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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, chociaż tak inne,
niech pozostaną czasem wyjątkowym i magicznym,
czasem przepełnionym dobrocią, ciepłem i miłością.

Niech to będzie moment wytchnienia po trudach minionego roku,
a świąteczna atmosfera, niech przyniesie spokój i otuchę.

Życzymy wiary i nadziei, które wypełnią serce
i pozwolą z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Nadchodzący Nowy Rok, obdarzony zdrowiem,
niech przyniesie spełnienie marzeń i siłę do podejmowania nowych wyzwań.

Tomasz Suś                                                        Małgorzata Jakubowska
Burmistrz Gminy i Miasta                                                              Przewodnicząca 
 Dobczyce                                                                        Rady Miejskiej w Dobczycach

„Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”

Drodzy Czytelnicy!
Ostatni okres, który mocno nas doświadczał w wielu dziedzinach życia, był też szczególnym 

czasem, w którym obdarzaliśmy się DOBREM. Trudy stały się okazją do tego, by znajdować 
w sobie więcej sił do ich pokonywania i do tego, by dostrzegać potrzeby innych. Życzymy, 
by nadchodzące święta Bożego Narodzenia, dały Wam NADZIEJĘ, która będzie dyskretnie 
podpowiadać: „Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech”. 

Niech nowy 2021 rok będzie dawał jak najczęściej okazji do zachwytu i dostrzegania 
piękna, które nas otacza i które jest także w drugim człowieku.

Mamy nadzieję, że będziemy częściej spotykać się na żywo w naszej bibliotece – to nasze 
pragnienie i wielkie życzenie na kolejny rok.

Dyrektor i Pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Józefy Bergelówny w Dobczycach 

„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdzyż dziś narodził się wam Zbawiciel, kórym jest Chrystus 

Pan (Łk.2,10-11)

W najpiękniejszą noc w roku, kiedy spełniają się wszystkie marzenia, 
kiedy świat promienieje uśmiechem świętej Dzieciny, 
życzymy spokoju, jedności, rodzinnego ciepła.
Życzymy zdrowia, wiary w to, że nie opuści nas nadzieja, 
że każdy dzień będzie zwycięstwem silnej woli, nadziei i marzeń.
Wesołych Świąt!

Redakcja i Wydawca                                                                     Dyrekcja i Pracownicy 
Miesięcznika Tapeta      Miejsko-Gminnego
               Ośrodka Kultury i Sportu 
                        w Dobczycach
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temat z okładki

Rok pod znakiem intensywnych prac na Wzgórzu Zamkowym

Niewiele miast może pochwalić się widocz-
nymi w przestrzeni reliktami przeszłości. 

Jeszcze mniej miast ma szansę stworzyć na ich 
bazie prawdziwą atrakcję turystyczną. Jeśli 
dodać do tego wyjątkowe walory krajobrazowe, 
powstaje połączenie doskonałe. 

Takie właśnie jest dobczyckie Wzgórze 
Zamkowe, a inwestycje, które trwają właśnie 
na jego terenie, na zawsze odmienią jego oblicze.

Uwagę odwiedzających Stare Miasto, już od 
przestąpienia progu zrekonstruowanej bramy 
wjazdowej, przykuje budowany wzdłuż połu-
dniowego zbocza mur. Za materiał budulcowy 
służy tu naturalny piaskowiec, dobrze znany  
w tej przestrzeni. To właśnie ta inwestycja 

sprawi, że już wkrótce zamiast spoglądać  
w kierunku jeziora przez metalowe pręty ogro-
dzenia, będziemy mogli podziwiać rozległą 
panoramę zbiornika roztaczającą się „jak na 
dłoni” z wygodnej ścieżki ciągnącej się wzdłuż 
uczytelnionych murów. 

Realizacja tych prac przyniosła jednak kilka 
niespodzianek. W czasie wykonywania inwestycji 
pracownicy natrafili na relikty oryginalnych 
murów, co zmusiło wykonawcę do wstrzymania 
prac, a Gminę do zlecenia przeprowadzenia 
wnikliwych badań archeologicznych. Odkryto 
75 m oryginalnych murów, mogących pochodzić 
z XIV w., na co wskazują przedmioty znalezione 
pod ziemią, takie jak kafle czy ceramika. 

Realizacja projektu wymaga wprowadzenia 
zmian i dostosowania go do odkrytych znalezisk. 

– Zalecono nam odkrycie murów oraz ocenę 
ich stanu technicznego – mówi Konrad Skiba, 
kierownik referatu inwestycji UGiM. – Podjęta 
została decyzja, że w części murów, które nadają 
się do odbudowy, należy wykonać nadbudowę 
na istniejących reliktach.

Dostosowanie projektu wydłuży czas reali-
zacji inwestycji i będzie wymagało dodatkowych 
nakładów finansowych, jednak w efekcie dzia-
łania te sprawią, że inwestycja ta będzie jeszcze 
bardziej wartościowa. Ścieżka poprowadzona 
wzdłuż murów miejskich na koniec połączy 
bramę wjazdową na Stare Miasto z ruinami 
zamku królewskiego. 

Intensywne prace cały czas trwają także 
przy budowie kładki pieszo-rowerowej łączącej 

Wzgórze Zamkowe z koroną zapory. Inwestycja 
ta jest wyzwaniem, jednak jej realizacja znacząco 
podniesie atrakcyjność Dobczyc. 

– Będzie to miejsce przyciągające zarówno 
rowerzystów, jak i spacerowiczów – mówi bur-
mistrz Tomasz Suś. – Realizacja tej inwestycji, 
szczególnie możliwość wprowadzenia ciężkiego 
sprzętu, wymagała wielu starań i zabiegów,  
a także dobrej współpracy – dodaje.

Ostatecznie kładka będzie przebiegać w dwóch 
płaszczyznach. Niższa będzie wykorzystana 
do poprowadzenia ruchu pieszego, natomiast 
powyżej niej prowadzić będzie ścieżka rowero-
wa. Obecnie prowadzony jest montaż w terenie. 

- Było wiele podjeść wykonawcy do samego 

sposobu montażu tej kładki. – mówi Konrad 
Skiba. - Rozważano próby użycia dźwigów, 
były podejmowane próby rozmów z firmami 
montującymi tego typu obiekty ze śmigłowca. 
Natomiast z uwagi na usytuowanie terenu, 
szczególnie bliskość zamku, rozwiązania takie 
również nie były satysfakcjonujące. Wykonawca 
podjął się prac wyłącznie własnym sprzętem. 

Sama kładka wykonana będzie ze stali 
kortenowskiej, odpornej na zmienne warunki 

atmosferyczne, którą coraz częściej spotkać 
możemy w przestrzeni miejskiej. To właśnie 
z tego materiału wykonana jest krakowska 
Cricoteka czy gdańskie Europejskie Centrum 
Solidarności. Zakończenie prac planowane jest 
w pierwszej połowie przyszłego roku.

To był rok, który przyniósł wiele zmian  
w przestrzeni Dobczyc. W maju dokonano 
symbolicznego otwarcia parku miejskiego, 
który głosem internautów, a następnie stosow-
ną uchwałą Rady Miejskiej, otrzymał nazwę  

- Dobczycki Park Miejski. Tak też powstała nowa 
przestrzeń do uprawiania sportu, rekreacji, czy 
spędzania wolnego czasu, która szybko stała 
się ulubionym miejscem mieszkańców i odwie-
dzających. Wkrótce do nowej oferty dołączą 
atrakcje realizowane na Wzgórzu Zamkowym, 
podobnie jak park miejski zrealizowane w ramach 
projektów Zagospodarowania otoczenia Zbior-
nika Dobczyckiego przy wsparciu finansowym  
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

jota
fot. Joanna Talaga, Paweł Stożek
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Abyśmy byli i żyli w zrozumieniu
Rok 2020 zapisze się w naszych wspomnie-

niach, jako jeden z trudniejszych, wyjątkowych 
pod wieloma względami. To okres wielu nowych 
doświadczeń, których nigdy więcej nie chcieli-
byśmy przeżywać. Jaki był dla samorządów?  
O minionym roku, o wyzwaniach, inwestycjach, 
planach rozmawiamy z burmistrzem Tomaszem 
Susiem. 

To zapewne zabrzmi, jak slogan, ale wła-
śnie mija nam rok wyjątkowy, trudny. Rok 
wyzwań dla każdego z nas indywidualnie, 
wyzwań dla samorządów. 
To prawda. Przede wszystkim ze względu na 
pandemię, ale także na problem, który pojawił 
się w całej Polsce – drastycznych podwyżek cen 
śmieci. To temat, z którym muszą się borykać 
wszyscy włodarze gmin. Ale też ten wirus 
zmienił nam trochę perspektywę spojrzenia 
na codzienność. 
Uważniejszego? 
Przede wszystkim z otwartością na innego 
człowieka. To też czas, w którym nie zatrzy-
maliśmy się, tylko mimo wszystko działaliśmy. 
Rzeczywiście, pandemia nie zwolniła 
tempa inwestycji ze względu na pozy-
skane środki. Te widać było w mieście  
i sołectwach. W infrastrukturze sporto-
wej, rekreacyjnej, drogowej… 
Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co się dzieje 
wokół nas, kiedy realizowane są poszczególne 
inwestycje, także te z funduszy unijnych, kiedy 
przygotowane były wnioski już kilka lat temu, 
możemy się cieszyć, że zmienia się otoczenie 
wokół nas, że dostrzegają to przyjeżdżający do 
nas turyści. My nie patrzymy na to, co dzieje 
się teraz przy kończących się środkach, ale 
pozyskujemy środki nadal. Ktoś zapyta z jakich 
funduszy? Ze wszystkich dostępnych. Przez 
dwa lata pozyskaliśmy prawie 20 mln złotych! 
W mieście pojawiły się istotne atrakcje 
turystyczne i miejsca rekreacyjne. 
Tak. Oczywiście musimy dopieszczać te istniejące, 
ale ciągle myślimy o czymś nowym. Z dużym 
zainteresowaniem i radością przyjęty został 
przez mieszkańców Dobczycki Park Miejski. 
To obszar prawie 4,5 ha. Miejsce odpoczynku, 
atrakcja dla turystów. Tutaj można wyjść na 
spacer, mamy tu wiele obiektów sportowych, 
rekreacyjnych: boisko do piłki plażowej, korty 
tenisowe, plac zabaw. Chcemy w przyszłości 
zainwestować w tor rowerowy, wyczynowy. 
Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
na tym terenie, zainwestowaliśmy z pieniędzy 
budżetu w rów odwadniający. Ma na celu nie 
tylko odwodnienie samego parku, ale docelowo 
Zarabia łącznie z ulicą Nowowiejską. 
To inwestycje w nowoczesną bazę tury-
styczną, a przecież wciąż prace trwają 
w najstarszej części miasta, na wzgórzu. 
Przede wszystkim trwają prace przy budowie 
kładki i to z całą pewnością będzie duża atrakcja 
dla wszystkich, którzy będą odwiedzać miasto, 
a także dla nas samych, dla mieszkańców. 
Zresztą, wszystko, co dzieje się na Wzgórzu 
Zamkowym, jest magnesem, który ściąga do 
Dobczyc. Pojawiają się tam kolejne niespo-
dzianki – odkryte zostały mury miejskie, gdzie 
trwają prace archeologiczne i konserwatorskie. 
Okazało się, że przebieg murów miejskich, który 
był zaproponowany w ramach ich uczytelnie-
nia, nie do końca zgadza się z tym, co zostało 

odsłonięte. Prawdopodobnie mury te zostaną 
nadbudowane. Ważne jest, żebyśmy inwesto-
wali w tę największą atrakcję naszej gminy, 
żebyśmy umieli się nią cieszyć, chwalić i być  
z niej dumnymi. 
Zejdźmy na chwilę ze Wzgórza, na Zarabie. 
Atrakcyjnym terenem jest też miejsce pod 
zaporą. Czy tutaj planowane są jakieś 
inwestycje, czy są pomysły na ten teren? 
To miejsce rzeczywiście bardzo atrakcyjne,  
a pomysłów na jego zagospodarowanie było 
już wiele. Począwszy od inwestycji w przemysł 
lekki, w przedszkole, hale 
magazynowe i produkcyjne 
po miejsce dedykowane 
sportowcom. Sam roz-
mawiałem z poważnym 
inwestorem, który jest 
właścicielem największego 
parku rozrywki w Polsce. 
Atrakcyjność tego terenu 
podkreślał, ale chce się 
skupić na inwestowaniu 
w park, którego jest wła-
ścicielem i rozbudowywać 
go. Dlatego ta interesująca 
dla nas oferta nie zakoń-
czy się realizacją. Ważne 
jest, że ulica Braci Kowal-
skich (dawniej Budowlana 

– przyp. red.) daje wiele 
możliwości, ale ja patrzę także z perspektywy 
dochodów do gminy. Mamy już park miejski, 
który jest miejscem atrakcyjnym rekreacyjnie. 
Otworzenie kolejnego mogłoby się wiązać  
z generowaniem kosztów z budżetu, a przecież 
mamy także inne inwestycje, które musimy 
zabezpieczyć. 
A jak turystycznie wykorzystać gminę, 
tereny w sołectwach? 
Jeżeli chodzi o te tereny, to chcemy – co się 
nam już w dużej mierze udaje – żeby to spo-
łecznicy inicjowali działania, które odkryją 
atrakcyjność gminy. Mamy takie plany, żeby 
wykorzystać na przykład znane sportowe 
nazwiska. Z Agnieszką Szwarnóg wyznaczyć 
ścieżkę treningową mistrzyni, przez Dobczyce 
i Niezdów, z wypisanymi wynikami na trasie. 
W Kornatce zaznaczyć trasy trenującego u nas 
po sąsiedzku Rafała Majki. Impreza pod jego 
patronatem, „Majka Days”, już ściągnęła do 
naszej gminy miłośników jednośladów, którzy 
odkryli atrakcyjność tych terenów. Ale jeszcze 
raz podkreślam – siłą naszego miasta, naszej 
gminy są społecznicy. To oni często mają pomysły, 
organizują się, realizują, działają. 
To także działania, które mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa… Wielu miesz-
kańców zgłasza przecież do Pana, do 
swoich radnych i sołtysów, problemy 
dotyczące na przykład dróg, chodników 
czy oświetlenia. 
To prawda. Mieszkańcy często o tych wła-
śnie problemach mówią, wskazują je. Ale też 
wielokrotnie spotykałem się z podziękowa-
niami za kolejne inwestycje. Te drogowe są 
dla nas bardzo ważne. W wielu sytuacjach,  
w sołectwach, to nie jest tylko położenie nowej 
nakładki, wytyczenie ścieżki turystycznej, 
ale to inwestycja w dogodny dojazd do domu, 
dobry dojazd do pól. Nie mamy wątpliwości, że 
infrastruktura drogowa jest dla mieszkańców 

strategiczna. Na dzisiaj mamy opracowany 
program drogowy, na który są przeznaczone 
na każdy rok pieniądze. I one są pewne. To 
są pieniądze, które możemy przeznaczyć na 
współpracę z samorządami powiatowym  
i wojewódzkim, w zakresie modernizacji dróg, 
chodników. To jest program 50 na 50, który 
widać w terenie. Chcemy w ramach tej kwoty 
co roku zabezpieczyć 500 tyś. zł, które będą 
gwarancją drogową. 
Drogi, chodniki, ale także przejścia dla 
pieszych. To też istotny element dbałości 

o bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo pieszych to sprawa bardzo ważna. 
Przykładem takiego zabezpieczenia, nie tylko  
w zakresie przejść, jest ścieżka pieszo-rowerowa 
wzdłuż ulicy Myślenickiej, bardzo ruchliwej drogi 
wojewódzkiej. Zachęcam wszystkich, żeby się 
choć raz tą ścieżką przespacerowali, przejechali 
na rowerze. Mimo hałasu od Myślenickiej, to 
naprawdę ciekawa trasa. 
I bezpieczna dla pieszych. 
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych, to nie 
sposób nie powiedzieć w tym miejscu o przej-
ściach w Rynku. Część już została oświetlona, 
a w niedługim czasie to oświetlenie pojawi się 
na wszystkich przejściach w centrum. W celu 
zwiększenia widoczności współpracujemy  
z Urzędem Marszałkowskim, w proporcjach 
50/50. 
Oprócz przejść, samo centrum wymaga 
szczególnej uwagi. Każdy z nas widzi, 
że dobczyckiemu Rynkowi potrzebny 
jest lifting. 
O tak i to głęboki. Możemy go upiększać mniej-
szymi lub większymi elementami, ale to nie 
zmieni faktu, że Rynek potrzebuje remontu. 
Koszt tej inwestycji to, w mojej ocenie, około 
20 – 25 mln zł. Z tym będzie się także wiązała 
reorganizacja centrum. To także pociągnie za 
sobą nowe rozwiązania dotyczące miejsc par-
kingowych, ich ograniczenie ale bez większego 
ograniczenia dla przedsiębiorców. Ja nigdy 
nie miałem i nie mam na myśli ograniczenia 
ruchu w centrum. To byłby błąd. Rynek musi 
żyć. Przedsiębiorcy muszą tu handlować  
i mieć klientów. Modernizacja Rynku to nie 
jest inwestycja na już, ale musimy się liczyć 
z tym, że to kwestia kilku lat. Staramy się 
zagospodarować jakąś tę przestrzeń, zadbać 
o nią. Takim elementem są ławki ustawione 
przy Florianie. Żeby mieszkańcy, turyści mogli 
sobie usiąść, odpocząć w centrum. Żeby nie 
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z życia gminy

Dobczyce w dziesiątce najlepszych gmin Małopolski

Gmina Dobczyce trafiła do czołówki najlep-
szych gmin Małopolski oraz utrzymała pozy-

cję Lidera Powiatu Myślenickiego. W Rankingu 
Gmin Małopolski 2020 Gmina Dobczyce zajęła 
wysokie 7. miejsce na 179 ocenianych gmin, a 
tym samym znacznie poprawiła zeszłoroczną 
pozycję, awansując z 20. miejsca. 

Za Gminą Dobczyce uplasowały się takie 
gminy jak m.in. Zakopane, Skawina, Wieliczka 
czy Oświęcim.

– To dla nas kolejne wyróżnienie i powód do 
dumy, ale przede wszystkim motywacja do 

dalszych działań. Cieszę się, że ciągły rozwój 
Gminy Dobczyce jest tak znakomicie oceniany 
i dostrzegany na forum samorządowej Mało-
polski – mówi burmistrz Tomasz Suś.

Małgorzata Jakubowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej, zwraca także uwagę na ważny 
czynnik społeczny. 

– Nie da się ukryć, że mieszkamy w wyjątkowym 
miejscu. Obok wyróżniających nas walorów 
krajobrazowych i kulturowych, mamy przede 
wszystkim wspaniałą społeczność - najcenniejszy 
kapitał, jakim możemy dysponować. To właśnie 
ludzie – społecznicy, działacze, mieszkańcy 
nadają tor rozwojowi gminy. To wyróżnienie 

to nasz wspólny sukces.
Ranking Gmin Małopolski organizuje FRDL 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycz-
nym w Krakowie. Obie instytucje opracowały 
wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność 
władz samorządowych 179 gmin regionu (bez 
miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego 
Sącza, Tarnowa).

Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik 
kilkunastu wskaźników, obrazujących różne 
sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. 

Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim 
zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszcze-
gólnych częściach regionu. Gminę Dobczyce 
wyróżnia m.in. wysoka klasyfikacja ze względu 
na wydatki inwestycyjne czy pozyskane dofi-
nansowanie ze środków unijnych, świetnie na 
tle Małopolski wypadają także wyniki ubiegło-
rocznych ósmoklasistów. 

Gmina Dobczyce zalicza się także do gmin, w 
których cała powierzchnia objęta jest obowiązu-
jącymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.

jota
fot. Jacek Rapacz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dob-
czycach wznawia działalność po przerwie 

związanej z zapobieganiem rozprzestrzeniania 

siadali na cokole wokół św. Floriana. Chcemy, 
żeby znajdujący się tutaj symboliczny Grób 
Nieznanego Żołnierza był na tyle widoczny, 
żeby nie stanowił miejsca do siedzenia. Bo to 
jest miejsce szacunku i pamięci. Dlatego teraz 
podnosimy płytę, żeby była po prostu widoczna. 
Chcemy, żeby nasze centrum, o wyjątkowym 
charakterze ulicówki, było przyjazne, piękne 
i bezpieczne. 
Jakie są plany Pana, jako burmistrza, na 
ten zbliżający się rok? 
Bezpieczeństwo w Rynku – to plan na najbliższe 
tygodnie. Żeby rzeczywiście każde przejście 
było doświetlone. Oczywiście bezpieczeństwo 
w sołectwach, które wiąże się z modernizacją 
dróg. Składamy wnioski do FROGu (Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych – przyp. red.), aby 
łatwiej można dojechać do pól. To małe i więk-
sze sprawy, które są codziennością naszych 
mieszkańców. Chcemy inwestować nadal w 
drogi, w bezpieczeństwo, chcemy także ruszyć 
z inwestycjami w kanalizację. Na początek  
z projektem obejmującym Niezdów i Skrzynkę, 
chcemy także zrobić część kanalizacji w Stojo-
wicach i w Kornatce. 
Rozpoczęliśmy od pytania o mijający 
rok. Ja do niego jeszcze wrócę, do tych 
trudnych miesięcy strachu, obaw i nowej 
rzeczywistości. Co dla Pana było w tym 
roku najtrudniejsze? 
Sytuacja, w której się znaleźliśmy wszyscy, 
była dla mnie trudna z całą pewnością. Ale 
wiedziałem, że musimy zabezpieczyć naszych 
pracowników, pomóc mieszkańcom. Przyznam, 
miałem takie dwa dni, kiedy naprawdę się 
obawiałem. Nie wiedziałem, czy będziemy 
mieć środki do dezynfekcji, czy będziemy 
mogli zabezpieczyć pracowników w maseczki,  
w rękawiczki. Skąd wziąć te wszystkie ubrania 
ochronne, przyłbice. Były obawy. Ale dużo 
dała tutaj współpraca, bo myśmy wszyscy 
zderzyli się z tym covidem i musieliśmy się  
z nim oswoić. Drugim trudnym dla mnie tematem, 
co już wspomniałem, była kwestia śmieci. To 
bardzo ciężki temat, dla mnie, jako burmistrza, 
dla innych samorządów. Te podwyżki będą  
w większości gmin drastyczne. My, jako gmi-
na, staramy się wziąć na siebie część kosztów,  
w postaci kosztów administracyjnych, co pozwoli 
nieco obniżyć ceny. Ale to nie zmienia faktu, że 
wzrost cen za wywóz śmieci będzie duży. Wierzę, 
że w tej kwestii będzie to rok przełomowy, bo 
mam nadzieję, że więcej z takimi podwyżkami 
nie będziemy musieli się już borykać. Ustawa 
sejmowa wymaga na nas wielu zmian, które 
przekładają się na znaczny wzrost cen.
Czego życzyć mieszkańcom w tych ostatnich 
dniach odchodzącego roku, na kolejne 
miesiące, w wyczekiwanym z nadzieją, 
2021 roku? 
Zdrowia, optymizmu. Przede wszystkim 
szukania człowieka w człowieku. Wiem, że to 
będą święta inne, niż zwykle, ale życzę, aby 
były bardzo rodzinne. Najbardziej życzę tego, 
aby zawsze rozstawać się w zgodzie i witać się  
z radością. Burmistrz, radni nie mają możliwości 
zmienić wielu kwestii. Jednak chcemy abyście 
drodzy Mieszkańcy byli i żyli w zrozumieniu. To 
trudne, jednak zawsze powtarzam, aby anali-
zować sytuację w całym kraju. My rozwijamy 
się, jako gmina znakomicie. Obecnie jesteśmy 
liderem powiatu. To duma dla mieszkańców 
Królewskiego Miasta Dobczyce. Spokojnych  
i wesołych świąt.

Rozmawiała: Anka Stożek

się choroby COVID-19.
ŚDS wrócił do funkcjonowania po przymu-

sowej przerwie, już 1 grudnia.
Placówka zaprasza podopiecznych, zainte-

resowanych uczestnictwem w zajęciach, któe 
organizowane są w budynku przy Jagiellońskiej. 

Zajęcia odbywają się codziennie w dwóch 
grupach. Pierwsza grupa od godz. 7.30 do 11., 
druga - od godz. 11.30 do 15. 

Na zajęciach uczestnicy m.in. wykonują 
prace plastyczne przy użyciu różnych technik 
dostosowanych do swoich umiejętności. 

Osobom nieuczestniczącym w zajęciach 
stacjonarnych zapewniają dostarczenie mate-
riałów terapeutycznych.

ŚDS

ŚDS wraca po przerwie
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Paweł Wojnarowski autorem darmowej aplikacji  
z testami PSP i OSP

Członek OSP Kędzierzynka oraz fundator 
Fundacji Dobczyckie Centrum Wsparcia 

Paweł Wojnarowski twórcą darmowej aplikacji 
„Testy PSP i OSP”. Aplikacja, która stanowi 
świetne źródło wiedzy i narzędzie nauki, 
zawiera 1065 pytań KG PSP udostępnionych 
przez Komendę Główną Państwowej Straży 

Pożarnej w celu weryfikacji gotowości bojowej. 
W aplikacji pytania zostały podzielone na 

działy z możliwością wybory do egzaminu tylko 

wybranych, możliwy jest także druk pytań  
w formacie pdf. Aplikacja została opubliko-
wana we wrześniu i dostępna jest na systemy 
Android, jej pobranie jest darmowe i możliwe 
na platformie „Sklep Play”.

Ciekawostką jest, że pomysł stworzenia apli-
kacji zrodził się podczas organizowanego przez 

Komendę Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Myślenicach 
kursu dla druhów OSP, w tym 
m.in. druhów OSP Kędzierzynka. 
To także nie pierwsza tego typu 
aplikacja stworzona przez Pawła 
Wojnarowskiego, wcześniej stwo-
rzył on aplikację „Testy KPP” dla 
ratowników kwalifikowanych.  
W przeciągu pięciu lat została 
ona pobrana ponad 50 tys. razy.

Burmistrz Tomasz Suś podczas 
spotkania z autorem aplikacji 
złożył gratulacje z tego osobistego 
sukcesu oraz podziękowania za 
wysiłek i społeczną pracę na rzecz 
ułatwienia dostępu do wiedzy 
druhom i strażakom, a co za tym 

podniesienia ich kompetencji. 
jota  

fot. Paweł Stoch

Dobczycki hejnał w południe 
rozbrzmiewa nad miastem

Od początku grudnia nad Dobczycami 
rozbrzmiewa hejnał miasta, który niesie 

się z wieży budynku dawnej szkoły przy ul. 
Jagiellońskiej. 

Hejnał autorstwa Macieja Piwkowskiego, 
nagrany przez trębaczy z Orkiestry Dętej Dob-
czyce, powstał z okazji Jubileuszu 700-lecia 

Królewskiego Miasta Dobczyce. Był jednym 
z wielu nadesłanych do ogłoszonego z oka-
zji Jubileuszu konkursu. Teraz mieszkańcy  
i odwiedzający Dobczyce będą mogli usłyszeć 
go codziennie w samo południe.

– Chciałbym, aby ta niespełna minuta dobczyc-
kiego hejnału, przypominała mieszkańcom  
o długiej historii i tradycji miasta – mówi bur-
mistrz Tomasz Suś. - Chciałbym, aby mieszkańcy 
dobrze poznali ten symbol i się z nim utożsamiali. 

Hejnał odgrywany jest dzięki zamontowa-
nemu mechanizmowi pozytywkowemu. Dzięki 
głośnikom zorientowanym na trzy strony, sły-
szalny jest w wielu punktach miasta. 

jota
fot. Jacek Rapacz

W tegorocznej Świątecznej Zbiórce Żywności 
zebrano 411 kg żywności. Zbiórka ta była inna 
niż poprzednie z uwagi na obecne okoliczności, 
ale również z uwagi na brak wolontariuszy. Tym 
bardziej dziękujemy mieszkańcom gminy Dob-
czyce za podzielenie się żywnością z najbardziej 
potrzebującymi. 

Zbiórka została przeprowadzona na terenie 
sklepów: Supermarket „Jan”- ul. Mostowa, Witosa, 
w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul. Mar-
win, Rynek, Brzączowice oraz w Supermarkecie 

„Biedronka. Z zebranej żywności pracownicy 
socjalni przygotowali 40 paczek, które przekażą 
osobom starszym, samotnym oraz rodzinom  
w trudnej sytuacji. 

Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Ponad 3500 książek zakupionych do dobczyckich bibliotek

Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowa-
nie z „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dla sześciu szkół podstawowych. 
W ramach programu pracownicy bibliotek 

zakupili nowości wydawnicze, które uatrakcyjnią 
szkolny księgozbiór, a co za tym idzie zachęcą 
dzieci i młodzież do częstszego odwiedzania 
bibliotek i rozwijania pasji czytelniczych.

Dzięki programowi szkolne biblioteki wzboga-
ciły się nie tylko o lektury, ale przede wszystkim 
o powieści dla dzieci i młodzieży - fantastyczne, 
przygodowe, obyczajowe, detektywistyczne  
i historyczne, komiksy, bajeczki i wierszyki dla 
najmłodszych oraz baśnie, mity i legendy.

- Mówi się, że czytanie jest dla mózgu tym co 
gimnastyka dla ciała, dlatego ważne dla mnie 
jest, aby nauczyciele i pracownicy bibliotek 
zachęcali młodych ludzi do sięgania po książki, 

„zarażali” ich pasją do czytania. Cieszę się, że 
mogę ich wspomóc poprzez zdobywanie pieniędzy 
na zakup książek, które są atrakcyjne dla dzieci  
i młodzieży i które mogą im pokazać, że czytanie 

to wspania-
ła przygoda 

– powiedział 
bu r m i st r z 
Tomasz Suś.

W ramach 
p r o g r a mu 
gmina Dob-
czyce uzyskała 
dofinansowa-
nie w wyso-
kości 46.480 zł . Wartość projektu to 58.100 zł  
w tym: SP Nr 1 w Dobczycach - 15.000 zł (12.000 
zł dotacji, SP Nr 2 w Dobczycach - 15.000 zł 
(12.000 zł dotacji), SP w Brzączowicach - 15.000 
zł (12.000 zł dotacji, SP w Stadnikach - 5.000 zł 
(4.000 zł dotacji), SP w Dziekanowicach - 5.000 
zł (4.000 zł dotacji), SP w Nowej Wsi - 3.100 zł 
(2.480 zł z dotacji)

Program realizowany jest przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

sacy
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Kolejne miliony trafią do 
Gminy Dobczyce

5 mln. zł trafi do budżetu Gminy Dobczyce  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W ramach tej kwoty, która stanowi wsparcie 
dla samorządów w walce z ekonomicznymi 
skutkami pandemii COVID-19, możliwa będzie 
poprawa gospodarki opadowo-ściekowej  
w części miasta. 

W sumie Gmina Dobczyce pozyskała w tym 
roku ponad 9 mln zł ze środków rządowych  
w ramach tzw. „Tarczy dla samorządów”. Podczas 
pierwszego etapu do budżetu gminy trafiło ponad 
4 mln zł. Rządowe dofinansowanie pozwala na 
realizację ważnych inwestycji mających na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców w czasie 
szczególnie trudnym, gdy znacznie spadły wpływy 
do budżetów samorządów.
 - Pragnę złożyć podziękowania na ręce premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz wojewody Łukasza 
Kmity za wsparcie rozwoju Gminy Dobczyce, 
szczególnie teraz, gdy wszyscy mierzymy się ze 
skutkami pandemii. Podziękowania za wsparcie 
należą się także wszystkim zaangażowanym 

– posłowi z naszego regionu Władysławowi 
Kurowskiemu oraz pracownikom urzędu 
odpowiedzialnym za przygotowanie wniosku. 
Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tej, jakże pięknej i bogatej niespodzianki dla 
Dobczyc - powiedział burmistrz Tomasz Suś. 

W tej odsłonie RFI jednostki samorządu 
terytorialnego, mogły wnioskować o środki na 
konkretne zadanie. Podczas oceny wniosków 
brano pod uwagę takie kryteria jak komplek-
sowość planowanych inwestycji, ograniczenie 
emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględ-
nienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc 
osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które 
skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji 
na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt  
w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

ugim

Projekt „Aktywizacja w Dobczycach”, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dobczycach, złożony w konkursie, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
otrzymał ponad 260 tys. zł dofinansowania.  

Celem projektu jest przeprowadzenie zindy-
widualizowanych działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie weźmie udział 40 osób bez-
robotnych lub nieaktywnych zawodowo. Dla 
każdego uczestnika zostanie sporządzona 
indywidualna diagnoza potrzeb, na podstawie 
której zaplanowane będzie odpowiednie wspar-
cie. W zależności od potrzeb, będą to kursy lub 
szkolenia zawodowe, staże, rehabilitacja oraz 
pomoc finansowa.

Projekt będzie realizowany od 4 stycznia 
przyszłego roku do 30 czerwca2023 roku. Łącz-
ne nakłady finansowe to 309 250 zł (w tym: 
dofinansowanie: 261 250 zł. i wkład własny: 
48 tys. zł).

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowa-
dzona w I kwartale 2021 roku, a osoby zainte-
resowane udziałem w projekcie mogą uzyskać 
szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach pod 
nr tel. 12/372 17 11.

mgops

Daniel Zając laureatem nagrody im. Elżbiety Kautsch

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ispina” 
w Dobczycach przyznało pierwszą Nagro-

dę im. Elżbiety Kautsch. Laureatem został 
osiemnastoletni Daniel Zając – utalentowany 
plastyk-pasjonat, którego prace zachwycają 
precyzją i detalem wykonania. 

Niezwykłe zdolności manualne oraz pamięć 

do szczegółów pozwalają mu tworzyć zjawiskowe 
dzieła – wykonane z plasteliny maszyny rolnicze 
czy grafiki odwiedzanych miejsc, szczególnie 
tych ciekawych architektonicznie. 

Nagroda im. Elżbiety Kautsch wręczona 
przez Cecylię Frajtag, prezes Stowarzyszenia, 
jest uhonorowaniem całokształtu twórczości 
artystycznej Daniela i wsparciem w dalszym 
realizowaniu pasji. Jest ona swojego rodzaju 
mecenatem, bowiem właśnie rolę mecenasa 
kultury odgrywała często śp. Elżbieta Kautsch 
w naszej społeczności. Stowarzyszenie zapewnia, 
że zapoczątkowana w tym roku tradycja, będzie 
kontynuowana w latach kolejnych. 

Podczas kameralnej uroczystości wręczenia 
Nagrody nie zabrakło przedstawicieli samorządu 

reprezentowanych przez burmistrza Tomasza 
Susia oraz przewodniczącą Rady Miejskiej, 
Małgorzatę Jakubowską, przedstawicieli Ispiny, 
a przede wszystkim „dobrych duchów” wspie-
rających Daniela w rozwoju pasji, a także pre-
zentację jego prac szerszemu gronu odbiorców. 
Największe oparcie zdolnemu plastykowi daje 

bez wątpienia mama  
– pani Bogumiła, która 
nieustannie wpiera 
syna i motywuje do 
dalszej pracy. 

Daniel cierpi na 
autyzm, co jednak nie 
przeszkadza mu w roz-
woju zainteresowań,  
a wręcz potwierdza, że 
osoby te są wyjątkowo 
zdolne. Jest uczniem 
klasy gastronomicz-
nej branżowej szkoły  
stopnia Specjalne-
go Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego  
w Myślenicach. Od lat 
odnosi sukcesy w kon-

kursach plastycznych, a swoją kolekcję związaną 
z gospodarstwami rolnym stale powiększa. Jako 
mieszkaniec Skrzynki ma bezpośredni kontakt 
z jednym z takich gospodarstw, stąd mama 
podkreśla, że inspiracje czerpie „po sąsiedzku”.

Prace Daniela, zarówno te wykonane  
z plasteliny, jak i grafiki, można już oglądać  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach, 
do czego szczególnie zachęca dyrektor placówki 
Paweł Piwowarczyk. 

Oglądając wystawione prace nie sposób 
wyjść z podziwu nad precyzją ich wykonania, 
autentycznością i rzeczywistym odwzorowaniem. 

Zapraszamy do biblioteki, a Danielowi 
życzmy dalszych sukcesów!

Tekst i fot: jota

Wielkie serca  
w Szlachetnej Paczce

Kolejny finał Szlachetnej Paczki za nami. 
Tradycja „weekendu cudów” na trwałe 

wpisała się już w grudniowy czas, ale tegoroczny 
finał miał szczególny charakter. 

W tym trudnym roku moc pomocy i wielkie 
serca otwarte na potrzeby drugiego człowieka 
miały szczególne znaczenie, a wolontariuszom 
należą się ogromne słowa podziękowania. 

Choć punkt kulminacyjny Szlachetnej Paczki, 
tzw. „Weekend Cudów”, przypada w połowie 

grudnia, to wolontariusze pracę rozpoczynają 
znacznie wcześniej. Pomimo pandemii udało się 
zebrać informacje o potrzebujących rodzinach, 
a także znaleźć ofiarodawców, którzy w tym 
roku w sumie obdarowali 35 domów z gmin: 
Dobczyce, Wiśniowa oraz Raciechowice.

Do pomocy włączyli się także strażacy Ochot-
niczych Straży Pożarnych, firmy i instytucje. 
Dzięki wsparciu druhów OSP Kornatka udało 
się m.in. dotrzeć z paczkami do każdej z rodzin, 
co znacznie utrudniały warunki atmosferyczne 
panujące podczas „weekendu cudów”.

Podobnie jak w ubiegłym roku magazyn 
rejonu Dobczyce zlokalizowany był w Regional-

nym Centrum Oświatowo-
-Sportowym w Dobczycach, 
gdzie przez weekend 12-13 
grudnia spotkać moż-
na było wolontariuszy 
w charakterystycznych 
czerwonych koszulkach 
z napisem „Lubię Ludzi”. 

Koordynatorem akcji 
był Dariusz Krawczyk, 
lider Szlachetnej Paczki 
w naszym regionie. 

jota
fot. ze zbiorów 

Wolontariatu
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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rozmaitości

Powiatowy Przegląd Kolędniczy online

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są 
niezwykle ważnym elementem kultury 

ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza 
wpisują się w wielowiekową polską tradycję.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe  
w Myślenicach serdecznie zapraszają, dziecię-
ce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze 
działające na terenie powiatu myślenickiego  
i prezentujące autentyczne formy kolędowania 
charakterystyczne dla regionu, z którego się 
wywodzą, do udziału w Powiatowym Przeglą-
dzie Grup Kolędniczych „Hej Kolęda, Kolęda…”.

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła 
na nas konieczność zmiany formuły konkursu. 
W związku z obowiązującymi obostrzeniami, 
przegląd odbędzie się w formie online. Zależy 
nam na zdrowiu i bezpieczeństwie uczestników, 
więc zaproponowana forma przeglądu jest  

w tym momencie jedyną możliwą. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie 

organizatora – Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Dobczycach www.mgokis.
dobczyce.pl 

Karty zgłoszenia oraz nagrania prezentacji 
konkursowych należy dostarczyć do Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dob-
czycach w nieprzekraczalnym terminie do 12 
stycznia 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się 
z regulaminem Przeglądu, a w szczególności  
z wymaganiami technicznymi dla nadsyłanych 
nagrań.

Organizator powoła komisję artystyczną, 
która oceni prezentacje konkursowe. Najlepsze 
grupy zostaną zakwalifikowane do przeglądów 
wojewódzkich (online) w Bukowinie Tatrzańskiej 
i Podegrodziu.

mgokis

Młodzi zdolni – osiągnięcia 
tischnerowskich uczniów

Pandemia i zdalne nauczanie nie przeszkodziły 
uczniom Zespołu Szkół w Dobczycach w zdo-

bywaniu osiągnięć w konkursach edukacyjnych 
i sportowych, szkolnych i pozaszkolnych. Mimo 
niesprzyjających okoliczności, spowodowanych 
przez pandemię koronawirusa, uczniowie 
nadal biorą udział, tym razem najczęściej 
wirtualnie, poprzez platformy internetowe, 
w różnego rodzaju konkursach, wykazując się 
aktywnością i zaangażowaniem. 

W grudniu został zorganizowany Szkolny 
Konkurs Polonistyczny. Zadanie konkursowe 
polegało na rozwiązaniu testu, którego pytania 
odnosiły się do wiersza Bolesława Leśmiana 

„Dziewczyna”. Uczestnicy musieli wykazać się 
umiejętnością interpretacji tekstu, znajomością 
teorii literatury oraz wiedzy o języku. Najlepsze 
wyniki osiągnęli ex aequo: Mikołaj Domanus 
(3T2) oraz Patryk Mika (2T2g).

Uczniowie mogli się również wziąć udział 
w trwającym od listopada szkolnym konkursie 
bibliotecznym „Wymyśl zakończenie lub zmień 
losy bohaterów dowolnej lektury szkolnej”. Naj-
więcej prac dotyczyło „Romea i Julii”, ciekawie 
kończyły się również w interpretacji uczniów 
losy „Małego Księcia”. Pierwsze miejsce zajęła  
Sara Sowa (2T2p), natomiast drugie miejsce ex 
aequo przyznano Żanecie Siatce (2l2p) i Danie-
lowi Kośmidrowi (1T1).

Tischnerowska młodzież uczestniczyła 
również, jak co roku, w eliminacjach Olimpiady 
Wiedzy o Żywności i Żywieniu, po etapie szkol-
nym do etapu okręgowego zakwalifikowały się 
dwie nasze uczennice: Patrycja Piech (2TGg)  
i Magdalena Surówka (3TGE), przygotowywane 
poprzez platformę internetową pod kierunkiem 
nauczycielki pracowni gastronomicznej Joanny 
Brytan. 

- Olimpiada jest znakomitym doświadczeniem 
dla osób, które lubią się uczyć i angażować w 
życie szkoły - mówi Patrycja Piech. - Była to 
dla mnie niesamowita przygoda. Materiał był 
obszerny, ale odpowiednia organizacja czasu, 
połączona ze zdalnym nauczaniem i dobrym 
nauczycielem wspomagającym, pozwoliły mi 
rozwinąć zainteresowania o żywieniu człowieka.

Uczestnictwo młodzieży w konkursach 
przedmiotowych i olimpiadach to nie tylko 
przygoda dla tych młodych ludzi, ale przede 
wszystkim podnoszenie kompetencji oraz pro-
mocja dla szkoły.

oprac (bd)

Potrzebna pomoc pani Grażynce - emerytowanej nauczy-
cielce Zespołu Szkół w Dobczycach.
Pani Grażyna jest inicjatorką gminnych obchodów Świato-

wego Dnia Pokoju, a przede wszystkim dobrej, ciepłej, otwartej 
osobie. Pani Grażyna choruje na nieoperacyjny nowotwór  
z przerzutami. 

Ratunkiem dla niej jest alternatywne leczenie, którego 
wartość wyszacowano wstępnie na kwotę 80 000 zł. Prosimy 
Was o dokonywanie wpłat na rzecz pani Grażyny. 

Każda złotówka ma ogromne znaczenie. Link do zbiórki: 
https://zrzutka.pl/pomozmy-grazynce-spelnic-ma-
rzenia-uratowac-jej-zycie

Red.

Kup kalendarz - wesprzyj ZPiT „Dobczyce”

Co roku Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” wydaje kalen-
darz. Całkowity dochód z jego sprzedaży przeznaczany 

jest na zakup kostiumów dla tancerzy i muzyków. 
Kalendarz jest efektem współpracy Zespołu Pieśni  

i Tańca „Dobczyce” z firmą Lentil Studio. Tegoroczne wydanie,  
w wersji studyjnej, ukazuje piękno kultury ludowej. Na 
zdjęciach można zobaczyć artystów należących do zespołu.

Każdy zakupiony kalendarz - jest cegiełką dołożoną do 
rozwoju zespołu. Kwota minimalna: 20 zł.

Punkty dystrybucji: biuro MGOKiS Dobczyce, ul. Szkolna 
43, pokój 143 (w godzinach pracy biura), sklep Fotoperspek-
tywa, Dobczyce, Sklep Groszek, Stadniki, możliwa sprzedaż 
wysyłkowa.

Ponadto w niedzielę, 27 grudnia kalendarze będzie można nabyć przy kościele parafialnym 
w Dobczycach.

mgokis
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W cyklu prezentacji „Zwyczajnie niezwy-
czajni” przedstawiamy dziś kolejne osoby, które 
zasługują na uwagę i bliższe poznanie. Są to: 
Daniel Zając i Bogusława Zając. Daniel Zając jest 
młodym artystą amatorem, którego prace można 
podziwiać na wystawie w Miejskiej Bibliotece 
w Dobczycach. Za swoją twórczość otrzymał 
w grudniu br. nagrodę im. Elżbiety Kautsch. 
O pasjach Daniela rozmawiamy z Bogusławą 
Zając, jego mamą.  

Jakie były początki artystycznej twór-
czości Daniela?
Zaczęło się banalnie. Daniel w wieku ok. 3-4 
lat trafił do szpitala. Czekaliśmy na diagnozę i 
ten pobyt się przedłużał. Był bardzo ruchliwym  
i żywym dzieckiem, a ja chciałam czymś go 
zająć, żeby mu wypełnić czas. Zaczęłam rysować  
w zeszycie różne zwierzątka. Zainteresował 
się tym i sam zaczął rysować. Z czasem coraz 
bardziej go to zajęcie wciągało. W wieku 
przedszkolnym, w „zerówce” w Stadnikach, 
jego zdolności plastyczne zostały zauważone i 
od tamtej pory rysował coraz częściej i chętnej. 
Zarówno w przedszkolu jak i w szkole, brał 
udział w różnych konkursach i zdobywał różne 
wyróżnienia i nagrody. 
Syn jest samoukiem, czy też ktoś mu 
pomagał w rozwijaniu jego pasji?
Najpierw rysował sam, zachęcany przez nauczy-
cieli, zarówno w przedszkolu jak i w szkole. 
Jednak po kolejnej uwadze nauczycielki, że syn 
ma talent, który warto rozwijać, zwróciliśmy się 
o pomoc do pani Lucyny Sławińskiej-Targosz. 
Pod jej okiem, Daniel od trzeciej klasy szkoły 
podstawowej rozwijał się, poznawał nowe 
techniki i odkrywał swoje pasje. Na początku 
głównie rysował i tworzył różne szkice. Jed-
nak, gdy Daniel miał gorszy dzień i nie chciał 
rysować, Pani Lucyna proponowała mu inne 
zajęcia, w tym lepienie z plasteliny. Zaczął 
od lepienia miniatury kościoła, której nigdy 
nie ukończył, bo długo pracował nad każdym 
detalem. Potem, z czasem, zaczął lepić inne rze-
czy – głównie te obserwowane w najbliższym 
otoczeniu. Szczególnie fascynują go zwierzęta 
i różnego rodzaju maszyny rolnicze, które 
wiernie odtwarza. Jednak do tego, że został 
zauważony, przyczyniło się więcej osób. Na 
przykład pani Katarzyna Wójtowicz – nasza 
sąsiadka i dobry duch, która wiedziała o pasji 
Daniela i jako pierwsza zaproponowała zor-
ganizowanie wystawy w Bibliotece Miejskiej  
w Dobczycach. Jej pomysł spotkał się z zaintere-
sowaniem pracowników i dyrektora Biblioteki, 
którzy potraktowali nas z dużą życzliwością  

Zwyczajnie niezwyczajni: Bogusława Zając
i otwartością. Szczególnie pani Dorota Mistarz 
bardzo zaangażowała się w pracę nad tą wysta-
wą. Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim 
osobom, bo to niesamowite patrzeć na radość 
mojego syna.  
 A jak Pani, jako 
matka, postrzega 
twórczość syna?
Cieszę się, że odkrył 
swoją pasję. Przede 
wszystkim widzę w tym 
świetny sposób na jego 
komunikowanie się ze 
światem zewnętrznym. 
Daniel, jako dziecko 
autystyczne, ma z tym 
spory problem. Jako 
małe dziecko długo 
nie mówił. Jego zacho-
wanie nie zawsze było 
zrozumiałe i akcepto-
wane przez otoczenie 
i rówieśników, którzy czasem robili mu różne 
psikusy. Przez to było mu jeszcze trudniej  
i zamykał się w sobie. Dziś Daniel jest bardzo 
otwarty i wrażliwy. Chętnie wita i pozdrawia 
wszystkie osoby, które zna i bardzo przeżywa, 
gdy ktoś go nie zauważa i nie odpowiada na 
te pozdrowienia. Więc bardzo cieszy się cieszy, 
że jego prace są oglądane i słyszy tyle pochwał 
oraz ciepłych słów pod swoim adresem. 
Jego prace cechuje niezwykła wręcz 
dbałość o detale i staranne wykonanie. 
Jak długo trwa praca nad jedną taką 
miniaturą?
Różnie to bywa. Czasem szybko, w ciągu 
jednego dnia, ale nad niektórymi modelami 
maszyn i traktora pracował przez ponad dwa 
tygodnie. Bardzo wiernie stara się odtworzyć 
to, co zobaczył. Poza tym są to bardzo małe 
rzeczy, miniaturki, które wymagają szczegól-
nego skupienia, bo łatwo coś zepsuć doklejając 
kolejny element.
Na wystawie w bibliotece możemy podzi-
wiać modele maszyn, głównie rolniczych 
i figurki zwierząt z plasteliny oraz piękne 
rysunki Daniela. Czy to wszystkie jego 
pasje?
Nie. Oprócz tego, bardzo go interesuje geo-
grafia, różne zjawiska atmosferyczne oraz 
pogoda. Często rysuje mapy, doskonale wie, 
gdzie na przykład powstają nowe drogi  
w Polsce. Zwraca też ogromną uwagę na archi-
tekturę. Potrafi powiedzieć, w jakim stylu jest 
wybudowany dany kościół czy inny budynek. 
Bardzo lubi zwiedzać różne architektoniczne 

zabytki. Wymusił kiedyś na mnie, żebyśmy 
pojechali do Kolegiaty św. Anny w Krakowie, bo 
czytał o niej w Internecie i chciał ją koniecznie 
zobaczyć „na żywo.”
Co Daniel robi poza rozwijaniem swoich 
pasji?
Obecnie uczy się w szkole branżowej w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Myślenicach, gdzie ma nadzieję zdobyć zawód 
kucharza. Nie jest to do końca zgodne z jego 
zainteresowaniami i z tym, co chciałby robić 
w przyszłości, ale miał wybór tylko pomiędzy 
tym a zawodem ślusarza. 
Rozmawiamy o Danielu, a może Pani 
powie coś o sobie?
Bo ja wiem… Kiedyś ksiądz powiedział mi, że 
takie dzieci jak Daniel są potrzebne na tym 
świecie, i że mieć takie dziecko to wielkie wyróż-
nienie przez Boga i bohaterstwo w zmaganiu się  
z przeciwnościami losu. Staram się trzymać 
tej myśli i wierzyć, że to, z czym przyszło nam 
się mierzyć, jest skrojone na nasze siły. Oprócz 
Daniela mamy dwójkę wspaniałych dzieci, dla 
których też musimy mieć czas i serce. Jak w 
każdym domu, jest wiele problemów, z który-
mi trzeba się mierzyć codziennie i wierzę, że 
damy sobie radę. 
Czego Pani, Danielowi i całej Państwa 
rodzinie życzyć w Nowym Roku?
Chciałabym, że Daniel nadal mógł się rozwijać, 
tworzyć nowe prace i poznawać nowych ludzi. 
Chcielibyśmy skończyć remont domu i usuwanie 
skutków pożaru, jaki mieliśmy na wiosnę tego 
roku. Bardzo chętnie nawiązałabym też kontakt 
z innymi rodzicami autystycznych dzieci, żeby 
podzielić się własnymi doświadczeniami i wie-
dzą na temat autyzmu, możliwości uzyskania 
pomocy, czy radzenia sobie z codziennymi 
troskami.

Rozmawiała: Iwona Urbaniak
fot. Joanna Talaga

Zupa rybna wigilijna
ok.1,5 litra wywaru z warzyw, 
ok. 1/2 kg ryby oczyszczonej /karp, san-
dacz, szczupak/,
4 dkg suszonych grzybów, 
masło, mąka, 
sol, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku

Grzyby umyć, namoczyć, ugotować. Ryby 
umyć, oddzielić od ości, pokroić na niewielkie 
kawałki, zalać wywarem z warzyw i grzybów  
i gotować na małym ogniu ok. 40 minut.

Tłuszcz rozgrzać na patelni, wymieszać  

z mąką i zasmażyć nie rumieniąc. Połączyć  
z wywarem, mieszając trzepaczką zagotować. 
Dodać pokrajane w paseczki grzyby i doprawić 
do smaku. Podawać z łazankami.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wiele 
dobrego w Nowym Roku 2021 życzy Wszystkim 

Czytelnikom 
Teściowa z Rodziną

Porada zamiast skupiać się tylko na sobie 
i swojej rodzinie - rozglądnijmy się wokół  
i znajdźmy kogoś, kto czeka na serdeczny gest  
z naszej strony, na chwilę rozmowy i zaintereso-
wania. Miejmy czas dla siebie a w szczególności 
dla ludzi starszych i samotnych.

Z przepisów Teściowej

W poprzednim wydaniu Tapety, w cyklu 
„Zwyczajnie niezwyczajni” zamieściliśmy 

wywiad z Panią Iwoną Puchałą.
W swoich wspomnieniach Pani Iwo-

na wymieniła swojego opiekuna prak-
tyk, nauczycielkę języka polskiego  
z Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych,Panią 
Eugenię Majkę.

 W nasz tekst niestety wkradł się chochlik 
redakcyjny i imię Pani Eugenii zostało zmienione.

Wszystkich zainteresowanych za pomyłkę 
serdecznie przepraszamy.

Red.

Sprostowanie
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50 posiłków wigilijnych trafiło do osób starszych i samotnych

Mikołajkowe sukcesy  
dobczyckich łuczników

Z medalami i pucharami przyjechali do 
Dobczyc łucznicy z sekcji MGOKiS z Miko-

łajkowego Turnieju Halowego, który odbył się 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Turniej rozegrano 5 grudnia. Nasi łucznicy 
sięgnęli po laury, a do turnieju przygotowywali 
się pod okiem trenera Tomasza Pytlaka. 

Łucznicy startowali w kategoriach dzieci  
i młodzików. W zawodach rywalizowało 55. 
zawodników z 8. małopolskich klubów, m.in.: 
MGOKiS Dobczyce, MLKS Dąbrovia, KS Pła-
szowianka, PKS Jakub Więcławice, ULKS Grot 
Zabierzów, ULKS Sokole Oko Zawadka, ŁTS 
Zamek Suski Sucha Beskidzka, UKS Ósemka 
Kraków.

W „Turnieju Mikołajkowym” zawodnicy 
MGOKiS Dobczyce zdobyli:

W kategorii młodziczek: pierwsze miejsce 
zajęła Gabriela Kica. W kategorii młodzików  
z drugą lokatą wrócił z zawodów Mikołaj Pieniążek.

W kategorii dzieci starszych – dziewczęta 
pierwsze miejsce zajęła Blanka Malinowska, 
natomiast Kamila Piwowarska miejsce czwarte.

W kategorii dzieci starszych – chłopcy trzecie 
miejsce zajął Jan Bobek, siódme – Alan Kupiec, 
ósme – Artur Kanik.

W kategorii dzieci młodsze – dziewczęta 
trzecie miejsce trafiło do Angeliki Xyrotiri, piąte 
do Hanny Moskowczenko.

Organizatorem zawodów był Miejsko-Lu-
dowy Klub Sportowy „Dąbrovia” w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Serdecznie gratulujemy naszym 
zawodnikom świetnych wyników i życzymy 
dalszych sukcesów w turniejach łuczniczych! 

mgokis

Święta, to czas, w którym szczególnie trosz-
czymy się o bliskich, ale i nie zapominamy 

o osobach, które potrzebują wsparcia i pomocy. 
W czasie organizowanej co roku Wigilii 

Ulicznej, mieszkańcy Dobczyc spotykali się, 
by wspólnie zaśpiewać kolędy, złożyć sobie 
życzenia i spróbować wigilijnych potraw. Pyszne 
krokiety, pierogi czy barszcz trafiały nie tylko 
do przybyłych, ale i do nieobecnych. Wolonta-
riusze, harcerze i uczniowie odwiedzali osoby 
starsze i samotne w domach, dzieląc się z nimi 
opłatkiem i potrawami świątecznymi. 

W roku 2019, po raz pierwszy zorganizowano 
w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym 
w Dobczycach spotkanie wigilijne dla osób star-
szych, chorych i samotnych. Wspólna inicjatywa 

jednostek gminnych (MGOPS, MGOKiS), Izby 
Gospodarczej Dorzecza Raby oraz lokalnych 
przedsiębiorców pozwoliła kilkudziesięciu 
osobom z Gminy Dobczyce wyjątkowo przeżyć 
przedświąteczny czas.

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowo trudnym. 
Pandemia uniemożliwiła organizację wyda-
rzeń kulturalnych i społecznych. Ze względów 
epidemiologicznych nie odbyło się tradycyjne 
spotkanie wigilijne w Małym Rynku oraz spo-
tkanie wigilijne w RCOS. 

Organizatorzy tych wydarzeń nie zapomnieli 
jednak o osobach starszych i potrzebujących. 
Ponownie, z inicjatywy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Izby Gospodar-
czej Dorzecza Raby, przy nieocenionym wsparciu 
lokalnych przedsiębiorców zorganizowana została 
akcja charytatywna pod hasłem: „50 posiłków 
na Święta”. W okresie przedświątecznym Orga-
nizatorzy przedsięwzięcia odwiedzili samotnych  
i starszych podopiecznych MGOPS-u i obda-
rowali ich paczkami z potrawami wigilijnymi. 
W tym roku do każdej paczki dołączony został 
stroiczek świąteczny wykonany przez podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Dobczycach.

mgokis

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” zaprasza 
do wspólnego kolędowania
W niedzielę, 27 grudnia, Zespół Pieśni i Tań-

ca „Dobczyce” będzie kolędować podczas Mszy 
Świętej o godzinie 11:30 w kościele pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. 
Kolędowanie odbędzie się w ramach zadania: 

„20 lat za nami” - Koncert Jubileuszowy Zespołu 
Pieśni i Tańca „Dobczyce”. Msza Święta będzie 
transmitowana na żywo przez Myślenice iTV 
Telewizję Internetową Region Południe.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.

ZPiT Dobczyce
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