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Odszedł na wieczną „werdebę”. 
pamięci Stanisława Żuławińskiego

W wieku 72. Lat odszedł od nas w maju 
Stanisław Żuławiński - człowiek bardzo 

mocno wpisany w krajobraz naszego miasta, 
propagator kultury, współzałożyciel Kapeli 
Podwórkowej „Werdenbusy Dobczyckie”, 
człowiek obdarzony wieloma talentami 
artystycznymi, a także poczuciem humoru. 

W ostatnich miesiącach bardzo inten-
sywnie pracował nad przygotowaniami do 
premiery „Zemsty” Fredry, gdzie powie-
rzono Mu rolę Cześnika. I nikt, jak On, do 
tej roli się nie nadawał tak idealnie Cieszył 
się, że teatr znów wraca w dobczyckie progi 
i że to On właśnie ma w tym powrocie tak 
istotny udział. 

Stanisław Żuławiński w Dobczycach 
kojarzony jest przede wszystkim z gru-
pą „Werdebusy Dobczyckie”, które wraz 
z Józefem Płonką założył w 1974 roku. 
Zawsze podkreślał wartość tego zespołu 
dla rozwoju kultury. Kojarzony jest także 
z Grupą Kolędniczą „Szopka z lalkami”. 
Dbałość o tę właśnie kulturę bardzo leżała 
Mu na sercu: roztaczał pieczę nad młodzie-
żowymi i dziecięcymi grupami („Pasterze  
z Dobczyc” i Grupy „Z Maryjką”), w których 
widział ogromny potencjał dla krzewienia  
i utrzymania tradycji kolędowania. 

W 2009 roku pan Stanisław został 
odznaczony medalem „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”, przyznanym przez Ministra 
Kultury za 45-lecie działalności twórczej. 
Był laureatem nagrody Burmistrza Gminy 
i Miasta Dobczyce w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury, otrzymał medal Województwa 
Małopolskiego „Polonia Minor” za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania 
i popularyzacji idei samorządności oraz za 
działalność na rzecz Małopolski. 

Panie Stanisławie – dzisiaj już nie nam 
dane będzie słuchać Pana głosu, Pana 
anegdot związanych z ukochanymi przez 
Pana Dobczycami, oglądać Pana występów. 
I chociaż pożegnania wpisane są w nasze 

życie, trudno się żegnać, bo to zawsze jest 
za wcześnie. 

Redakcja Tapety

Drogi Staszku,
przez ponad 50 lat aktywnie działałeś 

na polu kultury, krzewiąc to, co najpięk-
niejsze – lokalną tradycję. Otrzymałeś 
od losu ogromne dary – talent do muzyki, 
niezwykły głos i nieprzeciętną charyzmę, 
które pielęgnowałeś przez całe życie. Jak 
nikt potrafiłeś łączyć pokolenia i przeka-
zywać im swoje pasje. Zapamiętam Cię 
jako barwnego barda, miłośnika folkloru 
miejskiego, współzałożyciela i lidera Kapeli 
Podwórkowej „Werdebusy Dobczyckie”, 
założyciela Grupy Kolędniczej „Szopka  
z Lalkami” oraz dziecięcych i młodzieżo-
wych grup kolędniczych, kolegę – muzyka, 
popularyzatora i animatora kultury, akto-
ra – amatora, twórcę muzeum pamięci. Za 
swoje zasługi byłeś wielokrotnie doceniany 
najważniejszymi odznaczeniami, nagroda-
mi i medalami, przyznawanymi artystom  
i ludziom kultury. Choć opuszczasz nas  
i udajesz się na wieczną werdebę w niebie, 
pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. 
Spoczywaj w pokoju.

Najszersze wyrazy współczucia kieruję do 
żony Elżbiety, dzieci oraz wszystkich bliskich 
Staszka. Wobec ciosu, który spadł na Waszą 
Rodzinę, niełatwo znaleźć słowa pociechy. 
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego 
bólu, który tylko czas może złagodzić.

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 
Drogi nam Stanisławie! 
Jak tu teraz kolędować bez Ciebie? Bez 

Twojego śpiewania, bez Twojej muzyki, 
Twojej szopki i lalek? Przecież mieliśmy 
się spotkać na tym 50-tym jubileuszowym 
Góralskim Karnawale, a teraz przyjdzie 
nam świętować bez Ciebie… Chyba dobry 
Bóg wymyślił znacznie ważniejsze i większe 
posiady u Siebie w niebie, skoro zawezwał Cię 
na swoją niebiańską scenę - scenę wszyst-
kich scen. Pewnie brakowało mu takiego 
właśnie kolędnika, który nie patrząc na 
nic, tu na ziemi, głosił Gloryję Pańską (…). 
Czy to mróz, czy śniegi po pazuchy, zimne 
dujawice od Tatr, czy utrudzenie codzienną 
pracą – nic Cię, ostomiyły Stanisławie, nigdy 
nie zatrzymało. Chciałeś zawsze być z ludźmi 
i dla ludzi, by kolędować sławiąc Twoje imię 
Panie i swojej ukochanej dobczyckiej ziemi. 
Przychodzi nam się pożegnać, przynajmniej 
na jakiś czas Stachu… patronuj nam tam,  
u Najwyższego Gazdy i powiedz dobre słowo 
Najświętszej Matce o wszystkich kolędnikach. 
Niech u bram nieba, kiedy będziemy za Tobą 
podążali, Święty Piotr przymknie oko na 
nadmiar naszej radości, przy wspólnych 
karnawałowych spotykaniach w bukowiań-
skim Domu Ludowym.

Staszku, werdebusie, niech Ci ta dobczyc-
ka ziemia lekuchną będzie. Śpij w pokoju.

Bartłomiej Koszarek 
z pracownikami Domu Ludowego

w Bukowinie Tatrzańskiej
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materiały ugim

Wotum zaufania i absolutorium za wyk-
nanie budżetu za rok 2020 uzyskał 

burmistrz Tomasz Suś podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej.

Podczas sesji burmistrz przedstawił 
raport o stanie Gminy. Prezentacja ta była 
punktem wyjściowym do dyskusji o zreali-

zowanych działaniach. 
Zastępca Skarbnika Gminy, Renata 

Banowska przedstawiła finansowe sprawoz-
danie z realizacji budżetu za miniony rok, 
który zamknął się wykonaniem dochodów  
w wysokości 105 470 310,75 zł oraz wykona-
niem wydatków w wysokości 99 301 944,98 zł.

Na dochody Gminy Dobczyce złożyły się 
dochody bieżące w wysokości 86 102 591,53 
zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 
367 719,22 zł. Wydatki Gminy Dobczyce 
kształtowały się następująco – 74 865 662,30 
zł stanowiły wydatki bieżące, 24 436 282,68 
zł – wydatki majątkowe.

To właśnie wydatki majątkowe mają 
szczególne znaczenie z perspektywy rozwoju 
gminy, bowiem składają się na nie środki 
wydatkowane na znaczną część prowadzonych 
inwestycji. Kolejnym ważnym aspektem jest 
też udział środków zewnętrznych w finan-
sowaniu wydatków majątkowych, który  
w 2020 r. wyniósł 11 085 267 zł, stanowiąc 
niemal 50 proc. środków wydatkowanych. 
Wśród źródeł finansowania można wymie-
nić środki z UE, dotacje z budżetu państwa 
oraz budżetów samorządowych, dotację  
z NFOŚiGW oraz dotację z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19.

W 2020 r. udało się przeprowadzić 
szereg modernizacji dróg gminnych, m.in.  
w miejscowości Kornatka, Niezdów, Brze-
zowa, Stojowice oraz w Sierakowie. 

Największą inwestycją była przebudowa 
drogi gminnej Winiary – Rudnik w miejsco-
wości Rudnik, gdzie poza nową nawierzch-
nią powstał także chodnik przebiegający 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką do 
remizy. Również w 2020 r. udało się wybu-
dować ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż 
drogi wojewódzkiej przy ul. Myślenickiej, 
znacznie podnosząc bezpieczeństwo pieszych  
i rowerzystów na tym ruchliwym odcinku. 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa 
na drogach warto też podkreślić realizacje 
takich inwestycji jak m.in. doświetlenie 
przejść dla pieszych w rynku czy budowę 

oświetlenia ulicznego przy ul. Laskowej oraz 
przy drodze w kierunku Siciny w Stadnikach.

Rok 2020 r. to także realizacja ważnych 
i strategicznych działań w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Dobczyce. Zakończona została modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków, co pozwala 

na dalszą rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej 
w gminie Dobczyce. 
Zadania związane  
z budową kanalizacji 
są przedmiotem inwe-
stycji prowadzonych 
obecnie przez Gmi-
nę Dobczyce niemal 
od początku 2021r. 
Jednym z prioryte-
towych zadań jest 
także odwodnienie 
terenów Dobczyce 

- Zarabie. W 2020r. 
wykonano I etap prac, 
którym była budowa 
rowu melioracyjnego 
łączącego koryto rze-

ki Raby z istniejącym rowem przy drodze 
wojewódzkiej. Udało się także wykonać prace 
związane z infrastrukturą wodociągową, 
m.in. zrealizowana została przebudowa 
sieci wodociągowej Sieraków-Granica oraz 
rozbudowa, przebudowa i modernizacja 
sieci na ul. Jagiellońskiej w Dobczycach 
(przy okazji robót budowlanych na drodze 
prowadzonych przez Powiat Myślenicki).

W 2020 r. udało się także oddać do użyt-
ku takie inwestycje jak m.in. park miejski  
i korty tenisowe. Tym samym w Dobczycach 
powstała nowa przestrzeń do rozwoju sportu 
i rekreacji, a nawet wydarzeń kulturalnych. 
Cały czas realizowane były też prace przy 
budowie kładki pieszo-rowerowej łączącej 
koronę zapory z Wzgórzem Zamkowym oraz 
odbudowa murów miejskich na południo-
wym zboczu wzgórza.

W nowych murach szkoły naukę rozpoczęły 
dzieci z Sierakowa, Dziekanowic i Rudnika, 
gdyż w 2020 r. zakończyła się największa  
z inwestycji w dziedzinie oświaty - budowa 
szkoły podstawowej w Dziekanowicach.  
Z kolei dzieci z Kornatki i Brzezowej mogą 
bezpiecznie rozwijać aktywność fizyczną 
na zmodernizowanym boisku przy szkole. 
Ważne było także wsparcie placówek w 
okresie pandemii, m.in. poprzez zapewnie-
nie środków ochrony osobistej czy zakup 
komputerów do nauki zdalnej.

Nowym, wyróżniającym się miejscem 
na mapie gminy, jest Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dobczycach, który rozpoczął 
funkcjonowanie w październiku ubiegłego 
roku. Jego uruchomienie poprzedził remont 
budynku, w którym się mieści (budynek 
starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej). Był to 
pierwszy etap prac remontowych przy tym 
zabytkowym obiekcie, realizowany przy 
dużym zaangażowaniu środków zewnętrz-
nych. Dofinansowaniem objęte jest także 
codzienne funkcjonowanie tego miejsca.

W zakresie ochrony środowiska w 2020r. 
kontynuowano wymianę pieców w ramach 
dwóch programów finansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. Zamontowane zostały 
także instalacje fotowoltaiczne na budynkach 
użyteczności publicznej - budynkach szkół: 
w Brzączowicach, Kornatce i Stadnikach, 
budynku Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Dobczycach, budynku komunalny przy 
ul. Jagiellońskiej.

Należy również wspomnieć o realizacji 
mniejszych zadań inwestycyjnych, w tym 
również tych, o których zdecydowali na 
zebraniach wiejskich mieszkańcy sołectw. 
Przykładem takich zadań jest m.in. moder-
nizacja Domu Ludowego w Stadnikach, 
modernizacje w budynkach OSP w Skrzynce 
oraz w Kędzierzynce, montaż ogrodzenia 
na działce przyległej do OSP Bieńkowice. 
Oczywiście to tylko część zrealizowanych 
w roku ubiegłym inwestycji.

W ubiegłym roku wsparcie finansowe 
otrzymały także Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. Inicjatywa ta została bardzo 
dobrze przyjęta i będzie kontynuowana. 
Liczmy, że ciekawe zajęcia, na które będą 
mogły pozwolić sobie „młodzieżówki”, 
przyciągną kolejnych adeptów pożarnictwa.

Niebagatelna jest ogólna kwota środków 
zewnętrznych, którą udało się pozyskać  
w ubiegłym roku. Gmina Dobczyce w 2020 
r. podpisała umowy na dofinansowanie 
opiewające w sumie na kwotę prawie 13 mln 
zł. Środki te częściowo wydatkowane były 
na realizację ubiegłorocznych inwestycji, 
częściowo przeznaczone są na realizację 
zadań w latach kolejnych.

Po wyczerpującym przedstawieniu 
sprawozdania finansowego wraz ze spraw-
dzeniem z wykonania budżetu za rok 2020 
oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach 
o udzielenie burmistrzowi absolutorium 
za rok 2020 – Rada Miejska w Dobczycach 
udzieliła absolutorium Tomaszowi Susiowi.

Burmistrz podsumowując miniony rok 
podkreślił, że nie należał on do łatwych. 

– Był to niezwykle trudny rok – mówił. 
– Wszyscy mierzyliśmy się z nową rzeczy-
wistością i skutkami pandemii. Musieliśmy 
zachować ciągłość realizacji wielomilio-
nowych inwestycji, ciągłość pracy urzędu,  
a przede wszystkim weprzeć mieszkańców 
w tym trudnym czasie. Dziś jednak z pełną 
satysfakcją mogę powiedzieć, że był to też 
dobry rok, szczególnie ze względu na wyso-
kość pozyskanych środków zewnętrznych, 
które umożliwią nam podjęcie strategicznych 
inwestycji i dalszy rozwój gminy.

Burmistrz Tomasz Suś podziękował 
radnym za udzielenie absolutorium, a także 
wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Podziękowania skierował także do sołtysów, 
pracowników urzędu i jednostek podległych, 
druhów OSP, organizacji samorządowych 
oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój 
gminy. 

Szczególne podziękowania złożył swojej 
zastępczyni – Edycie Podmokły, skarbnik  

– Antoninie Trojan, zastępcy skarbnika - 
Renacie Banowskiej oraz sekretarz – Mał-
gorzacie Góralik-Piętce.

jota

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
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Odmrażanie obostrzeń, które bezlitośnie 
wpisał w naszą codzienność COVID-19, 

było równie radosne, jak świadomość zbli-
żających się wakacji, z jaką na krótką chwilę 
do szkół wróciły dzieci i młodzież. Koncerty 
w plenerach, wystawy, koncerty w salach – 
na to czekali wszyscy: od Bałtyku po Tatry.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Dobczycach wszystkie sekcje 
tutaj działające z radością ruszyły na podbój 
naszych serc. Gromkimi brawami powitano 
na odmienionej scenie muzyków i woka-
listów, którzy w wystąpili w wyjątkowym 
koncercie „Polskie skrzydła”. Koncert ten,  
w którym wystąpiła Sekcja Wokalna MGO-
KiS Dobczyce oraz wokaliści z Raby Wyżnej 
(Young Stars), czekał na swoją premierę 
prawie pół roku. Wokaliści przygotowywali 
go na ubiegłoroczne święto Odzyskania 
Niepodległości. 

Koncert przygotowała Beata Czajka-Ro-
lińska, a chór poprowadził Marcin Zborek. 

Sekcja Wokalna zaporezentowała się 
także podczas niedzielnego koncertu  
w Parku Miejskim. Był on realizacją pro-
jektu „Narodziny gwiazdy”, którego finał 
jeszcze przed nami (koncert w RCOS 4 lipca).  

O projekcie tym więcej napiszemy w lipco-
wej Tapecie.

Zespoły działające przy ośrodku kultury 
wystąpiły także podczas dnia otwartego, w 
czasie którego prezentowano osiągnięcia i 
dokonania sekcji działających przy MGO-
KiS. Na scenie można było zobaczyć pokazy 
taneczne m.in.: Zespołu Tanecznego „Intox” 
(o jego sukcesach już w kolejnym wydaniu 
Tapety), sekcji tańca nowoczesnego, sekcja 
tańca hip hop, par turniejowych ZPiT Dob-
czyce. Nie zabrakło pokazów gimnastycznych: 
sekcji gimnastyki sportowej, sekcji Diament 

Dobczyce Gimnastyka Artystyczna. Nie 
zabrakło także wokalistów z Sekcji Wokalnej 
MGOKiS Dobczyce.

Początek wakacji to gorący okres  
w ośrodku kultury: zapraszamy na zajęcia 
plastyczne i seanse bajkowe. 

W pierwszy weekend lipca zapraszamy na 
X Regionalną Giełdę Kolekcjonerów 
(3 lipca od godz. 9 do 15 w RCOS). 
Wtedy także rozpocznie się coroczna 
impresa Święto Flotylli Pińskiej (3-4 
lipca w RCOS i przy ulicy Podgórkiej).

X Muza zagości przy murach 
miejskich, gdzie Grupa Cooltura fil-
mowa wspólnie ze Stowarzyszeniem 
KAT Dobczyce, Gminą Dobczyce 
oraz MGOKiS Dobczyce ponownie 
zaprasza na letnie pokazy filmowe 
na murach Starego Miasta w Dobczy-
cach, czyli na kolejną odsłonę „Kina 
w dobrym klimacie”! Planowane jest 
kilka wakacyjnych projekcji filmowych, 
z których pierwsza już 2 lipca o 21:00. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Zachęcamy do śledzenia strony strony 
Cooltura filmowa na FB, gdzie będą 
ukazywać się na bieżąco informacje 
o pokazach. 

Jeżeli już będziemy w RCOS, war-
to zajrzeć do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, któa czynna jest przez 
całe wakacje a dodatkowo zachęca 
do zatrzymania się na Przysatanku 
Wakacje. 

Kultura wraca do życia – słonecz-
nie i z pełną piersią rozpoczyna wakacje. 
Życzymy nam wszystkim, aby pogoda nas 
rozpieszczała, a zdrowie dopisywało.

Red. 
zdjęcia: ze zbiorów Organizatorów

Kultura wraca do życia
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z życia gminy

Za nami VIII Ogólnopolski turniej Tańców Polskich  
„O Dobczycką Kozę”

Najlepsze pary z całej Polski gościły na 
początku czerwca w hali sportowej 

Regionalnego Centrum Oświatowo-Sporto-
wego. Wszystko za sprawą odbywającego się 
tutaj po raz ósmy Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańców Polskich „O Dobczycką Kozę”. 

W Turnieju wzięło udział 17 klubów  
z całej Polski, a pary taneczne oceniało jury 
w składzie: Jarosław Wojciechowski, Jan 
Łosakiewicz, Mariusz Krupiński, Ewa Miś-

-Krzemińska, Jacek Wójcik, Anna Smoroń.
Turniej podzielony był na dwa bloki 

konkursowe. 
I Blok Konkursowy to eliminacje i finały 

dzieci i młodzieży.
II Blok Konkursowy – eliminacje i finały 

młodzieży i dorosłych.
Spośród dobczyckich uczestników tur-

nieju, najlepiej zaprezentowali się: Woj-
ciech Domagała i Kaja Kolińska, startujący  
w kategorii V B oraz Janusz Kozień i Lucyna 
Sławińska-Targosz, startujący w kategorii 
VIII. Obydwie pary stanęły na II miejscu 
podium w swoich kategoriach.

Wszystkie wyniki turnieju dostępne są 

na stronie dobczyckiego ośrodka kultury. 
Organizatorem wydarzenia było Stowa-

rzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”,  
w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Sportu w Dobczycach.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem 
Honorowym przez Stowarzyszenie Polska 
Sekcja CIOFF oraz Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce. Wspierane było przez Stanisława 
Bisztygę, Firmę „Art Ogród” Dobczyce oraz 

Piekarnię-Cukiernię „Złoty Kłos”.
Patronat Medialny nad Turniejem objęła 

Telewizja Powiatowa Myślenice iTV Region 
Południe, która zrealizowała także trans-
misję online.

Opiekę medyczną nad uczestnikami 
wydarzenia sprawowali wolontariusze 
Malty oraz uczniowie Liceum Ratowniczego  
z Zespołu Szkół w Dobczycach.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji 
wydarzenia, a w szczególności wolonta-
riuszom – rodzicom i starszym członkom 
ZPiT Dobczyce.

tekst i fot: kama

Będzie się działo! - granty 
Działaj Lokalnie rozdane

Cztery ciekawe inicjatywy w gminie 
Dobczyce będą realizowane w ramach 

programu Działaj Lokalnie. Przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oficjalnie podpi-
sali umowy na realizację swoich projektów, 
które otrzymały dofinansowanie. 

Gospodarzami spotkania były przed-
stawicielki Fundacji Sztuki, Przygody  
i Przyjemności ARTS, lokalnego operatora 
programu Działaj Lokalnie, prezes Zarządu 
Alina Słowik oraz członek Zarządu Agnieszka 

Wargowska-Dudek.
Co nas więc czeka tego lata? Do Dob-

czyc wróci letnie kino plenerowe w scenerii 
średniowiecznych murów miejskich. Jak 
zapowiadają organizatorzy „Kina w dobrym 
klimacie” – grupa nieformalna działająca 
wspólnie z KAT Dobczyce, będziemy mogli 
zdecydować o wyborze filmów. 

Sporo będzie się działo w Sierakowie, tam 
bowiem zarówno Stowarzyszenie Granica, 
jak i OSP wraz z Młodzieżową Drużyną 
Pożarniczą szykują wiele atrakcji. Granica 
w ramach projektu „Zdrowym być” zaprosi 
do aktywności fizycznej osoby w każdym 
wieku, oczywiście w otoczeniu klimatycznej 
Lenartówki. Z kolei Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza zaplanowała ciekawe spotkania 
m.in. dotyczące ratownictwa medycznego 
dla młodych adeptów pożarnictwa, ale także 
kilka niespodzianek. W tym roku doczeka-
my się także wydania obszernej publikacji  
o historii Brzezowej, taką inicjatywę podjęło 
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezowej.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy  
i Miasta Dobczyce, z myślą o wsparciu sto-
warzyszeń, od 2019 r. funkcjonuje stanowi ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Joanna Braś służy wsparciem w przygoto-
wywaniu wniosków i aplikowaniu po środki 
zewnętrzne. Jak przyznały obecne dziś na 
spotkaniu organizacje, zawsze mogły liczyć 
na pomoc i niezbędne informacje.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowany 
jest w gminie Dobczyce przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację 
Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz 
przez Gminę Dobczyce.

jota

W Bibliotece - Przystanek Wakacje

Jak każdego roku, Miejska Biblioteka 
Publiczna na czas wakacji przygotowała 

ciekawe warsztaty skierowane do w różnych 
grup wiekowych. 

Pani Małgosia zaprasza najmłodsze dzieci 
oraz ich rodziców na „Muzykę Malucha”. 
Pani Edyta zabierze dzieci i książki w wir-
tualny świat. Oprócz tego przeprowadzone 
zostaną dwutygodniowe cykle warsztatów 
z dziennikarstwa i projektowania graficz-
nego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. 
Te zajęcia poprowadzą pan Paweł i pani 
Dorota. Wraz z Radą Społeczną zaprosimy 
naszych czytelników na Zamek Królewski w 
Dobczycach, aby posłuchać poezji i muzyki 
naszych lokalnych twórców. Nie zabraknie 
również wyjazdów na mecze. 

Zajęcia w naszej bibliotece są bezpłatne, 
a ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyj-
mujemy w bibliotece lub pod numerem tel. 
12/271 10 74.

Poza tym wszystkich zapraszamy po 
nowości i tzw. „książki na wakacje”.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, 
że biblioteka w wakacje (jak co roku) jest 
otwarta. Przypominamy, że:

w poniedziałek, środę i piątek pracujemy 
od 11. do 19., we wtorki i czwartki od 9. do 
16., w soboty od 8. do 13.

MBP
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Po raz szósty w Szkole Podstawowej nr 2  
w Dobczycach, zagościli młodzi gimnasty-

cy. W ramach „Tygodnia Sportu” odbyła się 
tutaj Dobczycka Olimpiada Gimnastyczna.

Tydzień Sportu w dobczyckiej Dwójce to 
dla wszystkich uczniów okazja, by zgłębili 
wiedzę na temat różnych dyscyplin sporto-

wych, a także próbują swych sił w sportach 
indywidualnych i zespołowych.

Wyjątkowym wydarzeniem w ramach 
tygodnia jest od sześciu lat Dobczycka 
Olimpiada Gimnastyczna. 

W gimnastycznych zmaganiach brali 
udział zarówno uczniowie klas sporto-
wych – kl. 2c oraz 3c, ale także inni chętni 
uczniowie szkoły. Na zawody dotarły także 
reprezentacje z takich miejscowości jak: 
Brzączowice, Dziekanowice, Czechówka, 
Zakliczyn, Zegartowice czy Myślenice.

Zawodnicy zmierzyli się na specjalnych 
sprzętach oraz w układzie ćwiczeń wolnych, 
a wszystko to pod czujnym okiem sędziów. 
Młodzi gimnastycy sprawdzili się w ćwicze-
niach wymagających gibkości, siły czy poczucia 
równowagi. Jak podkreślają organizatorzy, 
reprezentowany przez uczestników poziom 
był bardzo wysoki. 

Gimnastycy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a najlepsi wywalczyli medale.  
W dekoracji zawodników uczestniczyli 
dyrektor szkoły Aleksander Płoskonka oraz 
Mistrz Polski w Gimnastyce Sportowej Jakub 
Piwowarski. 

Gratulacje uczestnikom oraz organizatorom 

złożył też burmistrz Tomasz Suś, który doko-
nał oficjalnego otwarcia VI Dobczyckiej 
Olimpiady Gimnastycznej. 

W programie imprezy znalazł się także 
konkurs wiedzy gimnastycznej oraz ciekawe 
pokazy taneczno-akrobatyczne. 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez 

nauczycieli - Piotra Skórę oraz Katarzynę 
Matogę, przy wsparciu społeczności szkoły, 
rodziców oraz Gminy Dobczyce.

tekst i fot: jota

Ponad setka jednośladów 
na dobczyckich ulicach

Stu czterdziestu jeden uczestników zgłosiło 
się na starcie dziewiętnastego Rodzinnego 

Przejazdu Rowerowego ulicami Dobczyc. 
W sobotnie popołudnie, 19 czerwca, na 

placu zabaw przy Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym w Dobczycach spo-
tkali się entuzjaści rowerów. W tegorocznym 

Przejeździe uczestniczyła rekordowa ilość 
rowerzystów – bo aż 140. 

Na miejscu, pomimo upału, pojawiły się 
całe rodziny z dziećmi, seniorzy i młodzież. 
Panowała wesoła, rodzinna i sportowa 
atmosfera. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Rodzinnego 
Przejazdu, na czele naszego dobczyckiego 
peletonu stanął prezes honorowy Ogniska 
TKKF w Dobczycach, Władysław Pazdur. 

Uczestnicy mieli możliwość wylosowania 
drobnych upominków i nagród. Wylosowano 
także rower. 

Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwali 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dob-
czycach oraz druhowie z OSP Skrzynka, za 
co już teraz bardzo dziękujemy. 

Pragniemy podziękować wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali upominki 
i nagrody. 

Rodzinny Przejazd został dofinansowa-
ny z budżetu Gminy Dobczyce w ramach 
zadania „Organizacja Imprez Rekreacyjno- 
Sportowych”.

tekst i foto: TKKF Dobczyce

VI Dobczycka Olimpiada Gimnastyczna
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
zaprasza na artystyczne wakacje, na 

które już ruszyły zapisy.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, zajęcia 

odbywają się w formie tygodniowych bloków. 
Rodzice zapisują dziecko na cały blok zajęć. 
Nie ma możliwości wyboru pojedynczych 
terminów. Nie ma możliwości udziału  
w zajęciach dzieci wcześniej niezapisanych.

Godziny zajęć: 10.-11.30. Limit wieko-
wy: dzieci powyżej szóstego roku życia. 
Obowiązuje także limit osób w grupie: 15. 
Koszt udziału w jednym bloku zajęć: 24 zł 
(3 spotkania). Prowadząca: Paulina Steli-
ga-Gryglaszewska.

Pierwszy blok zajęć: 5. lipca; 7. lipca,  
9. lipca.  Drugi blok zajęć: 12. lipca, 14. lipca, 
16. lipca.

Warsztaty z gliny i mozaiki. Godziny zajęć: 
godz. 10–11. Limit wiekowy: pow. sześciu lat 
(glina), pow. siedmiu lat (mozaika). Limit 
osób w grupie: 15. Koszt: 25 zł/1 spotkanie 
(płatne w dniu zajęć bezpośrednio u instruk-
tora). Prowadzące: Iwona Płoskonka (glina), 
Ewa Saczka (mozaika).

Terminy zajęć: warsztaty mozaiki: 8. lipca, 
29. lipca, 5. sierpnia; warsztaty z lepienia 
gliny: 15. lipca, 22. lipca, 12. sierpnia. 

Informacji o zajęciach udzielają pracownicy 
MGOKiS pod nr tel. 533 990 660 lub 12/27 
16 757. Przed przyprowadzeniem dziecka 
na zajęcia należy zapoznać się z Zasadami 
uczestnictwa w zajęciach obowiązywania 
stanu epidemii Covid-19. Wszystkie infor-
macje na temat wakacji z ośrodkiem kultury 
na stronie www.mgokis.dobczyce.pl

mgokis

Morał każdej chwili w pracach plastycznych

Uchwycili morał każdej chwili, a ich 
wyobrażenia docenione zostały w kon-

kursie plastycznym, który zorganizowano 
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwol-
nieni z Teorii”. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Dobczyc odebrali z rąk 

organizatorów nagrody w konkursie, który 
adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz podopiecznych ŚDS 
z gminy Dobczyce. 

Konkurs był adresowany do uczniów 
klas 4-8 szkół podstawowych, uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie Gminy Dobczyce.

Konkurs polegał na przygotowaniu dowol-
ną techniką pracy plastycznej ukazującej 
morał każdej chwili. Prace miały pokazać, 
co czerpiemy z każdych momentów naszego 

życia, co jest dla nas ważne oraz to, co nas 
uszczęśliwia. Celem konkursu było między 
innymi rozwijanie zdolności plastycznych, 
wyobraźni oraz niesienie wsparcia w czasach 
pandemii. Przesłane prace często zawierały 
w sobie motywy rodziny, przyjaciół, czy też 
rozwijania zainteresowań.

Pierwsze miejsce w konkursie 
przyznano Elżbiecie Świerk (ŚDS 
Dobczyce), drugie - Bogumiłowi 
Ściborowi (ŚDS Dobczyce) i Janowi 
Banasiowi (WTZ Dobczyce), trzecie 

- Robertowi Batce i Aleksandrze 
Półtorak (oboje ŚDS Dobczyce).

Wyróżnienia trafiły do Kry-
styny Grzybek, Stanisławy Sroki, 
Stanisława Nowaka, Krystyny 
Jamki (ŚDS Dobczyce). Dodatko-
wą nagrodę przyznano Wiktorii 
Dudzie z SP w Kornatce

Nagrodzeni i wyróżnieni 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Fundatorem 

nagród jest Gmina Dobczyce. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i dziękujemy za 
piękne prace!

Partnerami konkursu byli Gmina Dobczy-
ce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu w Dobczycach. Konkurs realizowany 
był w ramach projektu społecznego „pROLog 
życiA” realizowanego przez uczennice LO w 
Myślenicach w ogólnopolskiej olimpiadzie 

„Zwolnieni z Teorii”. Prace można zobaczyć 
w Regionalnym Centrum Oświatowo-Spor-
towym w Dobczycach.

(k)
fot. ugim

Wakacje z ośrodkiem 
kultury

Wywiad bezpośredni w ramach Narodowego Spisu

Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli wywiad bezpośredni.

Rachmistrzowie skontaktują się z osoba-
mi, które nie spisały się samodzielnie przez 
Internet, nie spisały się na infolinii ani nie 
uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Każdy rachmistrz spisowy posiada 
identyfikator zawierający: imię i nazwisko 
wraz ze zdjęciem, numer identyfikatora oraz 
hologram, nazwę i logo wojewódzkiego biura 
spisowego, podpis osoby upoważnionej do 
wystawienia identyfikatora, okres, na jaki 
identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmi-
strza można sprawdzić na kilka sposobów: 

poprzez specjalnie przygotowaną aplikację 
dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl, 
poprzez kontakt z infolinią spisową nume-
rem 22/279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza. W przypadku wątpliwości  
o pomoc w weryfikacji można także popro-
sić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w 
terenie prowadzony jest przez rachmistrzów 
spisowych z zachowaniem standardowych 
zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa i zaleceniami. 

W trakcie przeprowadzenia wywiadów 

bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien 
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu 
społecznego, a także realizować obowiązek 
zakrywania ust i nosa. 

Jeżeli respondent jest objęty kwaran-
tanną lub izolacją domową, wywiad może 
odbyć się telefonicznie pod warunkiem 
przekazania rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze 
nie wywiązali się z obowiązku przekazania 
danych przez Internet, aby uczynili to, nie 
czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. 

Spisać można się logując na stronie 
spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii 
spisowej: 22/279 99 99.

ugim
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minęła połowa kadencji, która była bardzo 
wymagająca dla samorządów. Oprócz wielu 
toczących się wielomilionowych inwestycji, 
sytuacja związana z epidemią spowodowała 
wiele zamieszania w życiu każdego z nas. 

Chciałbym podkreślić, że jednym  
z podstawowych kierunków obranych przy 
planowaniu gminnych inwestycji była 
modernizacja sieci dróg oraz ich regulacja. 
Został opracowany i wdrożony w życie 
Program Drogowy Gminy Dobczyce na lata 
2020 – 2023. 

Kolejnym priorytetem była i jest realizacja 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Obecnie 
trwa wymiana sieci w miejscowości Sieraków, 
która była zniszczona od lat. Pozyskaliśmy 
na realizację tego zadania środki zewnętrzne. 
Podpisane zostały umowy na rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dob-
czyce, Niezdów, Kornatka, Skrzynka oraz 
Stojowice. To bez wątpienia przełom w tak 
ważnych dla ludzi sprawach.  

Niebawem Wzgórze Zamkowe zmieni 
swój wizerunek podobnie jak teren byłego 
OSIR-u, czyli obecny Dobczycki Park Miejski. 
To będzie wielka atrakcja dla mieszkańców 
i turystów. Cieszy mnie fakt docenienia w 
sposób wyrazisty braci Kowalskich poprzez 
ustalenie nazwy jednej z ulic w naszym 
mieście. Jednocześnie Rada Miejska na 
mój wniosek nadała nazwę ronda 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości.  

Gmina zainwestowała też w nierucho-
mości. Przeprowadzono montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 
publicznej.

Jako priorytet na drugą część kadencji 
chciałbym, abyśmy kontynuowali rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację 
dróg, modernizację wraz z rozbudową 
obiektów oświatowych, budowę sali edu-
kacyjno–szkoleniowej dla strażaków OSP 
z naszej gminy. Jednak priorytetem będzie 
realizacja dużych inwestycji, takich jak 
budowa sieci odwodniającej Zarabie oraz 
przebudowa - modernizacja sieci kana-
lizacyjnej i odbudowa nawierzchni na ul. 

Rzeźniczej. 
Jako włodarz pięknej gminy, muszę 

patrzeć również perspektywicznie. Zależy 
mi na zwiększeniu możliwości przyciągnięcia 
do naszego miasta kolejnych mieszkańców 
oraz zwiększenie szansy na życiowy start 
dla młodych mieszkańców naszej gminy. 
Dlatego cały czas pracujemy nad infra-
strukturą, która ułatwi nam uruchomienie 
sprzedaży terenów przy ul. Jałowcowej pod 

„mieszkaniówkę”. 
Aby zwiększyć możliwości w zakresie 

budowy wymarzonego domu przez miesz-
kańców, trwają prace w zakresie zmiany 
opisowej Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego. To bardzo ważny 
temat. 

To miasto już niebawem będzie jednym 
wielkim placem budowy. W czasie, od kiedy 
jestem burmistrzem, pozyskaliśmy prawie 
35 mln złotych! To duża kwota, za którą 
pójdzie rozwój gminy. Nie przypominam 
sobie kadencji, aby tyle inwestycji w jednym 
czasie było realizowanych. Najważniejszym 
dla mnie jest to, że w każdej miejscowości 
naszej gminy realizowane są modernizacje 
lub inwestycje. Warto to prześledzić i docenić. 

Oczywiście dobrze pamiętam, że wiele 
inwestycji zrealizowanych do czasu objęcia 
przeze mnie funkcji burmistrza, dzisiaj 
ułatwia życie wielu z nas. To świetnie. Jed-
nak miasto musi realizować nowe pomysły  
i nowe strategie. Skutecznie realizuję pro-
gram wyborczy, który wspólnie z radnymi 
z mojego komitetu, prezentowaliśmy przed 
wyborami.

Na koniec pragnę podziękować za współ-
pracę mojej zastępczyni, radnym i sołtysom, 
pracownikom samorządowym, członkom 
organizacji takich jak jednostki OSP, czy 
KGW, stowarzyszeniom, a także parafii  
i wszystkim mieszkańcom za okazywane 
zaufanie. Jestem dumnym mieszkańcem 
Królewskiego Miasta Dobczyce, w którym 
wiele się dzieje i wiele będzie się działo! 

Tomasz Suś
burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Szanowni Mieszkańcy  
Gminy i Miasta Dobczyce

Zmodernizowane boisko  
w Kornatce otwarte

W Kornatce oficjalnie otwarto zmoder-
nizowane boisko sportowe przy szkole 

podstawowej. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali przedstawiciele samorządów, 
kuratorium, parafii, wsi i szkoły. 

Na boisku, w bogatym programie arty-
stycznym, zaprezentowali się uczniowie 
szkoły przygotowani przez nauczycieli. 

Gościnnie wystąpiła także sekcja gim-
nastyki artystycznej Diament Dobczyce,  
a otuchy najmłodszym dodawały trzy barwne 
maskotki – Gimcia, Miś Tuliś oraz eRDuś. 

Pierwsze bramki na oficjalnie otwartym 
boisku oddali radny Stanisław Bisztyga oraz 
burmistrz Tomasz Suś. Gościem specjalnym 
była także olimpijka i Honorowy Ambasa-
dor Gminy i Miasta Dobczyce Agnieszka 
Yarokhau. Wydarzenie było też okazją do 
wręczenia nagród w szkolnym konkursie 
promującym zdrowy tryb życia.

Przypomnijmy, że nawierzchnia na 
boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Kor-
natce została wymieniona na nawierzchnię 
poliuretanową w ramach projektu „Mało-
polska infrastruktura rekreacyjno-sportowa  

– MIRS” w 2020 r.”
Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel 

dofinansowanie z budżetu Województwa 
Małopolskiego w wysokości 96 930,00 zł. 

Położona nowa nawierzchnia jest wytrzy-
malsza oraz charakteryzuje się wysokimi 
parametrami użytkowymi, m.in. bardzo 
dobrą amortyzacją.

ugim

13,5 litra krwi oddano w Dobczycach
Kolejną akcję krwiodawstwa organizo-

waną w urzędzie gminy w Dobczycach 
kończymy z bilansem 13,5 l oddanej krwi. 

Do akcji zgłosiło się 40 osób, z których 

krew udało się oddać 30 osobom. Czas epi-
demii w znaczący sposób wpłynął na braki 
krwi w centrach krwiodawstwa, a regionalne 
ośrodki występowały ostatnio regularnie  

z apelami do społeczeństwa 
o pomoc w uzupełnieniu 
ratującego życie płynu.

Dziękujemy RCKIK  
w Krakowie – Oddział Tereno-
wy w Myślenicach za spraw-
ną i profesjonalną obsługę 
przedsięwzięcia. I już z nie-
cierpliwością wyczekujemy 
kolejnej akcji.

Podziękowania należą się 
również wszystkim, którzy 
bezinteresownie oddali krew, 
wspierając w ten sposób akcję 
krwiodawstwa w Dobczycach.

ugim

SP nr 1 w Dobczycach przejdzie 
częściową modernizację

Gmina Dobczyce podpisała umowę z firmą 
WI-BA na wykonanie modernizacji SP 

nr 1 w Dobczycach. 
W ramach inwestycji zrealizowane 

zostaną prace modernizacyjne sal lekcyjnych, 
szatni, sanitariatów i korytarzy na parterze 
budynku. Ich realizacja w znaczny sposób 
podniesie standard warunków nauczania 
oraz poprawi komfort uczniów i nauczycieli.

- Jest to dla społeczności szkoły długo 
wyczekiwana chwila. Będą to pierwsze 
prace modernizacyjne na tak szeroką skalę, 
prowadzone w tym obiekcie od lat – mówi 
burmistrz Tomasz Suś. - To kolejne ważne 
działanie w zakresie oświaty, którego celem 
jest poprawa warunków nauczania. Dziś, w 
świetle niedawnych wydarzeń medialnych, 
jest to też wyraz wsparcia dla społeczności 
tej placówki. 

Jak zapewnia wykonawca, prace roz-
poczną się niezwłocznie. 

– Na teren obiektu wejdziemy po zakończe-
niu roku, końcem czerwca – mówił podczas 
podpisania umowy przedstawiciel firmy 
WI-BA, Adrian Bochacki.

Termin zakończenia realizacji inwestycji 
zaplanowany jest na koniec sierpnia, nowy 
rok szkolny uczniowie przywitają więc w 
odświeżonych wnętrzach.

Koszt inwestycji wyniesie 268 018,28 zł, 
z czego 230 000,00 zł stanowią środki pozy-
skane przez Gminę Dobczyce z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ugim
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wydarzenia

W maju 1914 roku zwołano ogólną mobi-
lizację dla mężczyzn do 42 roku życia. 

Ze wsi odeszło ponad 30. chłopów oraz 
6. furmanów z końmi i wozami, a także  
2 poganiaczy, którym nakazano odstawić 
do Krakowa 16 sztuk bydła i 3 konie. 

28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypo-
wiedziały wojnę Serbii, co było rezultatem 
zabójstwa miesiąc wcześniej arcyksięcia 
Franciszka Ferdynanda. W lipcu kierownik 
szkoły, Marcin Gąsior wstąpił w szeregi 
wojska i dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Na przełomie listopada i grudnia Moskale 
posunęli się pod Kraków i zajęli okoliczne 
wsie. W niedzielę 29 listopada w Nowej Wsi 
zatrzymali się Kozacy, Dońcy, Czerkiesi  
i Tatarzy na postój przyfrontowy. Zabrano 
ze stodół słomę, siano i owies. W stodo-
łach i przy drzewach było około 4000 koni. 
Oficerowie nocowali w domach i szkole,  
a reszta wojska na rozwleczonej po polach 
słomie. Wybito kury i gęsi. 30 listopada 
nadciągnęły masy piechoty, lokując się na 
łąkach. Po ośmiu dniach wojsko stacjonujące 
we wsi przesunęło się w kierunku Bochni, 
zostawiając po sobie ogromne szkody. 

W 1915 roku przyszła do Nowej Wsi, jako 
tymczasowa nauczycielka, Maria Ptakówna. 
Dotychczasowy kierownik Marcin Gąsior 
zmarł w niewoli w 1916 roku. 

Michał Pokrywa (piszący kroniki - na 
zdjęciu) w latach 1916-1918 brał udział  
w działaniach wojennych we Włoszech i 
Francji, służąc przy ciężkiej artylerii. W 1917 
roku jadąc na front po urlopie, nawiązał 
kontakt z działaczami Polskiej Organizacji 
Wojskowej. 

Dostał za zadanie siać zamęt w wojsku 
austriackim, namawiać do dezercji i przy-
gotować ludzi do odzyskania niepodległości. 

Koniec wojny zastał go w Tyrolu. 
Z Nowej Wsi zginęło 16 żołnierzy na 

frontach w armii austriackiej. 
Po zakończeniu działań wojennych 

odnowiono działalność Kółka Rolniczego. 
Zasłużonymi w tej dziedzinie byli Jan 

Stachura, Stanisława Gąsiorowa  
i Tomasz Miękina. Z ich też inicjatywy 
założono we wsi sklep. Sprzedawała 
w nim najpierw Stanisława Twar-
dosz, a potem Magdalena Woźniak.  
W 1922 roku Michał Pokrywa założył 
Koło Młodzieży przy Małopolskim 
Towarzystwie Rolniczym. Liczyło ono 
60. członków. Obejmowało sekcję 
amatorską, śpiewu, przysposobienia 
rolniczego, dobrego czytania i ogłady 
towarzyskiej. Spotykano się w domach 
prywatnych, dlatego przystąpiono do 
budowy domu ludowego, na placu 
wykupionym od Jana Cygana. Prac 
jednak nie dokończono, ponieważ 
członkowie komitetu pokłócili się 
i drewno sprzedano, a pieniądze 
zabezpieczono.

W tym czasie zaczęto uprawiać 
w naszej wsi buraki pastewne. Ich 
uprawy i pielęgnowania uczono się w 
trakcie zajęć sekcji przysposobienia 
rolniczego.

W latach 1920-1924 były przerwy 
w nauce spowodowane brakiem opa-
łu. W szkole uczyło się 110 uczniów.  
W 1922 roku powołano Kuratorium 
z siedzibą w Krakowie na miejsce 
Rady Krajowej Szkolnej we Lwowie. 
Pierwszym kuratorem był Jan Owiński. 
Od 1 września obowiązki kierownika 

szkoły objęła Maria Kwarciakówna. Organi-
zowano wieczorki z deklamacją i śpiewem. 
W czerwcu 1922 roku uczniowie wyjechali 
na wycieczkę do Kopalni Soli do Wieliczki. 
Wozów konnych dostarczyli mieszkańcy wsi. 
Rodziny bardzo życzliwie podchodziły do 
spraw szkolnych. Złożono wyższe podatki, 
co umożliwiło przeprowadzenie częścio-
wego remontu szkoły. Zrobiono też część 
ogrodzenia. W 1928 roku uczniowie byli na 
wycieczce w Krakowie. W kronice szkolnej 
zapisano „Nie żałowano trudu ze strony 
kierownictwa szkoły, by tym młodocianym 
głowom i sercom dziatwy, żądnym widoku 
rzeczy niepowszednich, tych pięknych, 
drogich sercu każdego Polaka pamiątek jak 
najwięcej ukazać…”.

Pod koniec lat dwudziestych zaczęto 
stosować nawozy sztuczne: superfosfat  
i saletrę. Był to jednak trudny czas dla wsi 

- okres bezrobocia, brak gotówki, hamowa-
nie postępu, co przyczyniło się do wielkiej 
nędzy chłopów. Zamknięto sklep. Byli jednak  
i tacy zapaleńcy, którzy zachęcali do spotkań. 
Wybudowano nawet barak - świetlicę, gdzie 
prowadzono zajęcia Koła Młodzieży. Założono 
teatr amatorski i do 1939 roku wystawiono 
około 150 przedstawień, między innymi 

“Karpaccy górale’, “Królowa Przedmieścia, 
“Wesele”, “Kościuszko pod Racławicami”. 

W 1929 roku do szkoły uczęszczało 130. 
dzieci, a trzy lata później 164. Uroczyście 
obchodzono wówczas rocznice odzyskania 
niepodległości, a najpilniejsi uczniowie 

200 lat Nowej Wsi (cz.2)
otrzymywali w nagrodę książeczki do 
nabożeństwa. 

1 maja 1935 roku wprowadzono gminy 
zarobkowe łącząc dotychczasowe gminy 
jednostkowe. Nową Wieś przydzielono 
do gminy Siepraw. Należały do niej także 
Bieńkowice, Byszyce, Czechówka, Gorzków, 
Łyczanka, Stojowice, Zawada i Zakliczyn. 17 
maja 1935 roku w szkole urządzono akade-
mię żałobną ku czci Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego.

W latach trzydziestych część mieszkań-
ców przystąpiła do Koła Akcji Katolickiej 
działającej przy parafii w Dziekanowicach. 
Osoby szczególnie zaangażowane w działal-
ność społeczną to: Piotr Molendys, Andrzej 
Woźniak, Jan Woźniak, Maria Głuś (Słowik), 
Michał Pokrywa. 

1 sierpnia 1937 roku kierownikiem szkoły 
został Bronisław Janicki. W grudniu odda-
no do użytku studnie w obejściu szkolnym,  
a w czerwcu następnego roku dokończono 
budowę ogrodzenia terenu przyszkolne-
go. W lipcu 1938 roku Zespół Oświatowy, 
prowadzony przez Bronisława Janickiego, 
odegrał “Betlejem polskie” Lucjana Rydla. 
Organizowano także kursy dla dorosłych  
w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej. 

Materiały opracowane na podstawie 
kronik, wywiadów z mieszkańcami, doku-
mentów przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi.

Prosimy osoby posiadające materiały 
archiwalne dotyczące naszej Małej Ojczyzny 
o kontakt w celu uzupełnienia kronik.

Bogusława Suder
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 

W ostatnim numerze Tapewty, w pierwszej 
części historii Nowej Wsi, wkradł się błąd: 
podana została błędna data powstania OSP 
w Nowej Wsi. Za pomyłkę przepraszamy 
wszystkich zainteresowanych.

Red.

Koncert starszej grupy Sekcji Wokalnej, 
który zaplanowany został na murach 

miejskich, przeniesiony został (decyzją 
Organizatora) do Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Kapryśność pogody, która jest w ostat-
nim czasie nieprzewidywalna, przyczyniła 
się do zmiany lokalizacji.

W trakcie koncertu będzie można usłyszeć 
utwory muzyczne z tekstami wspaniałych 
poetów, m.in W. Szekspira, Z. Herberta,  
W. Szymborskiej, H. Poświatowskiej, J. Tuwima, 
, ks J. Twardowskiego, K.I. Gałczyńskiego, 
K.K. Baczyńsiego, A. Osieckiej, W. Dymne-
go, W. Młynarskiego, S. Wyspiańskiego czy  
J. Cygana, w wykonaniu starszych grup 
Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce oraz 
Studia Piosenki Young Stars.

Na koncert zapraszają: Stowarzyszenie 
„ISPINA”, Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczy-
ce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach.

Zmiana miejsca koncertu  
„Liryka, liryka, tkliwa dynamika”. 

Poezja w muzyce
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Przyjmę do pracy logopedę, neurologopedę, 
psychologa, terapeutę integracji sensorycznej 

z okolic Dobczyc.

Kontakt: 788 204 681
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u Tischnera

W trosce o zapylacze
Wyjątkowe domki dla dzikich owadów 

zapylających zaprezentowano podczas 
spotkania, które w Zespole Szkół organizo-
wano w ramach Projektu Pszczołą. Domki 
zbudowali uczniowie szkoły w ramach 
konkursu na najlepszy hotel dla zapylaczy.

Akcja, której podsumowaniem było spo-

tkanie w szkole, miała na celu wspomaganie 
dzikich owadów zapylających, które zagro-
żone są obecnie utratą siedlisk. Kurczy się 
ich baza pokarmowa, a poważne zagrożenie 
stanowią dla nich choroby i stosowanie 
pestycydów. 

Spadek liczebności owadów zapylają-
cych niesie ze sobą nie tylko konsekwencje 
ekologiczne, ale także wymierne straty 
gospodarcze ze względu na ich ogromną 
rolę w zapylaniu roślin uprawnych. Dlatego 
tak ważne są działania wspierające te cenne 
zwierzęta. Budując hotele dla zapylaczy 
zapewniamy im miejsce do złożenia jaj  
i rozwoju potomstwa. 

Hotelik konstruujemy z naturalnych 
materiałów, najlepiej z drewna, w którym 
nawierca się otwory o średnicy od 2 do 10 
mm na głębokość kilku cm (ale nie na wylot!). 
Cennym materiałem są także cegły, glina 
i łodygi trzciny, bambusa, słomy z kolan-
kami, czyli ślepo zakończone. Estetycznie 
wykonany hotelik może być ozdobą ogrodu. 
Pamiętajmy o stabilnym umieszczeniu go 
w miejscu, gdzie będzie wystawiony na 
promienie porannego słońca. 

Nie obawiajmy się towarzystwa dzikich 

pszczół, ponieważ większość z nich nie 
posiada żądła i są niezwykle łagodne. Dzi-
cy zapylacze nie wykonują dalekich lotów  
w poszukiwaniu pokarmu, czyli nektaru 
lub pyłku kwiatów, dlatego warto zadbać o 
kwiatowe otoczenie hotelu. Pozwólmy zakwit-
nąć dzikim kwiatom, nie kosząc trawników 
zbyt często. Zapylaczom zagrażają także 
chemiczne środki ochrony roślin, dlatego 
unikajmy ich w naszych ogrodach, zastępując 
naturalnymi metodami zwalczania chorób 
i szkodników roślin. Opryski na polach 
uprawnych i w sadach należy wykonywać 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, 
aby uniknąć zatrucia owadów, które w ciągu 
dnia przebywają na kwiatach. 

Podczas spotkań z klasami, które zorgani-
zowane zostały w ramach Projektu Pszczoła, 
uczniowie i nauczyciele mogli się zapoznać 
także z życiem i pracą pszczoły miodnej oraz 
z walorami i zastosowaniem miodu. 

Wręczone zostały także nagrody  
w konkursie na najładniejszy hotelik. Laure-
atami konkursu zostali: Karina Bednarczyk  
(I miejsce), Maciej Majewski (II miejsce), 
Żaneta Siatka (III miejsce), Sara Sowa 
(wyróżnienie). Zbudowane przez uczniów 
hoteliki zostały przekazane nauczycielom 
i uczniom Zespołu Szkół i posłużą dzikim 
zapylaczom w naszej okolicy. Jeden z dom-
ków został przekazany Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dobczycach. Wzbogaci zasianą 
niedawno w ramach projektu „Po-łączeni. 
Siejemy łąkę…” kwietną łąkę obok RCOS.

Koordynatorem projektu w Zespole Szkół 
była Iwona Stawowczyk, nauczycielka biologii.

Gabriela Woźniak
ZS Dobczyce

Bliskość Jeziora Dobczyckiego, rzeki Raby  
i starych wyrobisk żwiru stwarza potencjal-

ne zagrożenie dla chcących skorzystać z kąpieli. 
Kąpiel w Jeziorze Dobczyckim jest zabroniona 
na całej jego powierzchni. Dlatego korzystaj-
my z basenów lub akwenów, gdzie kąpiel jest 
dozwolona. 

Aby bezpiecznie spędzić czas nad wodą 
należy m.in. przestrzegać kilku podstawowych 
zasad: nie kąpać się w miejscach niestrzeżonych, 
w pobliżu budowli hydrotechnicznych, zapór, 
śluz, jazów, mostów, ujęć wody, falochronów, 
portów, szlaków żeglownych, w zbiornikach 
p.poż., w stawach hodowlanych, w żwirowniach 
i gliniankach, w miejscach gdzie są silne prądy  
i wiry; nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu 
i środków odurzających; nie wchodzić do wody 
na czczo oraz bezpośrednio po obfitym posiłku; 
nie wchodzić do wody po wysiłku fizycznym 
oraz po długim przebywaniu na słońcu.

Wchodząc do wody po długim przebywaniu 
na słońcu należy schłodzić wodą twarz, kark i 
okolicę serca. Nie skaczmy do nieznanej wody 
(zwłaszcza na głowę). Nie pływajmy: po zachodzie 
słońca (zapadające ciemności mogą utrudnić,  
a nawet uniemożliwić akcję ratunkową), pod-
czas mgły i przy wysokiej fali. Nie przeceniajmy 
swoich możliwości pływackich i doskonalmy je. 
Jeśli zdarzy się pływać dalej od brzegu, pamię-
tajmy o zachowaniu sił na drogę powrotną lub 
używajmy bojki asekuracyjnej SP („Pamelki”). 
Należy zwracać uwagę na innych kąpiących się,  
a po zauważeniu wypadku lub przypadku tonięcia 
wezwać pomoc i powiadomić ratownika. Nie 
krzyczeć i nie wzywać pomocy, gdy nie jest ona 
potrzebna. Nie niszczmy sprzętu ratunkowego  
i oznakowania kąpielisk i miejsc przeznaczonych 
do kąpieli oraz znaków żeglugowych, nie prze-
bywajmy zbyt długo w wodzie. Poinstruujmy 
dzieci o grożących im niebezpieczeństwach 
i nie pozostawiajmy ich nad wodą bez opieki 
dorosłych. Samodzielnie nie potrafią one ocenić 
zagrożenia. Dzieci do lat 7 powinny przebywać 
na kąpielisku wyłącznie pod nadzorem doro-
słych. Na basenach i kąpieliskach stosować się 
do regulaminu danego obiektu i bezwzględnie 
słuchać poleceń ratowników,  nie wrzucać do 
wody śmieci, szkła, ostrych przedmiotów, itp. nie 
wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika 
oraz w czasie, gdy wywieszona jest czerwona 
flaga (biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel).

Telefony alarmowe: 112 – Telefon alarmowy; 
997 – Policja; 998 - Straż pożarna; 601 100 100 

- telefon alarmowy nad wodą.
Jacek Kozubek

instruktor ratownictwa wodnego

Bezpiecznie nad wodą
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (22)

Knedle z truskawkami
ciasto 
1 kg ziemniaków, 
30 dkg mąki 
jajko, sól
nadzienie
ok. 1/2 kg truskawek, 
bułka tarta (do owoców i do pola-
nia tłuszczem), 
masło, cukier

Ziemniaki obrać, zalać wrzątkiem  
i ugotować pod przykryciem. Następnie 
odcedzić i wystudzić, zemleć i połączyć  
z przesianą mąką i jajkiem. Posolić i zagnieść 
ciasto, podzielić na części, formować wałek 
o średnicy ok.1.5 cm, pokroić na kawałki, 
spłaszczyć. Nakładać truskawki (wcześnie 
obrane, umyte i posypane bułką tartą).

Formować kule i gotować we wrzącej, 
osolonej wodzie. Po ugotowaniu posypać 
cukrem i polać masłem wymieszanym ze 
zrumienioną bułką tartą.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: w upalne dni polecam picie 
kompotu np. z rabarbaru, to na pewno 
zdrowsze niż napoje przechowywane  
w plastikowych butelkach

Z przepisów Teściowej

Król Anglii Henryk VIII zaproponował 
jednemu ze swych dworzan stanowisko 
ambasadora przy dworze króla Francji  

– Franciszka I. Wyczuwając niejakie obawy 
kandydata, zapowiedział:

- Nie bój się, jeżeli coś ci się stanie, zetnę 
głowy dwunastu Francuzom.

- Obawiam się Najjaśniejszy Panie  
– odrzekł dyplomata – że żadna z nich nie 
będzie pasowała do mojej szyi.

Królowa Wiktoria przyjęła kiedyś na 
audiencji królową jednej z należących do 
Anglii wysepek.

- I w moich żyłach płynie angielska krew  
– rzekła nie bez dumy egzotyczna znakomitość.

- Jak to? – zdziwiła się Wiktoria.
- Mój dziad zjadł angielskiego generała 

Millera.

Podczas pobytu Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Paryżu, francuski minister 
Raymond Poincaré zapytał go:

- We Francji jest takie porzekadło: pijany 
jak Polak. Czy to prawda mistrzu?

- Niech pan nie wierzy porzekadłom  
– odpowiedział Paderewski – zwykle zawie-
rają kłamstwa. U nas na przykład mówi się: 
uprzejmy jak Francuz.

C. F.

Ramy czasowe V-XV wiek  
– średniowiecze

Główne style:
Malarstwo bizantyjskie

- tematyka religijna, częste przedstawiania 
świętych, złote tło będące odwołaniem do 
rzeczywistości pozaziemskiej, centralna, 
statyczna kompozycja, dostojeństwo ruchów 
i gestów postaci
Malarstwo romańskie

- nawiązywania do malarstwa bizantyjskiego, 
tematyka sakralna, bardzo wysoki poziom 
iluminatorstwa
Malarstwo gotyckie

- tematyka religijna, indywidualizacja postaci, 
ekspresja, fascynacja efektami perpektywicz-
nymi, rozwój witrażownictwa, malarstwa 
ściennego, iluminatorstwa
Najwybitniejsi przedstawiciele:
Giotto di Bondone,

Skarby malarstwa europejskiego (2)
style, epoki, kierunki

Rogier van der Weyden,
Hans Memling,
Gentile da Fabriano, 
Jean Fouquet.

Koronką malowane w Galerii Ispina
Nowa wystawa zadebiutowała we wtorek 

w Galerii Stowarzyszenia Ispina. Jest to 
ekspozycja monochromatycznych obrazów 
autorstwa Lucyny Sławińskiej-Targosz 
zatytułowana „Koronką malowane”.

 Artystka, dobrze znana społeczno-
ści gminy Dobczyc, w swoich dziełach 
zaprezentowała niekonwencjonalny 
sposób wykorzystania koronki, jak 
sama podkreśla, wspierając tym samym 
bliską sobie ideę recyklingu.

Otwarcie wystawy cieszyło się 
dużym zainteresowaniem, a zebrani 
goście nie szczędzili słów uznania dla 
pracy pani Lucyny. Wystawę charakte-
ryzuje bowiem nie tylko wysoki kunszt 
wykonania, ale także wyczucie estetyki 
i dbałość o każdy detal. Specjalnie 
dla gospodarzy spotkania – Stowa-
rzyszenia Ispina, artystka wykonała 
obraz przedstawiający kozę, również 
wykorzystując do tego celu koronkę. 
Ten wyjątkowy upominek przekazany został 
na ręce prezes Cecylii Frajtag i dołączy do 
kolekcji zgromadzonej w Galerii.

Serdeczne gratulacje złożyli artystce 
przyjaciele, sympatycy i goście. Tego dnia  
w przytulnych ścianach Galerii Ispiny 

królowała koronka, z tej też okazji jej prze-
wrotną historię przestawił zgromadzonym 
członek Stowarzyszenia Ispina - Pan Zbi-

gniew Rapacz.
Pięknym zwieńczeniem wieczoru był 

recital piosenek rosyjskiego barda Bułata 
Okudżawy w wykonaniu Małgorzaty Molen-
dys i Marka Cieślaka.

tekst i foto: jota
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Folklor w duszy gra - konkurs rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny z folklorem w tle 
to już tradycja dobczyckiego Turnieju 

Tańców Polskich. Wystawa pokonkursowa, 
w czasie której wręczane są nagrody dla 
zwycięzców, to od kilku lat impreza towa-
rzysząca Turniejowi.

Do konkursu nadesłano 152 prace, które 
oceniane były w kilku kategoriach. Komisja 
zwróciła uwagę na zgodność z tematem 

konkursu, samodzielność wykonania, pomy-
słowość, estetykę, ekspresję i wrażliwość 
plastyczną, ukazanie bogactwa i różnorod-
ności regionu Małopolski.

Część prac nie była zgodna z regula-
minem – ze względu na wykorzystanie 
motywów i wzorów z innych regionów 
Polski (np. łowickie, kaszubskie), co – mimo 
dużych walorów artystycznych – wiązało się  
z dyskwalifikacją przez jurorów. Wszystkie 
prace zostały uwzględnione w głosowaniu 
internetowym.

Małopolska jest największym regionem 
etnograficznym Polski. Swoim zasięgiem  
w całości obejmuje tereny dwóch województw 
oraz częściowo sięga na pięć sąsiednich woje-
wództw. W tej kategorii były umieszczane 
stroje ludowe z Małopolski obejmującej 
województwo świętokrzyskie i małopolskie 
oraz Żywiecczyznę, zagłębie dąbrowskie  
i jurę częstochowską (woj. śląskie), ziemię 
opoczyńską (woj. łódzkie), oraz tereny na 
południe od zbiegu Pilicy i Wisły z Kozie-
nicami, Radomiem i południową częścią 
powiatu garwolińskiego (woj. mazowieckie).

W jury tegorocznego konkursu zasiadały 
Elżbieta Polończyk-Moskal, Ewa Tka-
czyk, Małgorzata Molendys. Oceniały 
prace, które nadesłane zostały z całego 
powiatu. 

W kategorii przedszkola przyznano 
dwie nagrody główne, które otrzymali 
Michał Stoch z PS nr 3 z Dobczyc  
i Dominika Wadyl z OP z Kornatki.

W kat. szkół podstawowych klasy 
I-III nagrody główne trafiły do Leny 
Kotoniak, Oliwii Manieckiej, Mai 
Manieckiej z Sułkowickiego Ośrodka 
Kultury, Mai Olesek z SP z Węglówki.

W kat. klas IV-VI SP przyznano pięć 
Nagród Głównych, które otrzymali: 
Magdalena Zawada, Julia Mądrala, 
Małgorzata Piechota z Sułkowickiego 
Ośrodka Kultury, Anna Pudlik z SP 
nr 2 z Dobczyc, Liliana Senk z ZPO 
w Lipniku.

W kat. młodzież klas VII-VIII oraz szkół 
ponadpodstawowych przyznano cztery 
Nagrody Główne: Julii Krzyżek, Nikoli Koto-
niak z SP nr 1 w Sułkowicach, Elizie Salawie  
z ZS w Myślenicach, Antoninie Kowalczyk 
z Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

W kat. podopieczni ośrodków reha-
bilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych  
i szkolno-wychowawczych przyznano pięć 

Nagród Głównych: Bartłomiejowi Koźlakowi, 
Łukaszowi Bierówce (klasy I-III), Magdalenie 
Górce, Maciejowi Łacnemu (klasy IV-VI) 
OREW Myślenice, Julianowi Kurowskiemu 
(klasy IV-VI) Specjalny Ośrodek Szkolno-

-Wychowawczy w Myślenicach
W kategorii dorośli podopieczni WTZ, 

ŚDS, DPS przyznano pięć Nagród Głównych: 
Agacie Mamel, Lucynie Palamar, Marianowi 
Wójtowiczowi ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Dobczycach, Katarzy-
nie Bieli z Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Harbutowicach, Danielowi Baranowi ze 
Stowarzyszenia Wspomagania Osób Nie-
pełnosprawnych „Kolonia” Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Sułkowicach

W kategorii osoby dorosłe Nagrody Główne 
otrzymały Angelika Olesek, Agnieszka Suder.

Fundatorami nagród są Starostwo Powia-
towe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. 
Wystawę pokonkursową można oglądać 
we foyer Regionalnego Centrum Oświato-
wo-Sportowego w Dobczycach.

mgokis
fot. ze zbiorów MGOKiS

Z sukcesami wrócili do Dobczyc łucznicy 
z Sekcji Łuczniczej MGOKiS, którzy pod 

koniec maja i na początku czerwca stanęli na 
starcie mistrzostw o zasięgu wojewódzkim.

W ostatnią niedzielę maja (30 maja) 
nasi zawodnicy wyruszyli do Dobrej, gdzie  
o walczyli o „Puchar Małopolski Dzieci  
i Młodzieży w Łucznictwie”. Pogoda wpraw-
dzie nie sprzyjała, ale nie przeszkadza-

ło to specjalnie startującym łucznikom  
z siedmiu klubów małopolskich (w sumie 
53. zawodników). 

Rywalizacja odbyła się w 3 kategoriach 
wiekowych. Młodzicy strzelali na odległość 
40 metrów, dzieci starsze i młodsze odpo-
wiednio na 15 i 10 metrów. 

Jan Bobek z dobczyckiej sekcji zdobył 
II miejsce w kategorii młodzików, a miej-
sce siódme - Filip Gabrysiak. W kategorii 
młodziczek 12. miejsce zdobyła Blanka 
Malinowska, 13– Kamila Piwowarska.

W kategorii młodzików młodszych 
czwarte miejsce zdobył Artur Kanik;  
w kategorii młodziczek młodszych – szóste 
miejsce - Angelika Xyrotiri, siódme – Hanna 
Moskowczenko. 

Dzieci zostały przygotowane do zawodów 
przez trenera Tomasza Pytlaka i trenera 
Krzysztofa Włosika. 

W czerwcu (12 czerwca) łucznicy udali 
się do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie odbyła 
się II Runda Pucharu Małopolski młodzików 
i dzieci w łucznictwie o Puchar Burmistrza 

Tym razem pogoda rozpieszczała uczest-
ników i kibiców. Na starcie zawodów sta-
nęło 53 zawodników, w trzech kategoriach 
wiekowych, z 7 klubów z terenu Małopolski. 

Najmłodsi zawodnicy z sekcji łuczniczej 
MGOKiS  Dobczyce dzielnie zmagali się ze 
swoimi konkurentami. Wśród młodziczek 
młodszych na 3 miejscu na podium stanę-
ła Angelika Xyrotiri. W kolejnej kategorii, 
młodzików młodszych, 3 miejsce wywalczył 
Nikodem Mróz, a zaraz za nim na 4 miejscu 
znalazł się Artur Kanik. 

W najliczniejszych kategoriach kon-
kursowych, wśród młodziczek 11. miejsce 
przypadło w udziale Blance Malinow-
skiej, natomiast w kategorii młodzików na  
9. miejscu znalazł się Filip Gabrysiak. Dzieci 
zostały przygotowane przez trenerów Toma-
sza Pytlaka i Krzysztofa Włosika. 

mgokis
fot. Tomasz Pytlak

Dobczyccy łucznicy  
w doskonałej formie
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Turystyka z namiotem
W poprzednim artykule wspomniałem 

o swoistej modzie na turystykę gór-
ską, co niesie za sobą zatłoczone szlaki  
i miejscowości turystyczne, brak miejsc  
w pensjonatach i schroniskach. Zbliżające 
się wakacje jeszcze nasilą tę sytuację. 

Drugą z tego cyklu propozycją, aby odpo-
cząć od tłumów turystów, jest wędrówka  
z namiotem. Łatwość dostępu do sprzętu 
i często przyzwoite ceny, nie czynią takiej 
turystyki tylko dla wybrańców, a wręcz 
przeciwnie. Każdy może spakować plecak, 
zabrać namiot i wyruszyć na spotkanie 
przygody. 

W wielu miejscowościach turystycznych 
istnieją pola namiotowe zaopatrzone w odpo-
wiednie urządzenia sanitarne. Lokalizacji 
tych pól najlepiej szukać w Internecie, bo 
tam są aktualne dane. 

Chcąc jednak nieco bardziej zbliżyć się 
do przyrody warto skorzystać z miejsc przy 
schroniskach lub w tzw. studenckich bazach 
namiotowych. 

Zaletą nocowania koło schroniska jest 
dostęp do bufetu i węzła sanitarnego. Nato-
miast bazy namiotowe prowadzone przez 
Studenckie Koła Przewodników Górskich 
zapewniają prowizoryczne warunki. Jest 
tam toaleta, miejsce żeby się umyć, a nawet 

czasami prowizoryczny prysznic, no i piec, 
gdzie można podgrzać jedzenie i zagotować 
wodę. 

Nie ma tam sklepu z artykułami spożyw-
czymi, więc cały prowiant, oprócz wody, trzeba 
przynieść ze sobą. Chcąc trochę „uszczuplić” 

bagaż, można zarezerwować sobie namiot 
bazowy i zrezygnować z noszenia swojego. 

Bazy te są otwarte w miesiącach letnich tj. 
lipiec – sierpień. Rządzą się one nieco innymi 
prawami niż reszta obiektów noclegowych. 
Mile widziana jest pomoc w przyniesieniu 
i porąbanie opału do pieca i na ognisko, 
przyniesienie wody z pobliskiego ujęcia do 
tego przeznaczonego, posprzątanie namio-
tu – jadalni itp. Jest to fajny sposób na tzw. 
obozy wędrowne, gdzie przemieszczamy 
się między bazami i w ten sposób można 
przejść spory kawałek naszych gór. 

Obecnie w polskich górach znajdziemy 
15 takich baz. W Beskidzie Żywieckim: Przy-
słop Potócki, Polana Górowa, Głuchaczki, 
na Orawie: Madejowe Łoże, W Beskidzie 
Wyspowym: Polana Wały, w Gorcach: Gorc, 
Lubań, w Pieninach: Pod Wysoką, w Beskidzie 
Sądeckim: Muszyna – Złockie, w Beskidzie 
Niskim: Regetów, Radocyna, Wisłoczek,  
w Bieszczadach: Rabe, Łopienka.  

Jacek Kozubek

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Kupie stary motocykl
z okresu PRL
603 15 44 11

Finał projektu  
Animacja - Edukacja

Od stycznia do czerwca 2021r. nasza 
biblioteka realizowała projekt „Animacja 

-Edukacja”. Głównym celem było połączenie 
nowych technologii z tradycyjnymi formami 
zajęć dla dzieci. 

Dzięki animacji poklatkowej, czyli two-
rzeniu filmu za pomocą zdjęć, udało nam 
się osiągnąć zamierzony rezultat. 

Ze względu na obostrzenia uczestnicy 
spotykali się w dwóch grupach na cyklicznych 
zajęciach tematycznych. Były to: „Animacje 

– aplikacje” (warsztaty animacji poklatkowej 
z użyciem darmowych aplikacji na table-
tach), „Plastelinowa animacja poklatkowa”, 

„Kosmiczny film” (warsztaty poruszające 
tematykę kosmosu) oraz „Klocek do klocka” 
(warsztaty animacji z użyciem klocków Lego). 

Trzy ostatnie warsztaty poprowadził dla 
nas wspaniały Teatr Chrząszcz w Trzcinie 
z Raby Wyżnej. 

Wszystkie stworzone filmy można zoba-
czyć na kanale YouTube: biblioteka dobczyce 
w playliście animacja-edukacja.

Poza tym, dzięki otrzymanemu dofi-
nansowaniu, dwie edukatorki projektu: 
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr  
2 w Dobczycach - Katarzyna Matoga oraz 
nasza bibliotekarka Małgorzata Molendys 
wzięły udział w kursie video w Akademii 
Fotografii w Krakowie. Zdobyta wiedza 
przydała się podczas realizacji zadania i na 
pewno zaowocuje ciekawymi warsztatami 
w przyszłości.

Podsumowaniem projektu był kameralny, 
ale uroczysty i szczególnie ważny dla uczest-
ników finał „Animacji-Edukacji”. Podczas 
tego spotkania dzieci wraz zaproszonymi 
rodzicami mogli obejrzeć wszystkie stwo-
rzone przez siebie filmy. 

Szczególnie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom chęci poznania, wytrwałości, 
pomysłowości i energii do działania! Cieszy 
nas Wasza aktywność!

„Animacja – Edukacja” to autorski pro-
jekt Małgorzaty Molendys dofinansowany 
przez Fundację BGK w programie „Na dobry 
początek!”.

MBP
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O pasji biegania, wyzwaniach, 
treningach, idolkach, opowiadają 
Karolina i Wiktoria Gawin – biegaczki 
ze Stadnik, które w ostatnim czasie 
odnoszą spore sukcesy, trenując  
w AZS AWF Kraków.

Karolina Gawin

Od dziecka uwielbiałam oglądać lekkoatlet-
kę w telewizji na óożnego rodzaju zawodach, 
olimpiadach. Sama wtedy wychodziłam  
i biegałam. Wcześniej zainteresowała mnie 
gimnastyka artystyczna jednak zrezygnowa-
łam, ponieważ musiałabym dużo więcej dać 
od siebie, żeby cokolwiek osiągnąć. Poprzez 
sukcesy odnoszone na rożnego rodzaju 
festiwalach biegowych, w tym Festiwalu 

„O złota kózkę” w Dobczycach, nasz obecny 
trener Jan Demant przyjechał do szkoły  
i zaproponował współpracę. Zaczęłyśmy jeździć  
z siostrą do Krakowa i tam nas trenuje pani 
Ewa Ślusarczyk. Reprezentujemy klub AZS 
AWF Kraków. W bieganiu skupiam się na 
sprincie 100 m, 200 m i płotkach 80 m i 100 
m, ponieważ mamy do tego predyspozycje 
i nam to wychodzi.

Co jest najtrudniejszego w bieganiu? 
Wydaje mi się, że „głowa”. Trzeba być 
mocnym psychicznie, żeby trenować. Sport  
w tym pomaga, ponieważ on buduje charakter. 
Jest to czasem ciężkie, ale daje satysfakcję. 

Biegowe nadzieje ze Stadnik
Ulubiony trening? Trening szybkościowy 

to zdecydowanie mój ulubiony. Takie treningi 
zazwyczaj są bliżej sezonu. Biegamy wtedy 
bardzo szybkie odcinki, a odpoczynki są 
długie. Trening, za którym nie przepadam, 
to trening wytrzymałościowy. To trening po 
sezonie, gdzie biegamy wybieganie po 5-6 
km. Trenujemy 4-5 razy, a gdy zbliżamy się 

do sezonu to mamy trzy treningi - trwają one 
zazwyczaj 1,5h. Co do kariery, nie wybiegam 
za bardzo w przyszłość. Mimo wielu niedo-
godności związanych z pogodzeniem nauki 
z treningami, na razie staram się to godzić 
. Inne sporty? Bardzo lubię pływać, jednak 
robię to amatorsko Idolka? Z polskich bardzo 
lubię Justynę Święty-Ersetic. Podoba mi się 
jej determinacja i jaką drogą osiąga sukcesy. 
Z zagranicznych Allyson Felix.

Wiktoria Gawin
Od zawsze kochałam sport, a szczególnie 

bieganie, było to moją pasją od dziecka. Na 
wiosnę zawsze brałam udział biegach prze-
łajowych - były to moje ulubione zawody. 
Trenowałam wiele dyscyplin m.in. siat-
kówkę, gimnastykę sportową, pływanie, 
jednak cały czas to bieganie sprawiało mi 
największą radość. Co roku startowałam  
w festiwalach biegowych i zaczęłam się tym 
bardziej interesować. Mój obecny trener - 
Jan Demant, który współpracuje z trenerką 

Ewą Ślusarczyk (klub AZS AWF Kraków) 
przyjechał do mnie do szkoły i zaproponował 
współpracę, przedstawił jak to wszystko 
wygląda i tak już trzeci rok jestem zawodni-
kiem klubu AZS AWF Kraków. Specjalizuje 
się na dystansie 100m przez płotki i 100 m. 
Na początku było tylko 100m, ale później 
płotki zaczęłam dobrze biegać i tak do teraz. 
Kocham krótki dystans: „kilka sekund i już 
na mecie”. A płotki to bieg z przeszkodą, który 

jest za każdym razem wyzwaniem. Według 
mnie najtrudniejszą rzeczą w bieganiu są 
porażki, które powinny motywować do 
dalszego działania, ale niestety nie zawsze 
tak jest. Moim ulubionym treningiem jest 
trening wytrzymałościowy bardzo męczący, 
a zarazem satysfakcjonujący. 

Czego nie lubię? Nie lubię wybiegania we 
wrześniu. Biegamy 6 km i mnie to męczy. 
Treningi trwają 1,5-2 godzin. Wszystko udaje 
mi się pogodzić – naukę i treningi, jednak 
wszystko muszę układać pod treningi i cza-
sami muszę rezygnować z rozrywki na rzecz 
treningu. Mój dzień jest cały zaplanowany. 

Moją pasją poza bieganiem jest gotowa-
nie i pieczenie. Daje mi to duża satysfak-
cję. Moimi idolkami zawsze były „aniołki 
Matusińskiego” (Justyna Święty-Ersetic, 
Iga Baumgart, Małgorzata Cholub-Kowalik 
). Są moja inspiracją i kiedyś chciałabym 
być taka jak one.

Notował: Paweł Piwowarczyk
fot. ze zbiorów Zawodniczek

Karol Kwiecień zdobywcą pucharu Polski  
w Trialu Motocyklowym

Mieszkaniec gminy Dobczyce, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dobczycach, Karol 

Kwiecień może pochwalić się niebywałymi 
sukcesami w trialu motocyklowym. 

Ubiegły rok był dla dziewięciolatka szcze-
gólnie udany, zdobywał podium w każdej 

z rozgrywanych rund, a sezon zakończył 
na pozycji lidera Pucharu Polski w swojej 
kategorii. 

W obecnym sezonie Karol wystartował 
w I i II rundzie Pucharu Polski, które odbyły 
się 22 - 23 maja 2021 r. w Ochotnicy Górnej 

i zajął III miejsce. Kolejne 
rundy planowane są na 
czerwiec, lipiec i wrzesień. 
Trzymamy więc mocno 
kciuki!

Karol pasję do jedno-
śladów przejawiał już od 
najmłodszych lat. Od 6. 
roku życia był członkiem 
grupy Hajduk Trial Team, 
gdzie pod okiem Tomasza 
Hajduka i Bartłomieja 
Hajduka rozwijał zainte-
resowanie i umiejętności 
w trialu rowerowym. Po 

pierwszym roku mógł się już pochwalić 
III miejscem w Pucharze Polski w Trialu 
Rowerowym w kat. Promessa (2019 r.)

Swoje umiejętności rowerowe rozwijał 
także wraz z grupą miłośników trialu rowe-
rowego MIKI BIKE PARK pod czujnym 
okiem trenera Damiana Woźniaka, uczest-
niczył również w zajęciach prowadzonych 
w Myślenicach na terenie Biotop Bike Park 
przez czynnego zawodnika Mistrza Polski  
w trialu rowerowym Dawid Wacławczyka 
oraz brał udział w treningach organizowa-
nych przez klub MKS Trial Ochotnica. 

W 2020 r., gdy ukończył 8 lat, rozpoczął 
profesjonalne treningi na motocyklu trialowym 
z Mistrzem Polski, Tomaszem Hajdukiem. 
W lipcu 2020 r. Karol został przyjęty do 
klubu KKCiM „SMOK’” Kraków, przystąpił 
do egzaminu i zdobył licencję zawodnika 
PZM. To właśnie z trialem motocyklowym 
chłopiec wiąże swoją sportową przyszłość.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
jota
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