odbiór odpadów. Z obserwowa-
nych na rynku tendencji wynika jednak, że 
cena aktualnej umowy była raczej formą 
opanowania rynku i prawdopodobnie nie 
będzie podtrzymana. Ogłoszone i rozstrzy-
gnięte postępowania przetargowe przez inne 
gminy pozwalają na postawienie tezy o wzro-
ście cen za odbiór odpadów. Na ten moment 
za wcześnie jednak na prognozowanie czy w 
naszej gminie ceny wzrosną i ewentualnie o 
ile. Należy jednak być przygotowanym na 
taką ewentualność i w przypadku konieczno-
ści ponownego złożenia deklaracji odpowie-
dzieć na prośbę Urzędu.  
 Starajmy się ciągle podnosić komfort 
naszego życia poprzez utrzymywanie czysto-
ści w naszej gminie. Każdy z nas powinien 
pamiętać, jak ważne dla naszego życia i zdro-
wia są segregacja śmieci i ograniczanie do 
minimum odpadów trafiających na składowi-
sko odpadów. Odzyskiwanie surowców wtór-
nych pozwala na ponowne ich wykorzystanie 
w przemyśle, czy w produkcji. Jak najmniej-
sza ilość odpadów na składowiskach pozwoli 
również na zdrowe życie przyszłym pokole-
niom. Pamiętajmy również, że ze względu na 
nielimitowanie śmieci można oddać każdą 
ilość odpadów komunalnych. Dlatego też nie 
wywoźmy śmieci do lasu czy też nie palmy 
nimi w piecu, narażając środowisko naturalne 
i swoje zdrowie na nieodwracalne uszkodze-
nia, nie mówiąc już o dotkliwych karach za 
stwierdzenie takich precedensów.  

(ugim) 



stąpili także wnukowie jubilatów - Anny i 
Stanisława Baranów. 
 Bezpośrednio przed jubileuszem została 
odprawiona Msza św. w kościele parafialnym 
w Dobczycach, podczas której Jubilaci otrzy-

mali specjalne błogo-
sławieństwo. 

(ugim) 
Jubilaci Złotych 
Godów 2014 
Maria i Marian Antu-
siakowie z Dobczyc 
Genowefa i Marian 
Banasiowie z Dob-
czyc 
Anna i Stanisław 
Baranowie z Dob-
czyc 
Janina i Janusz Ga-
łązkowie z Dobczyc 
Halina i Stefan Hyżo-
wie z Kędzierzynki 
Elżbieta i Wojciech 
Kautschowie z Dob-
czyc 
Zofia i Stanisław 

Kiszkowie z Brzączowic (pani Zofia Kiszka 
zmarła) 
Maria i Czesław Kordulowie ze Stojowic 
Barbara i Jan Kozubkowie z Dobczyc 
Janina i Józef Krupowie z Brzezowej 
Antonina i Stefan Kupcowie z Sierakowa 
Anna i Henryk Niedzielscy ze Stojowic 
Wiesława i Jan Sasakowie z Dziekanowic 
Helena i Mieczysław Stanakowie z Rudnika 
Halina i Józef Wójcikowie z Dobczyc 

W  sobotę, 18 października odbyła się 
uroczystość Złotych Godów, którą 

świętowało piętnaście par z gminy Dobczyce. 
Małżonkowie, którzy spędzili ze sobą pół 
wieku, zebrali się razem z zaproszonymi go-

śćmi w Regionalnym Centrum Oświatowo-
Sortowym w Dobczycach. 
 Jubilaci otrzymali medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie wraz z legitymacjami, 
podpisanymi przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego oraz listy gratulacyjne od 
kardynała, burmistrza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Dobczycach. 
 Oprócz części oficjalnej, zaplanowana 
była również część artystyczna przygotowana 
przez Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. Wy-

Razem pół wieku. Złoty Jubileusz piętnastu par 
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P o wakacyjnej przerwie, 1 października, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczy-

cach rozpoczął II rok akademicki. Na foyer 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego odbyła się uroczysta inauguracja 
z udziałem licznie przybyłych słuchaczy, 
mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości. 
 W przemówieniach gości nie zabrakło 
zapewnień, że nasza działalność jest dostrze-
gana, potrzebna i niezbędna w społeczeństwie. 
Do słuchaczy skierowano wiele serdecznych 
życzeń nie tylko zdrowia ale także sukcesów i 
wytrwałości. W podobnym tonie utrzymany 
był list poseł Elżbiety Achinger. 
Wykład inauguracyjny wygłosił znany kra-
kowski dziennikarz i publicysta, autor wielu 
książek pełnych anegdot i historycznych cie-
kawostek red. Leszek Mazan. 
 Przedstawił na wstępie tłumaczenie wy-
słuchanego tekstu Gaudeamus Igitur, a następ-
nie wspierając się faktami historycznymi, z 
dużą dozą humoru udowodnił, że my Małopo-
lanie górujemy nad resztą nie tylko mądrością, 
urodą, ale również pobożnością, gdyż jako 
pierwsi otrzymaliśmy chrzest, a „ początki 
wszystkiego co godne uwagi, miały miejsce u 
nas. Pod Wawelem. Nad Wisłą.” 
 Prezes Stowarzyszenia, Stanisława 
Błaut, witając nowych słuchaczy, podkreślała: 
bądźcie z nami, tu idealnie pasujecie, jest to 
miejsce stworzone dla was. Wystarczy tylko 
wyjść z domu i otworzyć się na innych. Dziś 
wystarczy tylko wypełnić kwestionariusz.  
Nie zabrakło podziękowań dla gości. Przeka-
zano także informacje o organizacji nowego 
roku akademickiego. Szczegółowo opracowa-
ne zostały terminy i tematyka wykładów na I 
semestr. 
 Przygotowano listy do wpisywania się na 
zajęcia fakultatywne oraz na listopadowy wy-
jazd do teatru Bagatela. Liczymy na możli-
wość prowadzenia lektoratów językowych, 
zajęć z obsługi komputera, plastycznych oraz 
ruchowych. Zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, zainteresowanych wła-
snym rozwojem oraz tych, którzy zechcą po-
dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, 
pomysłami. 

(S.B.) 

Inauguracja roku akademickiego 
w dobczyckim UTW 

Fot. UGiM Dobczyce 

Spotkanie z ziołami i zielnymi tradycjami 

D obczyckie Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów zorganizowało spotkanie 

poświęcone ziołom, ziołolecznictwu i prze-
tworom ziołowym. Spotkanie to możliwe 
było dzięki dotacji, jaką Stowarzyszeni otrzy-
mało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – 
Małopolska Lokalnie, którego operatorem w 
powiecie myślenickim jest Fundacja Sztuki 

ARTS. 
 W ramach otrzymanej dotacji Stowa-
rzyszenie zorganizowało wizytę studyjną w 
Czorsztynie, gdzie omawiana była uprawa 
ziół oraz ich pielęgnacja. 
 W Dobczycach z kolei, uczestnicy spo-
tkali się na degustacji produktów ziołowych. 
Spotkanie to było wynikiem czortyńskich 
doświadczeń. W projekcie uczestniczyło 
ponad sto osób. 

(k) 
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Lucyna Dyrcz-Kowalska 
Piosenka dla Rafałka 
 
Narysuję dla Ciebie dziewczynkę 
z czerwonymi wstążkami jak mak 
będzie machać koszyczkiem 
i udawać gdy trzeba spać 
 
możesz zabrać ją do swego łóżeczka 
albo korytarzem z nią iść 
możesz się śmiać 
 
chociaż nie masz już włosów  
nie pokaże ci ona języka 
i nie musisz się bać 
 
/to do ciebie mama nie przychodzi… 
- nie, nie… dobra 
…tylko pociąg nie jechał/ 
 
narysuję dziewczynce balonik 
lepiej pofruń z nią w marzeń świat 
my tu mamy jeszcze parę spraw 
ty nie możesz pomyśleć 
że za bardzo cię kocham  
że za bardzo żal 

K Ą C I K  P O E T Y C K I 

W  świąteczną sobotę – 1 listopada – po 
raz czternasty Społeczny Komitet 

Opieki nad Zabytkami Dobczyc organizuje 
przycmentarne kwesty. Od 2001r. poddaliśmy 
renowacji wszystkie 44 zabytkowe nagrobki 
na Jeleńcu. W tym roku przeszliśmy na cmen-
tarz parafialny na Stróżnicy. Odnowiliśmy 
pochodzącą prawdopodobnie (napis zatarty) z 
1870r. kolumnę ufundowaną przez Jakuba i 
Helenę Włodarczyków. Tego rodzaju pomniki 
były miejscem pamięci o zaginionych i pole-
głych z dala od domów rodzinnych. 
Koszt odnowy tego zabytkowego obiektu 
wyniósł 12 tyś. zł – 11 i pół tyś. to prace pio-
nizacyjne (wzmacniające podstawę) i konser-
watorskie. 300 zł kosztował kamienny krzyż, a 
200 zł to porządkowanie nierówności terenu 
wokół kolumny. 
 Cmentarz parafialny jest znacznie rozle-
glejszy niż Jeleniec. Kilkanaście lat temu było 
tam wiele starych kamiennych grobów, które 
stopniowo zanikają; królują bogate marmury. 
Każdy czas ma swoje gusta, mody. Ale pa-
miątki przeszłości to nasza kultura, dorobek 
poprzednich pokoleń. Dbajmy o ich zachowa-
nie. Chcemy odnowić szczególnie te nagrobki, 
o które nie dba nikt, brakło kolejnych pokoleń 
rodzin. To będzie praca na wiele lat. Dlatego 
do naszego Komitetu zaprosiliśmy nowych 
członków. Więc w tym roku (i pewnie w na-
stępnych) kwesty odbędą się na wszystkich 
cmentarzach. 
 Wydłuża się termin przystąpienia do bu-
dowy kolumbarium na cmentarzu przy ul. 
Garncarskiej w związku z koniecznością od-
wodnienia terenu i planami układu alejek. Ale 
odpowiedzialny za cmentarze komunalne inż. 
Robert Maniecki powiedział mi, że w projek-
cie przyjętym przez Urząd uwzględniono bu-
dowę kolumbarium. 
 Prosimy o wsparcie zbiórek. Liczymy na 
hojność odwiedzających nasze nekropolie. 

Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie 

Z przepisów Teściowej 

Mamy sezon na paprykę 
 

Papryka w cieście biszkoptowym 
1 kg papryki 
tłuszcz 
5 dkg mąki 
4 jajka 
sól, papryka mielona słodka 

 
Paprykę oczyścić i opłukać, podpiec w pie-
karniku (chwilę). Przestudzić, obrać ze skór-
ki, przekroić na pół, rozpłaszczyć.  
Oddzielić żółtka od białek, białka ubić na 
sztywną pianę, połączyć z żółtkami oraz prze-
sianą mąką. Doprawić do smaku. 
Połówki papryki zanurzać w cieście i układać 
na wysmarowanej tłuszczem blasze, upiec w 
piekarniku. 

Smacznego życzy Teściowa 
 
PORADA: Do duszenia papryki, pomidorów 
dodawaj łyżeczką masła lub oliwy. To nie 
tylko poprawi smak potrawy ale też zwiększy 
przyswajanie korzystnych dla zdrowia pier-
wiastków, które rozpuszczają się w tłuszczach  

Pryska na salonach 

S zanowni Państwo – w poprzednim nume-
rze Tapety podaliśmy błędny mail, na 

który możecie nadsyłać propozycje Nieofi-
cjalnej nazwy dla RCOS Mail prawidłowy:  
projekt.dobczyce@gmail.com 
Termin zgłoszeń wydłużamy do 15 grudnia. 
Propozycje nazw możecie Państwo przynieść 
także do Biblioteki - ul. Szkolna 43. Przypo-
minamy: nazwa, może się składać maksymal-
nie z dwóch wyrazów. Powinna wyrażać cha-
rakter obiektu, uwzględniać to, że w budynku 
działają: ośrodek kultury, biblioteka, gimna-
zjum, Szkoła Muzyczna, stowarzyszenia kul-
turalne, sekcje sportowe. Każdy uczestnik 
może nadesłać maksymalnie 3 propozycje. 

(Red.) 

Miłośników dawnych pieśni i piosenek,    
którzy chcą wspólnie z nami poczuć ich       
niepowtarzalny klimat, gorąco zapraszamy     
w niedzielę 23. listopada, do strażnicy OSP 
w Kornatce, na Koncert Piosenki i Pieśni 
Dawnej. Koncert odbędzie się pod hasłem: 
„Śpiewały nam babcie, śpiewali dziadkowie’’ 
Na koncert zapraszają SP oraz Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne „Gościniec”           
z Kornatki 



T o bardzo dobra wiadomość dla tych, 
którzy uczestniczyli w warsztatach z 

pisania ikon, a także dla tych, którzy z powo-
du ograniczonej liczby miejsc nie mogli w 
nich wziąć udziału. Właśnie ze względu na 
duże zainteresowanie, Anna Bugaj i Cecylia 
Frajtag, które prowadziły zajęcia, podjęły 

decyzję, że będą one kontynuowane. 
 Ale po kolei. Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych Ispina pierwsze warsztaty z 
pisania ikon zorganizowała w ubiegłym roku. 
Wtedy prowadził je węgierski duchowny, 
ksiądz Miklosz Zolcsak. Warsztaty cieszyły 
się tak dużym zainteresowaniem, że Ispina 
postanowiła powtórzyć je w tym roku. 
 Na organizację zajęć, w których wzię-
ło udział ponad 30 osób, Stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy i 
Miasta Dobczyce. 
 Warsztaty odbywały się od 20 do 24 
października w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. 

Uczestniczyli w nich nie tylko mieszkańcy 
gminy Dobczyce; zarówno panie jak i pano-
wie.  
 Podsumowanie warsztatów odbyło się 
w sobotę – podczas uroczystej mszy św. 
wszystkie ikony zostały poświęcone, a uczest-
nicy spotkali się w Kawiarni Złoty Kłos. 

- Bardzo cieszę się, 
że mogłam wziąć 
udział w tych 
warsztatach – po-
wiedziała Danuta 
Ścibor, która już 
zapowiedziała, że 
będzie kontynu-
owała swoją przy-
godę z ikoną. – 
Ikona, którą pisa-
łam, to wizerunek 
Matki Boskiej taki 
bardzo mi bliski. 
Mam jeszcze dwa 
takie, do których 
mam dużo serdecz-
ności i te właśnie 
chcę wykonać na 
kolejnych zaję-
ciach. To, co jest 
bardzo ważne w 
tych warsztatach, to 

fakt że są one takie bardzo osobiste. Ważne 
dla nas było, że organizatorzy zadbali o na-
strój w czasie, gdy pracowaliśmy.  
 Warsztaty, które panie Anna Bugaj i 
Cecylia Frajtag będą prowadziły nieodpłatnie 
już poza projektem, odbywać się będą w każ-
dy piątek. Pierwsze zajęcia odbędą się 14 
listopada o godz. 17 w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. 
 Materiały, na których na początku 
pracować będą uczestnicy kursu, zostały jesz-
cze z tych warsztatów. 
 Zachęcamy do udziału w zajęciach. 

(k) 

D o 12 listopada można zwiedzać wystawę 
zdjęć Grupy Fotograficznej Art Fokus 

13, która wyeksponowana została we foyer 
Regionalnego Centrum Oświatowo-
Sportowego w Dobczycach. To kolejna z 
wystaw, których bohaterami są zdjęcia wyjąt-
kowe. Nie można przejść obok nich bezre-
fleksyjnie. 
 Autorami fotografii są członkowie 
Ogólnopolskiej Grupy Art Fokus 13. To foto-
grafowie i fotograficy z różnych zakątków 
Polski. Każdy jest członkiem Stowarzyszenia 
Twórców FOTOKLUBU Rzeczypospolitej 
Polskiej. Są członkami operacyjnymi i repre-
zentantami Polski w Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z 
siedzibą w Paryżu. 
 Podczas wernisażu wystawy, który 
odbył się 24 października w Dobczycach, 
prezes stowarzyszenia, Grzegorz Ojrzyński, 
przedstawił artystów prezentujących swoje 
prace na wystawie, ale także opowiedział o 
historii grupy. 
 Organizatorem wystawy są: Stowarzy-
szenia KAT Dobczyce oraz Ogólnopolska 
Fotograficzna Grupa Twórcza Art Fokus 13. 
Zapraszamy do zwiedzania.  
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Warsztaty z pisania ikon będą kontynuowane Każde zdjęcie jest  
wyjątkowe. Wystawa 

Grupy AF13 

Fot. Anka Stożek 
Fot. Paweł Stożek 

Zamieńmy się szafami – w Dobczycach po raz czwarty 

Z abawki, książki, ciuchy i ciuszki a także 
różnorakie serdeczności. W Dobczycach 

po raz czwarty odbył się kiermasz 
„Zamieńmy się szafami”. A w szafach, jak 

wiadomo – kryją 
się skarby. 
 Z takimi 
skarbami do Re-
gionalnego Cen-
trum Oświatowo-
S p o r t o w e g o 
przyszli 11 paź-
dziernika miesz-
kańcy Dobczyc. 
To była nie tylko 
wymiana mate-
rialna. Wymieni-
liśmy się uśmie-
chami, rozmowa-
mi. Spotkaliśmy 
się przy ciastku       
i kawie w nieza-
stąpionej przy 
okazji    różnora- Fot. ze zbiorów organizatora 

kich imprez Rucola Caffe.  
 Cieszy to, że dobczycka wymiana jest 
impulsem do podobnych projektów. Myśleni-
ce są już po pierwszej wymianie szaf, a orga-
nizatorami była grupa młodzieży działająca 
przy Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemno-
ści ARTS.  
 Organizatorami dobczyckiej wymiany 
są: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Ispina i Femi Sfera, zaś partnerami – nieod-
łącznie – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu i Rucola Caffe. 

(k) 



W e wrześniu żaden zuch i harcerz się nie 
nudził. Ten miesiąc wszystkim gru-

pom metodycznym upłynął na zabawie, a 
niektórym na odkrywaniu tajemnic harcer-
stwa. Nie trzeba się było napracować, aby 
spotkać umundurowanego młodzieńca bie-

gnącego na zbiórkę, albo zobaczyć plakat z 
logo gromady zuchowej. Zatem co się u nich 
działo? 
„Być albo nie być”- dobrze, że dzieci nie 
mają tego problemu i wiedzą, że warto być 
zuchem 
 Po pikniku zuchowym Mini Kinderki 
od razu zakasały rękawy i wzięły się do robo-
ty. Antek Cwaniak, bohater gromady zaprosił 
ich do poznania zawodu Aktora. Zuchy przy-
chodziły na zbiórki, gdzie dowiadywały się na 
czym polega praca w teatrze, a także przygo-
towywały się do swojego debiutu - przedsta-
wienia pt.: „Kopciuszek”. Po licznych pró-
bach, 12 października odbyła się premiera na 
auli widowiskowej w Dobczycach. Zuchy 
zmotywowane zapełnionymi miejscami przez 
publiczność, śpiewająco odegrały swoje role. 
Z tej okazji udało się nam również zebrać 
całkiem sporą sumę na nasze zuchowe wydat-
ki, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Po 
ciężkiej pracy nadszedł czas na odpoczynek. 
Dlatego zuchy myślą już tylko o pierwszym 
biwaku, o którym opowiemy już za miesiąc.  
W harcerskiej krainie czarów 
 Wszyscy uczniowie, którzy uczęsz-
czają do klas 4-6 szkoły podstawowej, mogą 
bawić się razem z druhną Olą. Mieli do tego 
okazję podczas akcji naborowej, która odbyła 
się 28 września na terenie całych Dobczyc. 
Podczas gry kandydaci na harcerzy zbierali 
bilety na Wielki Turniej Królowej Kier. Nie 
mieli problemu z zintegrowaniem się. Już 4 
października cała drużyna wybrała się na 
wycieczkę rowerową w Pieniny, ścieżką ro-
werową wzdłuż Dunajca do Czerwonego 
Klasztoru. Teraz cała Szkoła Orląt w licznym 
składzie może harcować i żadne przeszkody 
nie są im straszne! 
Starszo-harcerska pełnia szczęścia 
 Gimnazjaliści - młodzież, która nie 
umie się „dobrze bawić”, nic nie robi tylko 
siedzi przed komputerem. Ktoś w to wierzy? 
W takim razie zapraszamy na zbiórkę Złotych 

Orłów, a szybko druhna Monika wyprowadzi 
z błędu.  
- W połowie września 9 MDSH "Złote Orły" 
wzięła udział w Inauguracji Roku Harcerskie-
go w Nowym Sączu. Jest to coroczne spotka-
nie harcerzy z całego województwa, którego 

celem jest integracja drużyn, dobra zabawa, a 
także współzawodnictwo podczas różnego 
rodzaju gier, konkursów i kreatywnych za-
baw. Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu harce-
rzy udało się nam zdobyć 2 miejsce! Jest to 
dla nas dowodem, że do naszej drużyny nale-
żą jedni z najlepszych harcerze w całej Mało-
polsce! - mówi druhna Monika. To chyba 
najlepsze potwierdzenie potęgi naszych Dob-
czyckich druhen i druhów.  
 Mamy jeszcze jeden dowód na to, że 
w szczepie „Orle Gniazdo” mamy samych 
najlepszych. Doczekaliśmy się wyników ubie-
głorocznej rywalizacji Hufca ZHP Myślenice. 
Możemy pochwalić się, że nasz praca, zaan-
gażowanie oraz aktywność w Dobczycach 
sprawiła, że „Złote Orły” zajęły trzecie miej-
sce, a 10 MGZ ,,Mini Kinderki” wygrała i 
uzyskała pierwsze miejsce! Aż dwa na trzy 
miejsca zgarnęły Dobczyce, co oznacza że 
mamy największą chęć i motywację do dzia-
łania oraz najbardziej aktywną kadrę! 
 W najbliższym czasie będzie można 
spotkać harcerzy przy wszystkich cmenta-
rzach w Dobczycach podczas Akcji Znicz. 
Zapraszamy na nasze stoiska i zachęcamy do 
zakupów przy oznakowanych harcerskich 
stoiskach.  
 Na zakończenie po raz kolejny zapra-
szamy na zbiórki. Wszystkich potrzebnych 
informacji można dowiedzieć się na stronach 
poszczególnych gromad i drużyn: 
ZUCHY (klasa 1-3, SP)- www.10mgz-mini-
kinderki.manifo.com, www.facebook.com/
minikinderki 
H A R C E R Z E  ( k l a s a  4 - 6 ,  S P ) - 
www.facebook.com/szkola.orlat 
HARCERZE STARSI (Gimnazjum)- https://
www.facebook.com/9mdshzloteorly 
Zapraszamy! 

sam. Magdalena Wojtan 
drużynowa 10 MGZ „Mini Kinderki” 

oraz członek zespołu ds. promocji szczepu 
„Orle Gniazdo” 
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K lasa sportowa o profilu gimnastycznym 
w klasach 1-3 szkoły podstawowej, to w 

Dobczycach coś nowego, a zarazem wyjątko-

wego. Okres wczesnoszkolny, to tzw. złoty 
wiek motoryczności, więc najlepszy moment 
na przygotowanie prawidłowej sylwetki, jak i 
profilaktyczne zapobieganie wadom postawy.  
- Zawsze marzyłem, by od pierwszych klas w 
szkołach była prowadzona gimnastyka, jak 
funkcjonuje to na całym świecie. Jestem głę-
boko przekonany, że Polska odstaje w wielu 
dziedzinach sportowych, bo takiego przygoto-
wania nie mają zawodnicy innych dyscyplin. I 
to rażąco widać – podkreśla Piotr Skóra, wie-
loletni trener gimnastyki sportowej i obecnie 
naczelnik Polskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Krakowie. - Ustawa 
została mądrze skonstruowana pozwalając na 
klasy sportowe 1-3 tylko w kilku indywidual-
nych dyscyplinach sportowych, by skupić się 
na usprawnieniu własnego ciała, a nie biega-
niu za piłką... Trzeba mieć świadomość, że o 
przyjęciu do takiej klasy decydują predyspo-
zycje psychofizyczne. Te dzieci powinny ce-
chować się przede wszystkim odpowiednią 
siłą, gibkością, koordynacją i odwagą. 
 I taka jest właśnie I e, której wycho-
wawczynią jest Katarzyna Matoga, instruktor-
ka ZHP. 
- Marzyłam o tym, aby po ukończeniu studiów 
znaleźć pracę w zawodzie. Praca z dziećmi to 
moja pasja, dlatego każdy dzień spędzony z 
nimi daje mi dużo radości i motywuje do dal-
szego rozwoju. W pracy liczy się dla mnie to, 
aby każde dziecko czuło się ważne i wyjątko-
we, by potrafiło wymagać nie tylko od innych, 
ale przede wszystkim od siebie.  
 

Katarzyna Matoga, Piotr Skóra  

przygodujemy, czyli jak się bawią dzieci i młodzież  
w harcerskiej szkole życia 

Fot. ze zbiorów drużyny 

Pierwsza „e”  
stanęła na głowie 



niem książek, ale też oklejaniem a nawet 
wprowadzaniem do księgozbioru. Pani Kry-
styna pomaga nam również w organizowaniu 
i przeprowadzaniu kursów. To naprawdę do-
bry duch naszej biblioteki.  
 Ryszard Dulski przeprowadził w naszej 

bibliotece wiele lekcji dla mło-
dzieży poświęconych radioodbior-
nikom. Jest specjalistą w tej dzie-
dzinie. Niedługo poprowadzi 
warsztaty pt.: „Od radia do ipo-
da”, podczas których będzie moż-
na zbudować swój własny radio-
odbiornik. Do udziału w nich 
biblioteka zaprasza dzieci i senio-
rów, a bardzo mile widziani będą 
dziadkowie z wnukami. Zajęcia te 
będą miały również na celu inte-
grację obu pokoleń. Pani Agniesz-
ka, studentka Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa, poma-
ga nam we wszystkich pracach 
bibliotecznych, zaś pani Natalia 
dba o nasz wizerunek na facebo-
oku i stronie internetowej. 

 Czas, jaki poświęcają wolontariusze, nie 
zawsze da się policzyć, ale każda godzina 
bezinteresownej pracy jest bardzo cenna. Na 
naszych wolontariuszy zawsze można liczyć. 
 Okres wakacyjny w naszej placówce, 
wspominamy jako okres mrówczej pracy. 
Jeszcze przed wakacjami ogłosiliśmy, że bę-
dzie można pracować w bibliotece w charak-
terze wolontariuszy, a apel ten skierowany 
był do naszych młodych czytelników i użyt-
kowników. Chcieliśmy, aby dzieci i młodzież, 
którzy chętnie przychodzili do biblioteki, a 
nie zawsze mieli zorganizowany czas, mogli 
sprawdzić się podczas pracy. A było co robić, 
ponieważ wcześniej zakupiliśmy kolorowe 
taśmy samoprzylepne do oklejania poszcze-
gólnych działów książek. Musimy przyznać, 
że trafiliśmy bardzo dobrze. Dzieci chętnie 
przychodziły popracować, mimo że miały 
wakacje. Dodatkową zachętą do pracy stało 
się noszenie plakietki z napisem 
„Wolontariusz MBP w Dobczycach”. Przez 
wakacje w wolontariacie pracowały 53 osoby, 
z czego wyróżnić należy: Karolinę Antusiak, 
Anetę Leśniak, Natalię Król, Gabrielę Łuka-
sik i Aleksandrę Mazur. Aktualnie przygoto-
wujemy umowy, tzw. porozumienia wolonta-
riackie, które konsultujemy z Regionalnym 
Centrum Wolontariatu w Krakowie. Załączni-
kami takiej umowy będzie zgoda rodziców na 
pracę w wolontariacie, oraz zgoda na wyko-
rzystanie wizerunku.  
 Podsumowując, jesteśmy otwarci na 
wolontariuszy. W miarę możliwości czaso-
wych poświęcamy im też swój czas, aby ich 
czegoś nowego nauczyć. Uczymy staranności 
w wykonywaniu pracy, dokładności, wytrwa-
łości w tym, co robią.  
 Jeśli więc chcesz zrobić coś dobrego, 
pożytecznego, chcesz czuć się potrzebnym, 
masz potrzebę kontaktu z ludźmi i chcesz 
zdobyć nowe umiejętności dołącz do grona 
naszych wspaniałych wolontariuszy.  

 

Dorota Mistarz 

W olontariat w bibliotece – to przygoda. 
To praca, która wielu naszym czytelni-

kom daje satysfakcję oraz możliwość pozna-
nia ciekawych ludzi. 
 Pionierem pracy wolontaryjnej w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach jest 

Ewa Stachowska, emerytowana nauczycielka 
języka angielskiego. To ona jako pierwsza 
przyszła, wtedy jeszcze do starej siedziby, 
przy ul. Kilińskiego i zaoferowała bezpłatne 
lekcje angielskiego dla osób w każdym wie-
ku. Początkowo nie było zainteresowania, 
mimo szerokiej informacji o darmowych lek-
cjach. Dlatego też pierwsze lekcje angielskie-
go skierowane były do bibliotekarzy. Nie 
trwały one jednak długo, bo nagle zgłosiło się 
wiele osób chętnych do podjęcia nauki tego 
języka. Potem zabrakło wolnych miejsc. W 
ciągu kilku lat przewinęło się przez naszą 
bibliotekę kilkanaście osób, które skorzystały 
z oferty pani Ewy. Niektórzy uczyli się od 
podstaw, a inni szlifowali język przed egza-
minami lub wyjazdem do pracy. Praca pani 
Ewy jest nieoceniona a poza tym przebywanie 
w jej miłym towarzystwie pozostaje na długo 
w pamięci. 
 Kolejnymi wolontariuszami stały się 
osoby, które pomogły nam w przeprowadzce 
do nowej siedziby przy ul. Szkolnej 43. Pięt-
naście osób, w różnym wieku, ludzi bezinte-
resownych, związanych z biblioteką od zaw-
sze lub przebywających gościnnie w naszym 
mieście, pomogło nam w spakowaniu 28. tyś. 
książek do 646. pudeł a następnie w rozpako-
waniu i ułożeniu księgozbioru na regałach. 
Możemy tu wymienić takie nazwiska jak: 
Barbara Urzędowska, Józefa Malara, Anna 
Włoch, Urszula Piwowarczyk, Anna Sędzik, 
Natalia Wania, Monika Grzybek, Henryk 
Sewiłło oraz drużyna harcerska z Dobczyc. 
Pakowanie książek zajęło mniej czasu w po-
równaniu z mozolnym układaniem ich w ob-
rębie działów i autorów. Dzięki tym ludziom 
przeprowadzka trwała niecałe 30 dni. 
 W obecnej siedzibie mamy stałą grupę 
dorosłych wolontariuszy, do których należą 
panie: Krystyna Zając, Ewa Kośmider, Ewa 
Stachowska, Agnieszka Piwowarczyk, Natalia 
Piwowarczyk oraz Ryszard Dulski. Panie 
Ewa i Krysia zajmują się głównie oprawia-
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O d 25 do 27 września nasz zespół biblio-
teczny uczestniczył w bardzo ciekawym 

szkoleniu dotyczącym nowych kompetencji w 
bibliotece. Udaliśmy się na wizytę studyjną 
do Gdańska, gdzie odbyliśmy bardzo dobre 
szkolenie, mieliśmy czas aby porozmawiać o 
planach naszej biblioteki, podpatrzyliśmy 

również inne placówki. 
 W pierwszym dniu wizyty zwiedziliśmy 
niesamowitą bibliotekę – „Manhattan” w 
dzielnicy Gdańska Wrzeszcz. Mieści się ona 
w galerii handlowej „Manhattan” i ma ogrom-
ną liczbę czytelników oraz bogatą ofertę. W 
tej bibliotece mieści się m. in. największy w 
Polsce zbiór komiksów. Gdański Manhattan 
zachwycił nas i dał do myślenia w kontekście 
naszych działań.  
 Oprócz tego uczestniczyliśmy w intere-
sujących zajęciach w ramach projektu 
„Bibliocamp 2014”. Poznaliśmy WEBINA-
RIUM - nowe narzędzie do nauki na odle-
głość. Uczestniczyliśmy aktywnie w debacie 
„Biblioteki bez książek? O nowych kompe-
tencjach w bibliotece” – dyskusja z udziałem 
dr Justyny Jasiewicz, Dominiki Palecznej, 
Macieja Rynarzewskiego oraz Noemi Grycz-
ko. Debatę prowadził Sławomir Czarnecki 
(American Corner). 
 Nie zabrakło również ciekawych warsz-
tatów związanych z grafiką: m. in. Zabawa w 
grafika. Proste narzędzia do tworzenia info-
grafik; Memy i chmury słów - czyli biblioteka 
na czasie; Księgi multimedialne. Posłuchali-
śmy również o szkole, w której zamiast pod-
ręczników używane są ipody. 
 Na koniec wizyty zorganizowana została 
kolacja w zabytkowej bibliotece przy ul. Ma-
riackiej w samym centrum Gdańska. Miesz-
czą się w niej zbiory dotyczące tylko Pomo-
rza. W klimatycznej atmosferze pięknej bi-
blioteki spędziliśmy miło wieczór. 
 

MBP Dobczyce 

Nasz zespół w Gdańsku Mam coś, czym mogę się podzielić z innymi  
– wolontariat w bibliotece 

Fot. MBP w Dobczycach 

Fot. ze zbiorów MBP w Dobczycach 

M iejska Biblioteka Publiczna          
w Dobczycach w listopadzie zapra-

sza na wyjazd na mecz Wisła - Ruch,     
który odbędzie się 8 listopada. Zapisy do 
3 listopada w bibliotece.  
 Także w listopadzie – w czwartek, 
13 listopada – zapraszamy na wieczór 
poetycki, którego bohaterką będzie 
mieszkanka Dobczyc – Lucyna        
Dyrcz-Kowalska.  



Bezpieczniej w Gminie Dobczyce dzięki AED 
 Od ponad 4 miesięcy mieszkańcy 
Gminy Dobczyce mogą czuć się bezpieczni a 
to za sprawą zakupu nowego defibrylatora 
który został zamontowany na  budynku 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce przy ul. 
Rynek 26. 
 Całkowity koszt zakupu wraz             
z kluczem dla dziecka wyniósł 7000 zł.     
Zakup defibrylatora AED w ramach        
programu realizowanego przez Powiat    
Myślenicki pod nazwą „Edukacyjny program 
Powiatu Myślenickiego z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej” był możliwy   
dzięki darczyńcy jakim był BANK     
SPÓŁDZIELCZY W DOBCZYCACH 
któremu składamy serdeczne podziękowania. 
To już drugie urządzenie jakie mieszkańcy 
Gminy Dobczyce mogą spotkać ponieważ 
pierwsze znajduje się na budynku Regional-
nego Centrum Oświatowo Sportowego        
w Dobczycach przy ul. Szkolnej 43. 
 Na przestrzeni ostatnich lat najbar-
dziej aktywnymi partnerami powiatu w reali-
zacji profilaktyki chorób i promocji zdrowia 
jest Gmina Dobczyce. 
 W kolejnym numerze opiszemy spo-
sób posługiwania się defibrylatorem ale pa-
miętajmy „w ratowaniu życia człowieka waż-
na jest każda sekunda. Nie bójmy się podejść 

do człowieka i sprawdzić, co mu jest. Gdy 
serce człowieka przestaje bić, nawet same 
uciskanie klatki piersiowej może uratować 
mu życie. Kiedy występuje nagłe zatrzymanie 
krążenia, trzeba zrobić cokolwiek, bo prze-
cież ta osoba jest umierająca i od nas zależy 
czy przeżyje. Umierającemu już nie zaszko-
dzimy, możemy jedynie uratować mu życie”. 

 

Marcin Kęsek 

Fot. Marcin Kęsek 

Fot. Marcin Kęsek 


