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Burmistrz z wotum zaufania i a

P
odczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej  
w Dobczycach radni udzielili wotum 

zaufania i absolutorium burmistrzowi 
Tomaszowi Susiowi. Absolutorium udzielone 
zostało jednogłośnie.

Głosowanie poprzedziła prezentacja  
i podsumowanie kluczowych działań bur-
mistrza i jego zespołu, ujętych w raporcie 
o stanie gminy za 2021 rok. 

Po udzieleniu wotum zaufania burmi-
strzowi, skarbnik Antonina Trojan omówiła 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 
Gminy Dobczyce za 2021 rok. 

Miniony rok Gmina Dobczyce zamknęła 
dochodami w wysokości 112 458 450,10 zł 
oraz wykonaniem wydatków w wysokości 
98 911 704,50 zł.

Dochody Gminy
Na dochody złożyły się dochody bieżące 

(94 819 341,65 zł) oraz dochody majątkowe 

(17 639 108,45 zł). Na ogólną kwotę dochodów 
składały się: dochody własne (43,10 proc.), 
dotacje z budżetu państwa (23,90 proc.), 
subwencje (18,10 proc.), dotacje i środki z 
funduszy celowych (12,20 proc.) oraz dota-
cje i środki z Unii Europejskiej (2,70 proc.).

Wydatki Gminy 
Wydatki bieżące wyniosły 84 313 143,06 

zł, w tym ze środków UE: 825 183,43 zł; 
wydatki majątkowe wyniosły 14 598 561,44 
zł, w tym ze środków UE: 6 052 167,81 zł.

Po przedstawieniu sprawozdania finanso-
wego oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie i wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Dobczycach, Rada Miejska 
w Dobczycach przegłosowała absolutorium 
dla burmistrza Susia. 

Burmistrz podsumował zrealizowane 
w 2021 r. inwestycje. Jednym z prioryteto-
wych zadań była poprawa infrastruktury 

komunalnej na terenie gminy. Zakończono 
m.in. budowę kanalizacji w miejscowościach 
Stojowice i Dobczyce (ul. Grabowa) oraz 
prowadzono prace nad budową kanaliza-
cji w części Kornatki (Zalas) czy budową 
i przebudową sieci wodociągowej wraz  
z infrastrukturą w Sierakowie. 

W pierwszej połowie 2021 r. Gmina 
Dobczyce podpisała umowę na wykonanie 
kanalizacji sanitarnej w części miejscowo-
ści Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce (ul. 
Skrzynecka i ul. Widokowa). Wykonawca po 
podpisaniu umowy przystąpił do wykonania 
projektu sieci.

Wiele inwestycji zrealizowano także  
w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. 
Największą była przebudowa drogi gminnej 
Stadniki-Kwapinka . Modernizacje zrealizo-
wano także na drogach: Brzączowice-Górki, 
Stojowice – Sikornice, Brzezowa – Syberia, 

Kędzierzynka koło tartaku, Rudnik, Sieraków 
k. przystanku, czy Stadniki pod las i koło 
poczty. Dodatkowo przy drogach w Kędzie-
rzynce w kierunku willi, Kornatce – Zasań 
oraz w Skrzynce przy drodze do zbiornika, 
wykonane zostało oświetlenie uliczne. W 2021 
r. zrealizowano także III etap przebudowy 
drogi wojewódzkiej Dobczyce – Wieliczka, 
w ramach którego wybudowano chodnik 
w Sierakowie.

W obszarze poprawy jakości infrastruktury 
komunalnej należy także podkreślić zada-
nia wykonywane w ramach kompleksowej 
inwestycji mającej na celu odwodnienie 
dobczyckiego Zarabia. W 2021 r. udało się 
m.in. zrealizować budowę kolektora K2 oraz 
budowę przepustu na rowie „C”.

Burmistrz Tomasz Suś zwrócił także 
uwagę na inwestycje realizowane w obsza-
rze oświaty. W 2021 r. częściową moderni-
zacją objęto: Przedszkole r 1 oraz SP nr 1  
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a i absolutorium
OSP Nowa Wieś z nowym 

samochodem

O
SP w Nowej Wsi powitała w jednostce 
nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy.

Zakup był możliwy dzięki pozyskanej 
dotacji budżetowej z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 
400 000 zł. Pozostała część środków pocho-
dziła z budżetu Gminy Dobczyce.

- Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy pomoże 
usprawnić pracę jednostki, a tym samym 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na 
terenie gminy Dobczyce – mówi burmistrz 
Suś.

Budynki użyteczności publicznej 
przejdą modernizację

B
urmistrz Tomasz Suś podpisał umowę 
z Firmą Handlowo-Usługową GENE-

RALBUD - 2 Jakub Pudlik na wykonanie 
robót budowlanych w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie gminy Dobczyce. 

Liftingowi poddane zostaną przede 
wszystkim obiekty oświatowe: szkoły  
i przedszkole.

 W ramach umowy zrealizowane zostaną 
następujące zadania:

„Modernizacja budynku OSP Brzączowice, 
Gmina Dobczyce”

Prace do wykonania: Rozebranie starych 
sanitariatów i budowa nowych wraz z wypo-
sażeniem, usunięcie istniejących posadzek 
i wykonanie nowych z płytek gressowych, 
wykonanie szpachlowania ścian oraz malo-
wanie pomieszczeń, wykonanie klimatyzacji, 
wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej.

Kwota brutto: 227 510, 47 zł, w tym 
środki z funduszu sołeckiego: 56 107,50 zł

 „Modernizacja budynku Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Dobczycach”

Prace do wykonania: Remont III pię-
tra budynku, malowanie ścian, wymiana 
istniejących posadzek na nowe, wymiana 
stolarki wewnętrznej, wykonanie stropów 
podwieszanych wraz z wymianą oświetlenia 
Kwota brutto: 298 697,59 zł, w tym środki  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych: 250 000,00 zł

„Modernizacja budynku Przedszkola 
Samorządowego 1 w Dobczycach”

Prace do wykonania: Remont klatek 
schodowych, likwidacja naświetli, wymiana 
stolarki wewnętrznej, wykonanie instalacji 
hydrantowej, oświetlenia awaryjnego, insta-
lacji oddymiającej oraz remont instalacji 
gazowej.

Kwota brutto: 215 063,93 zł, w tym 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych: 49 402,71 zł

Deklaracja współpracy 
metropolitalnej

W 
czerwcu przedstawiciele województwa 
małopolskiego, powiatu wielickiego 

oraz 12 gmin podpisali deklarację poparcia 
współpracy metropolitalnej.

Spotkanie to początek współpracy mię-
dzy gminami Metropolii Krakowskiej oraz 
powiązanymi funkcjonalnie z Krakowem tj 
Brzeźnica, Dobczyce, Iwanowice, Jerzmano-
wice-Przeginia, Koniusza, Kłaj, Krzeszowice, 
Myślenice, Nowe Brzesko, Siepraw, Skała, 
Spytkowice, przy wsparciu Samorządu 
Województwa oraz Powiatu Wielickiego. 

ugim

w Dobczycach. Natomiast w SP w Nowej Wsi 
dokonano modernizacji elewacji budynku.

W znacznym stopniu zwiększyła się także 
jakość usług społecznych, na co wpływ miało 
utworzenie Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dobczycach. Gmina Dobczyce 
zakupiła także, w ramach dofinansowania 
ze środków PFRON, 20-osobowy autobus 
do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Jednym z ważniejszych kierunków 
wydatków inwestycyjnych była także kultura 
i dziedzictwo. W ubiegłym roku prowadzono 
zaawansowane prace w ramach III etapu 
Zagospodarowania Otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego, w efekcie których powstała 
kładka pieszo-rowerowa oraz ścieżka widoko-
wa wzdłuż uczytelnionych murów miejskich. 
Znaczne zmiany zaszły także w obrębie 
zamku królewskiego. Wyremontowany został 
wysłużony most oraz wykończono nową 

salę, a sam zamek wyeksponowany został 
za pomocą odsłonięcia skalnej wychodni, na 
której się wznosi. W 2021 r. udało się także 
przeprowadzić prace konserwatorskie przy 
czterech zabytkowych kapliczkach zlokali-
zowanych na terenie gminy Dobczyce.

Znacznie poprawiła się także jakość 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
w gminie. W Bieńkowicach przy OSP powstała 
nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkań-
ców, gdzie zamontowane zostały urządzenia 
siłowni plenerowej. Ciekawa konstrukcja do 
ćwiczeń na wolnym powietrzy stanęła także 
w centrum Stojowic. W 2021 r. wykonano 
również szereg prac przy boiskach klubo-
wych. Przy LKS Dziecanovia zamontowano 
piłkochwyty i oświetlenie, w Brzączowicach 
zakupiono trybunę i wykonano chodnik pod 
trybuny LKS Iskra Brzączowice, w Korna-
tce zmodernizowano ogrzewanie zaplecza 
sportowego LKS Rokita. 

Obszarem inwestycji stały się też obiekty 
stanowiące ośrodki życia kulturalnego. W auli 
RCOS udało się zamontować profesjonalne 
kotary sceniczne, z kolei w Stadnikach cały 
czas trwa modernizacja Domu Ludowego.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa  
i ochrony ppoż. Gmina zakupiła samochód 
strażacki dla OSP Sieraków. Ponadto, podobnie 
jak rok wcześniej, w gminie realizowany był 
program mający na celu wsparcie inicjatyw 
realizowanych przez Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. W 2021 r. Gmina uruchomiła też 
pilotażowy program zakładający dofinanso-
wanie modernizacji systemów ogrzewania  
w budynkach lokalach mieszkalnych z terenu 
gminy i miasta Dobczyce.

Jak wspomniał burmistrz Suś, rok 2021 
nie należał do łatwych. 

– Podczas minionego roku cały czas 
mierzyliśmy się z pandemią i jej skutkami, 
szczególnie w sferze gospodarki. Pandemia 
wpływała nie tylko na funkcjonowanie 
instytucji publicznych, ale także realizację 
bieżących inwestycji. A tych w gminie nie 

brakowało. Jak udało się policzyć, w 2021 r. 
prowadzonych było ponad 50 zadań inwe-
stycyjnych, część z nich jest kontynuowana. 
O prężnym rozwoju gminy świadczą także 
wysokie pozycje w ogólnopolskich rankin-
gach, które uzyskaliśmy w ubiegłym roku 

– mówił burmistrz.
Burmistrz podziękował radnym za udzie-

lenie absolutorium, a także wspólną pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania 
skierował także do sołtysów, pracowników 
urzędu i jednostek podległych, druhów OSP, 
organizacji pozarządowych oraz wszystkich 
zaangażowanych w rozwój gminy. Szczegól-
ne podziękowania złożył przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzacie 
Jakubowskiej, swojej zastępczyni – Edycie 
Podmokły, skarbnik Antoninie Trojan oraz 
Sekretarz Gminy Dobczyce – Małgorzacie 
Góralik-Piętce.

tekst i fot: ugim
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W 
gościnnych progach Orientarium ZOO 
w Łodzi, 1 czerwca odbyła się gala wrę-

czenia nagród 14. edycji Plebiscytu Polska 
Architektura XXL. 

Uroczystość, podczas której laureaci 
osobiście odebrali nagrody, Grupa Sztuka 
Architektury zorganizowała już po raz piąty. 

Prestiżowy tytuł Grand Prix Polska Archi-
tektura XXL 2021 w kategorii krajobraz 
otrzymała kładka pieszo-rowerowa w Dob-
czycach zaprojektowana przez Biuro Projek-
tów Lewicki Łatak. Prestiżowe wyróżnienie 
odebrał autor projektu – Kazimierz Łatak.

Plebiscyt Polska Architektura XXL jest 
jedynym w Polsce, w którym do kategorii 
architektury i projektowania włączony jest 
także krajobraz, który często jest w plebi-
scytach niedoceniany. Podczas gali swoje 
zasłużone nagrody odebrali także architekci 

Dobczycka kładka z prestiżową nagrodą

m.in. SP nr 1 w Dobczycach, gdzie przekazali 
wsparcie od mieszkańców Versmold dla 
dzieci z Ukrainy uczących się w placówce. 

Dodatkowo przedstawiciele miasta 
przekazali także dla Ukrainy najpotrzeb-
niejsze medykamenty, a dla dzieci słodycze. 

Przypomnieć należy bowiem, że wsparcie 
dla obywateli Ukrainy mieszkających w 
Dobczycach otrzymaliśmy od Versmold 
także w marcu, gdy do Dobczyc dotarł 
transport z żywnością oraz najpotrzeb-
niejszymi artykułami.

Delegacja spotkała się także z mamą 
24-letniego Jakuba Burnosa, przeka-
zując środki na leczenie Kuby zebrane  
w Versmold. 

To nie pierwszy raz, kiedy w trudnych 
chwilach możemy liczyć na wsparcie 
naszych przyjaciół.

Burmistrz podziękowała także członkom 
dobczyckiego Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast za zaangażowanie i pielęgnowanie 
tej pięknej współpracy, a także Józefie 
Czyż za koordynację po stronie polskiej 
działań pomocowych dla Ukrainy.

 Te kilka intensywnych dni zwieńczyło 
długie pożegnanie. Otuchy dodawała jed-

nak nadzieja, że w październiku mieszkańcy 
Dobczyc zawitają do Versmold. 

ugim

krajobrazu. I tak w kategorii najlepszych 
przestrzeni publicznych w opinii internautów 
na nagrodę zasłużył Wspólny dziedziniec 
dla mieszkańców Poznania, zaprojektowany 
przez Pawła Grobelnego. Z kolei w opinii 
jury na nagrodę w tej kategorii zasłużyła 
Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach, 

zaprojektowana przez Biuro Pro-
jektów Lewicki Łatak. Wyróżnienie 
przyznano za prostą w swojej formie 
koncepcję kładki niebywale uspraw-
niającą komunikację między dwoma 
najbardziej popularnymi miejscami 
Dobczyc i dyskretne wtopienie archi-
tektury kładki w otoczenie.

Jury doceniło obiekt za niebanalny 
obiekt urbanistyczny usprawniający 
nie tylko komunikację, ale dyskretnie 
otwierający potencjał przestrze-
ni publicznej na nowe możliwości, 
szczerość detalu i zastosowanych 
materiałów. Za obiekt, który dosko-
nale wpisuje się w krajobraz i nie 
pozostawia wątpliwości co słuszności 
wyboru projektantów oraz jakości 
wykreowanej dla użytkowników.

Organizatorem plebiscytu Polska 
Architektura XXL jest Grupa Sztuka 

Architektury – grupa wortali tematycznych 
poświęconych architekturze. Należą do niej 
wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wne-
trza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik 
architektoniczny „Krytyka Architektury” 
oraz specjalistyczna księgarnia internetowa 
dla architektów www.ksa24.pl 

To kolejne wyróżnienie dla dobczyckiej 
kładki. Wcześniej znalazła się w gronie fina-
listów Nagrody Architektonicznej tygodnika 

"Polityka".
materiał: ugim

P
rzez kilka dni gościliśmy w Dobczycach 
Przyjaciół z partnerskiego miasta. 
Po niemal dwuletniej przerwie spowodo-

wanej pandemią koronawirusa, mieszkańcy 

Dobczyc i Versmold mieli wreszcie okazję, 
aby spotkać się osobiście. Ten kilkudniowy 
pobyt pełen był spotkań towarzyskich, ale 

także był okazją do pokazania przyjaciołom 
z Versmold zmian, które zaszły w gminie 
Dobczyce.

Burmistrz Versmold Michael Mayer-Her-

mann wspólnie z delegacją oraz wiceprze-
wodniczącą Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast z Versmold Heike Schmidt odwiedzili 

Delegacja z Versmold z wizytą i ogromnym wsparciem

Gmina Dobczyce 8.  
w Ogólnopolskim Rankingu

P
odczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego 
ZPP uroczyście wręczono nagrody lau-

reatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin 
i Powiatów. Gmina Dobczyce powtórzyła 
ubiegłoroczny sukces i po raz kolejny zna-
lazła się w tym gronie. 

Uroczystą statuetkę odebrał burmistrz 
Tomasz Suś.
- Utrzymanie wysokiej pozycji w tym 
Rankingu to wspólna praca mieszkańców, 
samorządowców oraz pracowników urzędu. 
Na tę nagrodę zapracowaliśmy wspólnie 
jako społeczność wykazując duże zaanga-
żowanie w rozwój gminy - mówi burmistrz 
Tomasz Suś.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 
prowadzony jest przez Związek Powiatów 
Polskich. Laureaci typowani są w 6 kate-
goriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców; 
powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; 
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; 
miasta na prawach powiatu; gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP przyznają 
punkty w ramach wielu kryteriów ujętych 
w dziesięciu grupach tematycznych takich 
jak: działania proinwestycyjne i proroz-
wojowe; rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego; roz-
wój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspie-
ranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych  
i proekologicznych; współpraca krajowa  
i międzynarodowa; działania promocyjne.

ugim
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Paradoks tzw. „urbanistyki łanowej” czyli dlaczego często przestrzeń 
nie sprzyja rozwojowi

P
lanowanie przestrzenne, którego nad-
rzędnymi celami są ład przestrzenny  

i trwały rozwój, realizowane jest w Polsce  
z różnym skutkiem. Niestety w przeważającej 
ilości przypadków ze skutkiem odwrotnym 
do założonego. Co więcej, przy braku świa-
domości takiego stanu rzeczy. 

Jak wylicza Polski Instytut Ekonomiczny 
w opracowaniu „Społeczno-gospodarcze 
skutki chaosu przestrzennego”, 2200 zł 
rocznie kosztuje statystycznego Polaka 
ponoszenie skutków nierozważnych decyzji 
planistycznych, które często podejmowane 
są w dobrej wierze. Tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową w obowiązujących 
Miejscowych Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego w kraju mogą pomieścić 
nowych mieszkańców w ilości prawie 60 
milionów(!), co jak łatwo sobie uzmysłowić 
jest znacząco powyżej naszych potrzeb. Ta 
specyficzna nadpodaż terenów mieszkanio-
wych wynika z przekonania o biznesowym 
charakterze gruntów – każdych gruntów.

Powszechnie uważa się, że remedium na 
zjawisko chaosu przestrzennego stanowią 
MPZP, lokalne prawo z zakresie wykorzysta-
nia i zagospodarowania terenów zawartych  
w ich granicach. Uchwalanie MPZP wymaga 
wysokich kompetencji specjalistycznych, 
ogromu pracy i jeszcze większych zdol-
ności negocjacyjnych, a w szczególności 
umiejętności przekonywania decydentów 
jak i społeczności lokalnych do rozwiązań, 
które z pozoru mogą godzić w ich interesy. 

Być może te wymagania składają się na 
obecną sytuację, która jak pokazuje prak-
tyka, nie wykazuje zależności pomiędzy 
uchwalaniem MPZP, a uzyskaniem ładu 
przestrzennego czy też stymulowaniem trwa-
łego rozwoju. Zdarza się, i to zadziwiająco 
często, że zapisy miejscowych planów nie 
tylko nie ograniczają negatywnych zjawisk, 
ale wręcz je kreują. Wspomniana wiara  
w biznesową moc terenów mieszkaniowych 
skutkuje uchwalaniem ich gdzie bądź, lub 
pozostawianiem ich bez szczegółowych 
wskazań co do sposobu kształtowania 
zabudowy, nie mówiąc już o kształtowaniu 
ich w zorganizowane zespoły urbanistyczne.  

Skutkiem tego pierwszego jest osobliwe 
zjawisko tzw. „urbanistyki łanowej”. Są to 
powstające na przedmieściach lub nawet  
w granicach miast (gdzie tereny rolne straciły 
swoją pierwotną funkcję i stały „nieużytka-
mi”) zespołów domów. Zabudowa ta powstaje 
wzdłuż głównej drogi i rozrasta się w głąb 
łanów zgodnie z podziałami dawnych pól 
uprawnych. Zjawisko to paradoksalnie ma 
niewiele wspólnego z urbanistyką, zaprzecza 
zasadom sztuki budowy miast. Skutków 

„urbanistyki łanowej” doświadczamy przez 
ponoszenie wcześniej wspomnianych kosz-
tów, które z uwagi na ich niebezpośrednie 
odczuwanie są często nieuświadamiane. 
To z kolei utrudnia rozpoznanie przyczyn 
takiego stany rzeczy. Z punktu widzenia 
tworzenia rysunku MPZM „zaplanowanie” 
tego typu zabudowy jest banalnie proste 
ale niestety nie ma dobrych skutków dla 
kształtowania ładu ani trwałego rozwoju. 
W efekcie zabudowy przestrzeni w trybie 

„urbanistyki łanowej” uzyskujemy nie tylko 

zdeformowany krajobraz ale także przestrzeń 
bez podstawowej infrastruktury (jej budowa 
generuje koszty), priorytet wykorzystania 
samochodu, a więc wzrost ruchu, brak prze-
strzeni publicznych, które zgodnie z zasadami 
tradycyjnie rozumianej urbanistyki stanowi 
sól miejskości, tak więc „urbanistyka łanowa” 
wcale urbanistyką nie jest. 

Niestety nie jest to jedyny problem we 
współczesnej praktyce planistycznej. Podob-
ne efekty stają się udziałem nadmiernego 
optymizmu pokładanego w zapisie w MPZP 
pod nazwą „zabudowa mieszkaniowa” oraz 
jej odmian. Nazwanie terenu zabudową 
mieszkaniową wcale jej taką nie czyni,  
a na pewno nie uczyni jej dobrą zabudową 
mieszkaniową. Do tego potrzebne są jeszcze 
inne atrybuty a w śród nich kontekst prze-
strzenny i z nim powiązanie: komunikacja  
z centrum, przestrzeń publiczna, infra-
struktura społeczna (podstawowe usługi, 
przedszkole, szkoła itp.) infrastruktura 
techniczna (m.in. chodniki, sieci) zieleń  
i tereny rekreacyjne. 

Realizacja zabudowy w ramach indywi-
dualnych inwestycji w oparciu o zapis MPZP, 
który sankcjonuje jedynie chęć posiadania 
terenu pod zabudowę mieszkaniową wiąże 
się z uzyskaniem przestrzeni o podobnej 
charakterystyce jak w przypadku efektów 

„urbanistyki łanowej”. Tym samym właści-
ciele działek w ramach tak pojętego zapisu 
tracą potrójnie: ponoszą większe koszty 
inwestycji oraz, odwołując się do pierwszego 
akapitu, mają udział w kosztach tego typu 
gospodarki przestrzennej, wreszcie mogliby 
mieć udział w zyskach z tytułu podniesienia 
walorów przestrzennych swojej własności 
np. poprzez współpracę z sąsiadami, lokalną 
administracją w ramach scaleń gruntów, 
tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych 
w celu opracowania wspólnych i spójnych 
projektów urbanistycznych. 

Oczywiście tworzenie miasta, nawet 
niewielkiego nie jest łatwe, ale może się 
opłacić nie tylko właścicielom terenów, ale 
nam wszystkim. W końcu 2200 zł w kie-
szeni rocznie to zawsze coś. Może warto też 
zostawić coś po nas przyszłym pokoleniom, 
w końcu z jakiegoś powodu zachwycamy się 
miastami z przeszłości jak Siena, Wenecja  
a i Polskie jest też czym się zachwycać (w 
przeważającej większość właśnie z przeszłości).

MM    

dr Miłosz Zieliński z Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej

Wspólny i spójny projekt urbanistyczny 
mógłby powstać w Dobczycach, na obszarze  
u podnóża zapory. Z analiz przeprowadzonych 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Molendys-Mitko wynika, iż wartość tego 
terenu o powierzchni około 13,7 ha, będącego 
własnością dwudziestu kilku podmiotów,  
w oparciu o aktualne zapisy MPZP, wynosi 
około 12 mln PLN. 

Uwzględniając strukturę własności oraz 
zapisy MPZP, 12% powierzchni tego obszaru 
zajmują nieruchomości rolne. Pozostała 
przeznaczona jest w całości lub w przewa-
żającej części pod zabudowę mieszkaniową  
i usługową, z czego 24% powierzchni obszaru 
analizy to nieruchomości wąskie, o szerokości 

kilku metrów, na których nie jest możliwa 
realizacja samodzielnej zabudowy. 26% sta-
nowią nieruchomości o szerokości kilkunastu 
metrów, dla których nie jest wykluczona, ale 
znacznie ograniczona samodzielna zabudo-
wa. Na 38% powierzchni obszaru objętego 
analizą konfiguracja umożliwia swobodną 
zabudowę. Nieruchomości te są nieuzbrojone, 
bez urządzonego dojazdu. 

Tymczasem wartość tę można zwielokrot-
nić. Przeprowadzić połączenie i ponowny, 
optymalny podział nieruchomości, uzbroić 
teren, urządzić sieć dróg i zieleń towarzyszą-
cą. Przy założeniu, iż 15% terenu stanowić 
będą ogólnodostępne, urządzone tereny 
zielone, drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, 
25% przeznaczone zostanie pod zabudowę 
wielorodzinną, 30% obszaru pod zabudowę 
jednorodzinną, szeregową i kolejne 30% 
pod zabudowę jednorodzinną, wolnosto-
jącą - wartość terenów (bez uwzględnienia 
wartości części ogólnodostępnych) może być 
3 – 4 – krotnie wyższa niż aktualna wartość 
całego obszaru. Po rozliczeniu kosztów przed-
sięwzięcia, uczestnicy projektu mogą zyskać 
zamiennie atrakcyjne nieruchomości, przy 
jednoczesnym uporządkowaniu przestrzeni 
i pozyskaniu dodatkowej, ogólnodostępnej 
strefy publicznej. 

Prace nad opracowaniem Strate-
gii Rozwoju Gminy Dobczyce 2030

Z
miana uwarunkowań zewnętrznych  
i konieczność uwzględnienia celów poli-

tyki UE wpływa na wyzwania stojące przed 
Gminą Dobczyce. 

Podstawowym narzędziem wspierania 
pozytywnych zmian w Gminie jest Strategia 
wskazująca kierunki rozwoju i określająca 
cele strategiczne.

Rada Miejska przyjęła uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy na lata 2023-2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmo-
nogramu opracowania projektu strategii, 
w tym trybu konsultacji.

Do prac nad dokumentem przystąpił, 
Zespół zadaniowy ds. „Opracowania Strategii, 
którego przewodniczącym jest wiceburmistrz 
Edyta Podmokły.

Pierwszym etapem jest opracowanie 
diagnozy tj. ocena stanu obecnego i ustalenia 
problemów, których rozwiązanie decyduje 
o przyszłości Dobczyc.

Strategia musi odpowiedzieć na pytanie, 
co jako społeczność możemy i chcemy osiągnąć 
w perspektywie 7 lat, uwzględniając obecną 
pozycję gminy oraz aspiracje i oczekiwania 
mieszkańców. Chcemy wskazać problemy,  
z którymi borykają się mieszkańcy i okre-
ślić wyzwania, przed którymi staną władze 
samorządowe dwóch kolejnych kadencji. 

Bardzo ważna jest opinia mieszkańców 
dlatego prosimy Państwa o udział w bada-
niach ankietowych zapraszamy do udziału  
w Konferencji „Dobczyce 2030”, otwierającej 
proces konsultacji, która odbędzie się 12. 
lipca w Regionalnym Centrum Oświatowo 

– Sportowym w Dobczycach oraz włączenia 
się do dyskusji również na łamach Tapety.

Marek Mitko



6

z życia gminy

TAPETA 6(230)/2022 

P
o dwuletniej przerwie wróciły na ulice 
Dobczyc! Mowa oczywiście o mobilnych 

mega kozach, które w tym roku tradycyjnie 
przeparadowały przez miasto w dobczyc-

kim Wypasie. Barwny pochód prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą „Dobczyce” i Zespół 
Taneczny INTOX dotarł do Dobczyckiego 
Parku Miejskiego, gdzie miał miejsce wybór 
koziej miss oraz piknik rodzinny.

W tym roku Wypas był iście baśniowy, 
główne bohaterki przybrały bowiem kostiu-
my postaci z bajek. W tłumie mogliśmy 
wypatrzyć: Roszpunkę, Śpiącą Królewnę, 
Pipi Lansztrung, Smerfetkę czy Śnieżki. 
Bajkowego charakteru dopełnił koncert 
Bajkowych Melodii w wykonaniu najmłod-
szych wokalistów Sekcji Wokalnej MGOKiS 
Dobczyce na co dzień trenujących pod okiem 
Beaty Czajki-Rolińskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wyjątkowa wystawa „Dobczyckie Kózki”, która 
powstała specjalnie na tę okazję. Dumnie 
prezentowały się na niej urocze drewniane 
kozy, których autorem jest Marian Krawczyk 
z Brzączowic. Dzięki wsparciu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dobczycach udało się 
trafić do właścicieli każdej z tych barwnych 
postaci i wyeksponować je na Wypasie, by 
mogły cieszyć oko przechodniów. Nie mogło 
także zabraknąć lokalnych twórców i strefy 
dziecięcych animacji. 

Silna żółta ekipa Rozbieganych Dobczyc 
zachęcała z kolei do zapisów na Charytatywny 

Bieg o „Złotą Kózkę” dla Kuby, który odbył 
się 18 czerwca pod koroną zapory.

Punktem kulminacyjnym Wypasu było 
oczywiście ogłoszenie wyników konkursu na 

Najpiękniejszą Kozę Dobczyckiego Wypa-
su. Podczas wydarzenia kozom bacznie 
przyglądało się jury w składzie: Małgorzata 
Jakubowska, Iwona Urbanik oraz Małgorzata 
Molendys. 

Jak zgodnie przyznała kapituła, wybranie 
najpiękniejszej było zadaniem niemożliwym, 
dlatego wszystkie sześć wspaniałych kóz 
nagrodzono równorzędnym pierwszym 
miejscem. A były to kozy wykonane przez 
następujące placówki: Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Dobczycach, Szkoła Podstawowa im. św. 
Jadwigi Królowej Polski w Kornatce, Szkoła 
Podstawowa w Stadnikach, Przedszkole 
Samorządowe nr 3 w Dobczycach, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Dobczycach oraz Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach.

Organizatorem VIII Wypasu w Dobczycach 
było Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce. Wydarzenie to nie mogłoby się 
jednak odbyć bez wsparcia: Policji i Druhów 
OSP z terenu gminy Dobczyce, MGOKiS 
Dobczyce, Sekcji Wokalnej MGOKiS Dob-
czyce, Orkiestry Dętej Dobczyce, Zespołu 
Tanecznego Intox oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dobczycach. Serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie!

ugim

Za nami 8. Wypas w Dobczycach
J

ak co roku w SP nr 1 w Dobczycach  
w Dzień Dziecka było wesoło, kolorowo 

i przyjemnie. Nasi wychowankowie wzięli 
udział w ,,Giełdzie zabawek”, z czego całko-
wity dochód został przeznaczony na lecze-
nie chorego Jakuba. Na holu można było 
podziwiać piękną wystawę prac naszych 
dzieci pt. ,,Moje talenty i pasje”.

Uczniowie spotkali się z Ratownikiem 
Wodnym i panią policjantką. Tematem zajęć 
były ,,bezpieczne wakacje”. 

Po spotkaniu uczniowie klas 1-3, wspól-
nie z wychowawcami, uczniowie udali się  
w ,,Marszu Ekologicznym” na plac zabaw 
przy ul. Szkolnej. W tym samym czasie kla-
sy 4-8 na Stadionie KS ,,Raba”, pod opieką 
nauczycieli wychowania fizycznego, wzięły 
udział w rywalizacji sportowej ,,przeciąga-
nie liny”. Dostarczyło to wielu emocji, a po 
zakończonej zabawie były słodkie cukierki 
dla każdego. 

Na koniec wszyscy stanęli do pamiątko-
wego zdjęcia z transparentami ekologicznymi, 
po czym wszyscy bezpiecznie wrócili do 
szkoły. Dzieci były uśmiechnięte i zadowolo-
ne, co jest dowodem na to, że miło spędziły 
Dzień Dziecka.

Za przygotowanie Dnia Dziecka podzię-
kowania kierujemy do Organizatorów oraz 
Samorządu i Wolontariatu Szkolnego. Ser-
deczne podziękowania dla Tomasza Kraska 
Prezesa KS "Raba" za udostępnienie boiska 
oraz dla Bartłomieja Polończyka za okazy-
waną pomoc podczas organizacji zawodów 
na Stadionie oraz Gminnej Spółdzielni  
w Dobczycach za ufundowanie słodyczy dla 
naszych uczniów!

Dziękujemy również Radzie Rodziców za 
dofinansowanie Dnia Dziecka. Wychowawcy 
zabrali dzieci na lody, pizzę lub wycieczkę, 
gdzie każdy uczeń z naszej szkoły skorzystał 
z prezentu od Rady Rodziców.

M.D.

Dzień dziecka w SP1

Aktywny lipiec  
w Lenartówce

W 
Lenartówce, na Granicy zapowiada się 
ciekawy lipiec. Atrakcji nie zabraknie 

dla młodszych i starszych.
W lipcowe poniedziałki Stowarzyszenie 

Granica zaprasza na gimnastykę na świeżym 
powietrzu. Początek ok. godz. 20.

Początek lipca w Lenartówce upłynie  
z kolei pod znakiem akcji wsparcia dla Kuby. 
Stowarzyszenie zaprasza na piknik, w cza-
sie którego nie zabraknie licznych atrakcji, 
licytacji oraz karaoke. Więcej informacji 
na plakatach.

Red.
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kultura

Mam tę moc – bajkowo dla dzieci

Filmowa uczta wokalna

T
rzy dni wyjątkowego spotkania z wyjąt-
kową wokalistką . W czerwcu na deskach 

dobczyckiej auli warsztaty i wspólny koncert 
finałowy przygotowała i wraz z uczestnikami 
warsztatów wokalnych Monika Urlik.

Warsztaty i koncert zrealizowane zostały 
w ramach projektu "Festiwal Muzyczny na 
Dobczyckiej scenie". Monice Urlik, która  
w niedzielę zasiadła za pianinem, towarzyszyli 

muzycy: Daniel Nicieja (gitara basowa), Paweł 
Król (perkusja), Konrad Skowroński (gitara) 
, Piotr Skóra (gitara), Beata Czajka-Roliń-
ska (wokal) oraz uczestnicy trzydniowych 
warsztatów wokalnych i instrumentalnych.

W niedzielnym konercie królowały 
najpiękniejsze i najbardziej znane piosenki 
filmowe, a wśród nich takie tytuły zagra-
niczne. W wykonaniu Moniki Urlik można 

S
towarzyszenie Muza oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach 

zaprosili wszystkie dzieci, te małe, i te trochę 
większe, na koncert bajkowych melodii, pod 

tytułem „Mam tę moc”. Koncert odbył się  
w Dzień Dziecka, w sali widowiskowej Regio-
nalnego Centrum Oświatowo-Sportowego 
w Dobczycach.

Wydarzenie zorganizowane w ramach 
projektu „Koncertowo przeciw uzależnieniom”, 
przy wsparciu finansowym Gminy Dobczyce 
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, które licznie zjawiły się w Regionalnym 
Centrum Oświatowo Sportowym. Czekało 
tam na nie mnóstwo słodkich niespodzianek, 
m.in. darmowe Lody Dudzik oraz słodycze 
ufundowane przez naszych cudownych 

sponsorów. Łakocie rozdawały dzieciom 
zaprzyjaźnione maskotki Rozbieganych 
Dobczyc, Biblioteki i Sekcji Diament Dob-
czyce. W te role wcielili się wolontariusze 

ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2: Julia Zając, 
Anna Knapik i Filip 
Kozielski.

W czasie koncer-
tu, ze sceny popły-
nęły najpiękniejsze 
melodie z popular-
nych bajek, takich 
jak m. in. „Kraina 
Lodu”, Pocahontas”, 

„Merida Waleczna”. 
„Mulan”, „Herkules”, 
„Król Lew”, „Rogate 
Ranczo”, „Zaplątani” 
i innych. 

Wykonały je 
starsze grupy Sekcji 
Wokalnej MGOKiS 
oraz wybrani woka-
liści z grup średnich 

i młodszych – wszyscy przebrani w bajkowe 
kostiumy. Koncert przygotowała i poprowa-
dziła Beata Czajka-Rolińska – Myszka Minnie. 
Na widowni wspierał ją Shrek (Piotr Skóra).

Wokalistom towarzyszył sześcioosobowy 
zespół w składzie: Daniel Mazurkiewicz 
(piano), Jasiek Bryniarski (perkusja), Daniel 
Nicieja (gitara basowa), Łukasz Bryniar-
ski (gitara elektryczna), Alina Jabłońska 
(skrzypce), Agnieszka Pawlisz (altówka) 
oraz gimnastyczki z Sekcji Diament Dob-
czyce Gimnastyka Artystyczna, trenowane 
przez panią Tatianę Krupowicz. Dziewczęta 

wykonały kilka układów solowych oraz 
pojawiły się w finale koncertu.

Dzieci niezwykle żywiołowo reagowały na 
muzykę i śpiew płynące ze sceny. Śpiewały, 
tańczyły i cieszyły się ze swojego Święta

Organizacja Dnia Dziecka nie byłaby 
możliwa, bez ogromnych serc i hojnego 
wsparcia naszych Przyjaciół i Sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy. 

Byli to: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Bank Spółdzielczy w Dobczycach, Super-
market Jan, Lody Dudzik, MS Klima, Loca 
Fashion, Pralnia Edyta, Pralnia Wanda, 
Betoniarnia Masełko&Masełko, Firma 
Trans-Szymi-Bet. Angelika Niewiarowska, 
anonimowi sponsorzy.

ugim

było usłyszeć takie tytuły, jak m.in. Think, 
My Heart Will Go On czy Run To You oraz 
wspaniały duet z Beatą Czajką-Rolińską (In 
The Arms Of The Angels). Artyskta, wpólnie 
z ucestnikami warsztatów, zaśpiewała także 

"Stend up" oraz "Dziwny jest ten świat".
Artyści zagwarantowali wieczór pełen 

emocji, wzruszeń, pozytywnej energii, mocy  
a przede wszystkim dużej dawki dobrej muzyki! 
Na scenie błyszczeli nie tylko wokaliści, ale 
i gimnastyczki z sekcji Diament Dobczyce 
Gimnastyka Sportowa, prowadzonej przez 
Tatianę Krupowicz, które zatańczyły do 
kilku utworów.

Zarówno warsztaty, jak i koncert były 
rezultatem realizacji przez Stowarzyszenie 
Piramida Działań projektu „Festiwal Muzyczny 
na Dobczyckiej scenie". Przypominamy, że 
Stowarzyszenie znalazło się w gronie 239 
beneficjentów konkursu na realizację zadań 
z dziedziny kultury „Mecenat Małopolski”. 
W ramach konkursu wsparte zostały zadania 
wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, 
w tym projekt „Piramidy Działań”, na którego 
realizację Stowarzyszenie pozyskało kwotę 
10 000, 00 zł

Partnerami wydarzenia byli: MGOKiS  
w Dobczycach, Sekcja Wokalna MGOKiS 
Dobczyce oraz Sekcja Gimnastyki Artystycz-
nej Diament Dobczyce. Projekt zrealizowano 
przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

mgokis
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Gramy dla KubyP
ikniki, zbiórki, kiermasze – mieszkańcy 
gminy Dobczyce czynnie i z wielkim 

zaangażowaniem włączyli się w zbiórkę pie-
niędzy, które konieczne są na leczenie Kuby 
Burnosa. Akcje trwają już od kilku tygodni. 
W czasie wakacji także nie zabraknie okazji 
do tego, aby wspomóc leczenie Kuby. 

Piknik „Razem dla Kuby”
W parku miejskim 18 czerwca głośno było 

nie tylko ze względu na brzmienie na scenie, 
ale także dlatego, że dla Kuby przyszło tam 
wielu mieszkańców gminy oraz turystów. 
Rodzinny piknik, w czasie którego zorgani-

zowana była zbiórka na leczenie chłopaka, 
połączony był z licytacjami atrakcyjnych 
nagród, strażackim torem przeszkód, kier-
maszami słodkości, czy kiermaszem fryzur 
i malowania twarzy. 

Nie zabrakło atrakcji muzycznych  
– występów mieszkających w naszym mie-
ście Ukraińców, Sekcji Wokalnej MGO-
KiS Dobczyce, dzieci i młodzieży z SP 2  
w Dobczycach, gimnastyczek z „Diamentu 
Dobczyce”. A obok nich na scenie zagrali 
dorośli muzycy z zespołów: Web O’Brook, 
B.L.U.E., The Naives. 

Piknik cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Mieszkańcy chętnie brali udział  

w zawodach, odwiedzali stoiska.
Po „Złotą Kózkę” w szczytnym celu!
WS tym samym czasie, po drugiej 

stronie drogi, przy ulicy Braci Kowalskich, 
stowarzyszenie Rozbiegane Dobczyce zor-
ganizowało Charytatywny Bieg o „Złotą 
Kózkę” dla Kuby. Wszystkie opłaty startowe 
przekazane zostały na rzecz Kuby Burnosa 

ze Stojowic. Podczas biegu prowadzona była 
również loteria fantowa, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem (wszystkie fanty 
zostały sprzedane jeszcze przed rozpoczę-
ciem Biegu Głównego).

Była to już 4. edycja Biegu o „Złotą Kózkę”. 
Poprzednie miały miejsce w latach 2017-2019 
(później pandemia pokrzyżowała organizację). 
Zapisy trwały niecałe trzy tygodnie, lecz 
mimo to organizatorom udało się zaprosić 
do Dobczyc rzeszę biegaczy, nie tylko oko-
licznych. Na starcie Biegów Dzieci stanęło 
352. dzieci, a na Biegu Głównym 282. osoby, 
co daje łącznie 634. finiszerów imprezy. Na 
najlepszych czekały pamiątkowe drewniane 

kózki. Wyjątkowe było to, że nagradzane 
było również 4. miejsce – z okazji 4. edycji 
biegu. Dzieci zależnie od wieku rywalizowa-
ły na sześciu dystansach (od 50 do 500m),  
w kategoriach dziewcząt i chłopców. Pod-
czas Biegu Głównego na 5km rywalizowali 
zarówno biegacze jak i chodziarze nordic 
walking. Nagrodzonych zostało również 
sześciu najszybszych biegaczy i biegaczek 
z Gminy Dobczyce. Trasa, choć nie płaska, 
była widokowa – prowadziła przez Zaporę 
Jeziora Dobczyckiego oraz Górę Jałowcową. 

Na podium wśród mężczyzn stanęli: 
1. Dominik Piwowarczyk - Kraków
2. Emil Drabik – Mszana Dolna
3. Marek Murzyn - Wiśniowa
4. Piotr Serwan - Jadowniki
Wśród kobiet najszybsze okazały się: 
1. Joanna Nabielec - Kraków
2. Emilia Kowal – Koźmice Wielkie
3. Martyna Grzanka - Kraków
4. Anna Chrzanowska – Kalwaria 

Zebrzydowska
Jednak to nie wyniki biegowe były tutaj 

najważniejsze. Podczas całej imprezy udało 
się zebrać kwotę 24 347,80 zł na leczenie 
Kuby. Wszystkim sponsorom, partnerom, 
wolontariuszom, służbom i tym, którzy  
w jakikolwiek sposób pomogli w organiza-
cji tego wydarzenia Rozbiegane Dobczyce 
składają gorące podziękowania! 
Jeździmy dla Jakuba
Po przygotowaniu kondycyjnym na biegu, 

mieszkańcy nie odpoczywali w niedzielę.  
W mieście dał się słyszeć ryk silników – teren 
pod zaporą opanowały samochody, a wraz 
z nimi miłośnicy motoryzacji.

Pokazy dryftu, of roadu, rally KJS to nie 
tylko prezentacja możliwości samochodów  
i umiejętności kierowców. Uczestnicy pikniku 
motoryzacyjnego mogli wesprzeć zbiórkę 
na leczenie Kuby. 

Widzowie mogli ograniczyć się tylko do 
oglądania pokazów, ale także można było 
zostać pasażerem samochodu terenowego. 

Dochód z motoryzacyjnej imprezy również 
przeznaczony został na rzecz Kuby.

SP Kornatka piknikowo i na spor-
towo

Sporo atrakcji czekało na mieszkańców 
Kornatki, ale nie tylko, 5. czerwca. Na boisku 
LKS Rokita Kornatka odbył się rodzinny 
piknik zorganizowany przez Radę Rodziców, 
Szkołę Podstawową, OSP Kornatka, Sołec-
two Kornatka, LKS Rokita, Stowarzyszenie 
Gościniec i Wespół Kornatka . Były występy 
dzieci, dmuchańce, animacje, malowanie 
twarzy, studio fryzur, gry i zabawy sportowe 
z nagrodami, pokaż szermierki i łucznictwa, 
wioska smerfów, przejazdy dorożką oraz 
wiele innych niespodzianek. 

Pojawił się Quiz o tematyce antyalkoho-
lowej, który cieszył się dużym zaintereso-
waniem a dzieci świetnie odpowiadały na 
pytania. Rodziny w słoneczne popołudnie 
mogły wspólnie spędzić czas, zjeść lody  
i pyszna kiełbaskę a co najważniejsze świet-
nie się bawić. 

Przy okazji pikniku odbyła się zbiórka 
pieniędzy na leczenie Jakuba Burnosa ze 
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P
iętnaście lat na scenie – to wyjątkowy 
jubileusz. Tak, jak wyjątkowy jest Zespół 

taneczny Intox.
Na uroczystą galę, taneczną zaproszeni 

zostali przedstawiciele lokalnych władz, 
rodzice, dawne tancerki i mieszkańcy Dobczyc.

Historia Zespołu sięga 2007 roku, kie-
dy to grupa 8 dziewcząt, w wieku 18-19 lat 
zamarzyła o tym, by zacząć tańczyć. Przy-
chylność Ośrodka Kultury, który udostęp-

nił pierwszemu składowi salę do ćwiczeń, 
zaowocowała powstaniem Zespołu, który 
od samego początku działa pod banderą 
MGOKiS Dobczyce. 

Od roku 2011 grupa zaczęła się rozrastać. 
W najlepszym okresie Zespół liczył blisko 150 
tancerek, oprócz dzieci i młodzieży, zrzeszał 
także kobiety w wieku 25+ (Intox Silver, 
założony w 2016 r.). Tancerki zaczynały od 
tańca nowoczesnego w różnych formach, 
by ostatecznie ukierunkować swój profil 
działalności na formułę pom pom (układy 
cheerleaders).

Na przestrzeni 15 lat, w zespole praco-
wało kilka instruktorek: Angelika Kurzawa, 
Iwona Stoch, Iwona Piwowarczyk, Karolina 
Świebocka, Agnieszka Ptak, Anna Pacho  
i Sylwia Wróbel. W roku szkolnym 2021/2022 
pałeczkę instruktorską przejął duet mama  
i córka – Kinga i Julia Żak, który poprowadził 

Zespół tanecznym krokiem do udziału  
w Mistrzostwach Polski Mażoretek Połu-
dniowo-Wschodniej i Mistrzostwach Polski 
Mażoretek i Tamburmajorek.

Dzisiejszy „Intox” to grupa ponad 50 tan-
cerek, w wieku 5-15 lat, Wszystkie dziewczęta 
łączy jedna wspólna pasja, jaką jest taniec.

Starania i determinacja wszystkich 
instruktorek i tańczących dziewcząt zaowoco-
wały licznymi osiągnięciami tanecznymi, na 

arenie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, 
a nawet międzynarodowej. Wszystkich osią-
gnięć i sukcesów Zespołu z piętnastolecia 

– nie sposób tu wymienić.
Jubileuszowo, na senie, zaprezentowały 

się wszystkie 4 grupy Zespołu: Intox Gold, 
Intox Amis, Intox Stars i Intox Princess, nie 
zabrakło też występów solistek – Karoliny 
Chlebdy i Leny Ferdek oraz duetu Karoliny 
Chlebdy i Emilii Woźniak.

Występy przeplatane były filmikami  
z działalności Zespołu w roku 2021/2022.

Występy zostały bardzo ciepło przyjęte 
przez publiczność, która oklaskiwała grom-
kimi brawami wszystkie tancerki.

W czasie gali, Angelika Kurzawa, Iwona 
Piwowarczyk i Iwona Stoch – przekazały 
symbolicznie kierownictwo Zespołem  
w ręce Kingi i Julii Żak.

Jubileusz był doskonałą okazją do wza-
jemnych podziękowań i gratulacji. Ciepłe 
słowa oraz podarunki popłynęły w stronę 
instruktorek i tancerek od burmistrza gmi-
ny i miasta Dobczyce Tomasza Susia oraz 
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Dobczycach Andrzeja Topy. 
Instruktorki podziękowały za współpracę 
rodzicom, którzy pomagali podczas orga-
nizowanych wyjazdów oraz pracownikom 
MGOKiS Dobczyce.

Nie zabrakło czasu na wspólne sesje 
zdjęciowe oraz jubileuszowy tort.

O balonowy wystrój sceny i przyozdo-
bienie stolika z tortem zadbała firma Balo-
niada_Dobczyce.

Zapisy dla dziewczynek, które chcą roz-
począć swoja przygodę z tańcem, w Zespole 

„Intox”, będą prowadzone od 20 sierpnia do 
20 września. Serdecznie zapraszamy!

mgokis

Zespół Intox świętował 15-lecie działalności artystycznejStojowic. Zebrano 2683 złotych. 
Kiermasze i wsparcie ze szkół
W zbiórkę na leczenie Kuby włączają się 

szkoły z gminy Dobczyce. Obywają się w 
nich pikniki, kiermasze słodkości, zbiórki 
w ramach aukcji. 

Szkoła Muzyczna z Dobczyc przygotowała 
koncert dla Jakuba, w którym wystąpili 
nauczyciele i uczniowie SM, a także goście 

– Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce, Big 
Band Dobczyce. W czasie koncertu zebrano 
ponad 6200 zł.

W Zespole Szkół w Dobczycach zorgani-
zowany został Słodki kiermasz dla Jakuba. 
Połączony był z licytacją voucherów, któ-
rymi objęte były m.in. pojedynki sportowe 
z nauczycielami szkoły czy przesunięcie 
kartkówki (już w nowym roku szkolnym). 
Dodatkowo uczniowie wsparli Jakuba  
w dniu zakończenia roku szkolnego w ramach 
akcji: Wspieramy Kubę – zamiast kwiatka. 
Akcję zbiórki dla Kuby wsparła także Rada 
Rodziców ZS.

Nadal zbieramy
Akcji, które na terenie naszej gminy 

organizowane są ze wsparciem dla Jakuba, 
jest wiele, a będą kolejne. Nie zabrakło 
także wsparcia ze strony sąsiednich gmin.  
W Gdowie i Wiśniowej odbywały się kierma-
sze słodkości, które wsparły konto leczenia 
Kuby. Słodkich kiermaszów nie brakuje także 
przy parafiach gminy Dobczyce. 

Wciąż można wesprzeć Kubę poprzez 
stronę na facebooku: Razem dla Kuby ze 
Stojowic!!! – to grupa, na której odbywają 
się licytacje z przeznaczeniem na leczenie. 

Kubę można wesprzeć także wpłacając 
na konto: 97 8602 0000 0000 0313 
5170 0001

Obecnie, z wszystkich zbiórek jakie 
przeprowadzone zostały na Kubę, z wpłat na 
konta na leczenie, zebrana kwota to prawie 
652 tysiące zł. Na leczenie Jakuba potrzebne 
jest 1,4 mln. zł.

Informacje o bieżących akcjach, w których 
można dorzucić swoją cegiełkę dla Kuby, 
można znaleźć na wspomnianej grupie Razem 
dla Kuby ze Stojowic!!!. Informacje takie 
pojawiają się na stronie gminy Dobczyce: 
www.dobczyce.pl, czy na gminnej stronie 
na Facebooku. 

Zachęcamy do śledzenia tychże oraz do 
wsparcia Jakuba. 

anka, Rozbiegane Dobczyce, ugim
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kupię motocykl lub samochód
z okresu PRL 
603 15 44 11
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rozmaitości

Pierwsi Superczytelnicy odbierają 
nagrody!

N
a te wieści na pewno czekały całe rodziny. 
Opublikowaliśmy wszystkie 8 naklejek 

w akcji „Zostań Super Czytelnikiem”. 
Po skompletowaniu całej karty i okazaniu 

jej w bibliotece Superczytelnicy otrzymują 
specjalnie przygotowane dla nich nagrody 
i medale! VIII Edycja Akcji “Zostań Super 
Czytelnikiem” trwa do 31 sierpnia. Do tego 
terminu można spokojnie zbierać naklejki. 
Więcej na stronie biblioteka.dobczyce.pl  
w zakładce Super Czytelnik bieżąca edycja 
lub na Facebooku biblioteki. 

Akcję objął swoim patronatem Burmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce. Część niespo-
dzianek została ufundowana także przez 
Joannę Dudzik i Annę Grabowską. Bardzo 
dziękujemy!

Pamiętaj! Nie Bądź Jak Dinozaur – Czytaj! 

Jesteśmy pierwszą biblioteką, która 
gościła Dawida Górę!

3 
czerwca gościliśmy Dawida Górę, który na 
co dzień pełni funkcję Zastępcy Redaktora 

Naczelnego WP Sportowe Fakty. Dziennikarz 
napisał reportaż o ratownictwie wodnym. 

W książce „WOPR życiu na ratunek” 
pojawia się również wątek nurków, MOPR, 
SAR. Reportaż zawiera wiele trudnych 
opowieści, których część mogliśmy usłyszeć 
na spotkaniu. Autor chętnie odpowiadał na 
pytania i dzielił się swoimi doświadczeniami 

z pracy reporterskiej. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się m.in. która postać szczególnie 
zapadła Dawidowi w pamięć, ale również 
usłyszeli piękną historię, w której wygrała 
miłość i akcja ratownicza zakończyła się 
sukcesem. Poznaliśmy też kilka ciekawostek 
z życia autora. 

Na spotkaniu pojawił się również muzycz-
ny akcent w wykonaniu Marka Cieślaka. 
Dziękujemy też wszystkim 
gościom spotkania, za 
obecność i aktywność. 

Podsumowanie 
pracy Rady Społecznej

1
3 czerwca mieliśmy 
okazję spotkać się z 

członkami Rady Spo-
łecznej działającej przy 
naszej bibliotece. Był to 
czas podsumowań oraz 
podziękowań za wspaniałą 
pracę na rzecz biblioteki, 
ale przede wszystkim dla 

lokalnej społeczności, bowiem działania rady 
często niosły charytatywną pomoc. Dzięku-
jemy za te cztery lata! Podczas spotkania nie 
zabrakło nowych osób zainteresowanych 
działalnością w radzie.

Rada Społeczna jest organem doradczym 
i opiniodawczym dla Dyrektora w zakresie 
działalności Biblioteki. Skupia mieszkańców, 
czytelników, włączając ich do współdecy-
dowania o kierunkach rozwoju biblioteki 
oraz daje im pole do realizowania projektów 
wypływających od samych radnych.

Rada Społeczna jest otwarta na nowych 
członków. Jeśli masz pomysły, chcesz dzia-
łać, albo lubisz pomagać…Nasza Rada jest 
dla Ciebie!

Jurassic Library – jurajska biblioteka

1 
czerwca otwarta została wystawa Jurassic 
Library czyli biblioteki pełnej dinozaurów. 
Jest to kolekcja Artura Dudzika, który 

postanowił podzielić się swoją pasją z innymi. 
Wystawa liczy 241 dinozaurów. Dodat-

kowo specjalnie przygotowane plansze 
ułatwiają zdobycie wiedzy o dinozaurach, 
a także dziejach Ziemi. Na miejscu można 
również przeczytać tematyczne książki,  
a także posłuchać audiobooka, którego tekst 
napisała Anna Grabowska, a przeczytał  
i złożył w piękną całość Piotr Skóra. Audio-
book jest dostępny na naszym YouTube 
BIBLIOTEKA.DOBCZYCE. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w powstanie Jurassic 
Library. Szczególne 
podziękowania kieruje-
my do Joanny i Artura 
Dudzików – kuratorów 
tego przedsięwzięcia. 
To dzięki ich wiedzy 
i pomysłom wystawa 
nabrała tak pięknego  
i wartościowego kształ-
tu. Za ogromną pomoc 
w realizacji inicjatywy 
podziękowania wędru-
ją do Piotra Dudzi-
ka, Bogdana Draba, 
Stanisława Domalika  
i Józefa Piwowarczyka.

Od momentu 
otwarcia Jurassic Library odwiedziło naszą 
bibliotekę kilkanaście grup zainteresowa-
nych dinozaurami. Na spotkaniach obecny 
był Artur Dudzik, który chętnie dzielił 
się swoją wiedzą, a także odpowiadał na 
szereg rodzących się pytań wśród małych 
i dużych słuchaczy. Dziękujemy kuratorowi 
za ogromną pomoc.

MM 

M
iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dobczycach nadal prowadzi 

nabór pełnoletnich osób, legitymujących się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczeniem równoważnym 
do udziału w programie „Opieka Wytchnie-
niowa” – edycja 2022. 

Celem Programu jest zapewnienie cało-
dobowego pobytu osobie niepełnosprawnej 
przez 14 dni, w specjalistycznym ośrodku, 
rekomendowanym przez wojewodę i spe-
cjalizującym się w opiece nad osobami 
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest 
dla uczestników bezpłatne. Program finan-
sowany jest ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko 
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Dobczycach, przy ul. Rynek 26.

Warunki uczestnictwa w Programie:
• posiadanie orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego, przez osobę zależną,

• wspólne zamieszkiwanie opiekuna  
z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnie-
niowej musi zawierać:

• wypełnioną Kartę zgłoszenia do Pro-
gramu;

• kserokopię aktualnego orzeczenia  
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia równoważnego;

• podpisany formularz klauzuli infor-
macyjnej RODO 

Do zgłoszenia należy dołączyć kartę 
oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg 
zmodyfikowanej Skali FMI.

Informacja o Programie „Opieka wytchnie-
niowa” – edycja 2022 znajduje się na stronie: 
www.gov.pl/.../program-opieka-wytchnie-
niowa....

Osoby chętne do wzięcia udziału we 
wsparciu powinny zapoznać się z treścią 
Programu 

Dodatkowych informacji dotyczących 
udziału w Programie udzielają pracownicy 
socjalni, pod numerem tel. 12/372 17 11,  
w poniedziałki 7.30-17., od wtorku do czwart-
ku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.

mgops
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (35)

Kotleciki z jaj
4 jajka ugotowane na twardo, 
jajko surowe, 
5 dkg bułki czerstwej, mleko, 
5 dkg szynki, 
5 dkg sera twardego, 
5 dkg orzechów włoskich bez łupin, 
natka pietruszki, tłuszcz, 
bułka tarta, sól i pieprz do smaku

Orzechy sparzyć wrzącą wodą, obrać ze 
skórki, zetrzeć. 

Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć , 
zemleć razem z jajami i szynką, połączyć 
z jajkiem surowym, orzechami, startym 
serem i posiekaną natką pietruszki.

Doprawić do smaku.
Z przygotowanej masy uformować w bułce 

tartej kotleciki, włożyć na silnie rozgrzany 
tłuszcz, podsmażyć z obu stron, dosmażyć 
na małym ogniu.

Podawać z ziemniaczki młodymi i surówką 
z marchewki.

Smacznego życzy Teściowa

Z przepisów Teściowej

Zapytano kiedyś Walta Disneya, czy 
nie miał nigdy ochoty na odrobinę ruchu, 
spacery po lesie itp.

- Oczywiście – odparł reżyser. – Często ogarnia 
mnie taka ochota. Ale kiedy to przychodzi, 
rozkładam się wygodnie na sofie i czekam, 
aż mi przejdzie.

Marlena Dietrich niejednokrotnie skarżyła 
się na wielbicieli oglądających ją w sposób 
wielce natrętny.

- Ludzie, którzy na mnie patrzą – powiedziała 
pewnego razu – przypominają mi widzów 
na korcie tenisowym, z tą jednak różnicą, 
że nie ruszają głowami z lewej do prawej, 
lecz z dołu do góry.

Mistrzu, czy pan był chory? – zapytał 
Beethovena znajomy. – Tak dawno pana 
nie widziałem.

- Ja nie – odpowiedział kompozytor – lecz 
moje buty. A ponieważ posiadam tylko jedną 
parę, dlatego w czasie ich kuracji siedziałem 
w domu.

Einstein, kiedy był studentem, nie był 
zbyt lubiany przez profesorów. Pewnego razu 
jeden z nich zwrócił się drwiąco do niego:

- Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać 
przyczynę?

- Może - odparł Einstein - na przykład taczki 
popychane przez człowieka.

C.F.

Skarby malarstwa europejskiego (14)
style, epoki, kierunki

Secesja
Ramy czasowe: II połowa XIX w, 

początek XX w

Główne cechy malarstwa:
Płynne, giętkie linie, bogata orna-

mentyka czerpiąca kształty z form 
biologicznych: roślin, owadów, częste 
motywy wertykalne i strzeliste.

Najwybitniejsi przedstawiciele:
Gustaw Klimt
Alfons Mucha
Aubrey Beardsley

C.F.
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O
d przeszło 25 lat przy PTTK Dobczyce 
działa Klub Przewodników im. Włady-

sława Kowalskiego. Mamy to szczęście, że 
jest potencjał w ludziach i wspaniały obiekt 
na wzgórzu: zamek i skansen. Do nas przy-
jeżdżają ludzie z całej Polski a my chcemy 
poznawać inne regiony Polski, chcemy 
wiedzieć więcej i widzieć więcej.

Współpracujemy z BT Bajersport  
i wspólnie proponujemy mieszkańcom nie 
tylko naszej Gminy piękne zakątki..

28 – 29 maja celem naszej wyprawy był 
Dolny Śląsk. To kraina nie odkryta przez 
nas tak do końca. Jest jeszcze mnóstwo 
miejsc, które chcemy zobaczyć. Tym razem 
wychodziliśmy na Ślężę, potem do Muzeum 
Broni w Witoszowej, Świdnica z Kościołem 
Pokoju im. Trójcy Świętej  – największa 
drewniana barokowa świątynia w Europie .

W drugim dniu dwie perełki: Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Tym, któ-
rzy mówili ,że to raczej obiekt dla mężczyzn, 
chcę powiedzieć, że widziałam uczestniczki 
naszej wycieczki z wypiekami na twarzy, bo 
zjeść obiad w wagonie WARSU – bezcenne.

Zachwyt wszystkich uczestników to była 
„wisienka na torcie” – zamek w Niemodlinie. 
Zamek na przestrzeni wieków przechodził 
wzloty, upadki i lata prosperity.

Na oficjalnej stronie zamku można 
przeczytać , cytuję: 

„W 1313 roku książę Bolesław, syn księ-
cia opolskiego Bolka I, wzniósł murowany 
zamek na miejscu XIII-wiecznej kasztelanii. 
Stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie  
w późniejsze renesansowe mury, dlatego 
nie można odtworzyć jej wyglądu. Do 1532 
roku zamek pozostawał własnością śląskich 
książąt piastowskich. W swej wielowiekowej 
historii zamek kilkakrotnie był niszczony  
i odbudowywany. Zniszczyli go husyci w XV 
wieku, potem pożar w roku 1552, ucierpiał 
też w 1643 w czasie wojny trzydziestoletniej.

Kolejnymi właścicielami były niemieckie 
rody arystokratyczne: Hohenzollernowie, 
Logauowie, Pucklerowie, Promnitzowie  
i Praschmaowie. W XVI i XVII wieku zamek 

Z przewodnikami wyprawy w ciekawe miejsca
został przebudowany na renesansową rezy-
dencję zbudowaną wokół prostokątnego 
dziedzińca otoczonego arkadami, a w  XVIII 
wieku został odnowiony w stylu barokowym.

W XVIII wieku nad dawną fosą przerzu-

cono kamienny most ozdobiony rzeźbami. 
Łączył on z zamkiem wzniesione w pierwszej 
połowie XIX wieku budynki gospodarcze. 
W XIX wieku częściowo zamurowano kruż-
ganki i całkowicie przebudowano kaplicę.

Ostatnim właścicielem zamku w Niemo-
dlinie, do roku 1945, był hrabia Fryderyk 
Leopold von Praschma.

Po II wojnie światowej zamek był siedzi-
bą: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
liceum i szkoły podoficerskiej. Potem przez 
10 lat stał opuszczony i niszczał.”

W 1990 zrujnowany obiekt kupił pry-
watny inwestor, słynne sprzedaże obiektów 
zabytkowych za „przysłowiową złotówkę”.  
W zamku nic się nie działo, nie licząc wyprze-
daży wyposażenia, które to „rozpierzchło 
się po świecie”, tym razem nie za złotówkę… 

W 2006 samym roku właścicielem 

zabytku został łódzki Instytut Postępowania 
Twórczego. W roku 2015 zamek przejęła 
Fundacja na Rzecz Zamku Niemodlin 1313 
i spółka Centrum z Łodzi. 

Członkowie Fundacji zaczęli robić rzeczy 

– wydawałoby się – niemożliwe a zarazem 
logiczne, które pozwoliły zabezpieczyć 
zamek przed wilgocią, najpierw dachy, 
potem piwnice, z pietyzmem i historycznym 
zamysłem, odkrywano wspaniałe podziemia, 
przygotowując je do zwiedzania i komercji. 
Jak na razie można wynająć na imprezy  
i uroczystości rodzinne, a wyobrażacie sobie 
wesele na zamku bo i takowe tam się odby-
wają. Trzeba przyznać, że potrafią przekazać 
wiedzę o tym zabytku wręcz perfekcyjnie.

Ciekawej historii dopełniają legendy : np. 
„ O białej damie”, „O rozpustnych mnichach”,

„ O tunelu pod Niemodlinem”, „O Duchu 
Ciotki Elżbiety” i wiele innych..

Co rusz podczas prac konserwatorskich 
odkrywane są tunele w których można się 
zagubić.

Jan Jakub Kolski kręcił w zamku film 
„Jasminum”, który miał premierę w 2006r. 
Oglądałam go sporo lat temu i przypadek 
parę dni temu znowu trafiłam na ten film. 
Jakże inny odbiór po odwiedzinach w zam-
ku. Czuło się tę magię, ten nastrój i zapach 

„jasminum”, bo film to zapachy rzeczywiste 
i tworzące się w naszej podświadomości. 
Zachęcam do obejrzenia - wspaniała rola 
Janusza Gajosa.

Wchodzisz na dziedziniec i wzrok wędruje 
na bramę z pięknym portalem, na której 
zostały jeszcze malowidła z filmu.

W bardzo zadbanym parku spotka-
cie pasące się daniele, które jedzą z ręki  

– dosłownie
Zwiedzanie dziedzińca Zamku Książęce-

go w Niemodlinie i ogrodu zamkowego jest 
dostępne dla wszystkich turystów, natomiast 
zwiedzanie wnętrz z przewodnikiem jest 
odpłatne.

Nie jedźcie A4 na złamanie karku, przy-
stopujcie, a być może w Niemodlinie uda 
wam się trafić na bursztynową komnatę….
wszystko jest możliwe…

Stanisława Majda-Gulgowska
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K
ontynuujemy cykl smakowitości z łąk. 
Po pysznościach z pokrzywy dzisiaj 

czas na czarny bez.
Bez czarny to roślina popularna  

w całej Europie i środkowo – zachodniej 
Azji. Zawiera m.in.: flawonoidy, kwasy 
organiczne, garbniki, saponiny, witaminy, 
związki mineralne, antocyjany, enzymy. 

Był i jest używany w ziołolecznictwie 
gdyż posiada właściwości napotne, prze-
ciwgorączkowe, czyszczące krew, wykrztuśne, 
przeciwbólowe, moczopędne, przeciwreu-
matyczne. 

Oprócz tego używany był do leczenia 
zwierząt i w przemyśle kosmetycznym.  
W kuchni używa się kwiatostanów i owoców. 

Smażone kwiatostany dzikiego 
bzu w cieście

• kwiatostany bzu czarnego
• ciasto naleśnikowe
• cukier puder
• tłuszcz do smażenia
Zebrane kwiatostany obtaczamy w cie-

ście naleśnikowym i smażymy na tłuszczu 
aż lekko zbrązowieją. 

Odcinamy szypułkę, posypujemy cukrem 
pudrem.

Lemoniada z kwiatów dzikiego 
bzu

• 20 baldachów czarnego bzu
• 2 litry wody
• 1 kg cukru
• 2-3 cytryny
W pełni rozwinięte kwiaty nie myć, tylko 

zostawić na jakiś czas, tak aby ewentualni 
goście je opuścili. 

Włożyć do garnka, dolać wodę, podgrzać, 
dodać cukier i zagotować. Pozostawić na 
noc, a następnie doprawić sokiem  z cytryny  
i przecedzić przez sito lub gazę. 

Pić na bieżąco z kostkami lodu lub rozlać 
do butelek i trzymać w lodówce do 2 tygodni. 
Napój może się lekko pienić, gdyż zachodzi 
w nim fermentacja.

Jacek Kozubek

Kolorowy świat przyrody
N

a podstawie wieloletnich obserwacji  
w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom 

najbardziej brakuje wspólnych działań 
twórczych i nowatorskich doświadczeń na 
zajęciach plastycznych. Dlatego też główną 
przyczyną opracowania innowacji z tego 
przedmiotu była potrzeba żywego doświad-
czenia ze sztuką. Tak powstał nasz mural.

Tematem przewodnim jest tytuł „Wielka 
sztuka w mojej szkole” rozumiana dosłow-
nie, gdyż rozmiary muralu osiągnęły 35m 
kwadratowych nie licząc ścianki foto. Wielka 
sztuka to też ta, którą spotykamy na obrazach 
najbardziej znanych twórców. Spotkanie ze 
sztuką największych mistrzów naszych czasów 
odbyło się w formie zagadek plastycznych  
i „Żywej sztuki”, czyli nawiązania do portre-
towanych postaci strojem, ułożeniem, gestem.

Lekcje plastyki w klasie 7 były inne niż 
wszystkie. W dużej części wykonywane 
poza salą lekcyjną tak, aby efekt pracy był 
widoczny dla innych uczniów. Zanim pod-
jęliśmy zadanie wielkoformatowe, odbył 
się szkolny konkurs, a wszystkie postacie 
zwierząt i części krajobrazu to wizja dzieci, 

które trzeba było połączyć we wspólną całość. 
Uczniowie malujący mural nawiązywali 

do krajobrazu, przyrody i zwierząt znanej 
w naszej okolicy i sąsiadujących regionach

Przedstawiony pejzaż nawiązuje uprosz-
czonym stylem i kolorystyką do sztuki 
regionalnej, ale nie brak w niej własnej 
interpretacji. Dominuje w niej płaska plama 

barwna, stonowane  
i wysmakowane kolo-
ry pejzażu oraz kontur 
występujący w „świe-
cie” zwierząt. Trudno 
też nie nawiązać do 
twórczości francu-
skiego malarza Reni 
Rousseau, który swoją 
prostotą i naiwnością 
przedstawiał własną 
rzeczywistość. Stylem 
i tematyką świata 
przyrody nieco nawią-
zujemy do artysty.

Uczniowie przy-
gotowali również 
foto ściankę, malu-
jąc skrzydła „aniel-
skie” i wykonując 
przestrzenne kwiaty  

z bibuły i kartonu. Ozdobiona przestrzeń 
szkolna nie tylko zdobi wnętrze, była też 
cenną nauką planowania, pracy w grupie, 
rozwoju umiejętności manualnych oraz 
rozbudzania ciekawości poznawczej, zdo-
bywania wiedzy na temat różnorodnych 
technik plastycznych.

Dziękujemy dyrektorowi szkoły, Bog-
danowi Czarnikowi  za możliwość zreali-
zowania projektu oraz naszym twórcom, 
młodym artystom z klasy 7. Zespół okazał 
się bardzo kreatywny, a efekty pracy są 
niezwykle dojrzałe. Odwiedzając naszą 
szkołę można bezpośrednio doświadczyć  
i obejrzeć tegoroczną pracę uczniów z lekcji 
plastyki inną niż zwykle. 

MGK

Dzika Kuchnia (cz. II)

S
potkaniem przy ognisku zakończyliśmy 
sezon wyjazdowy Klubu Kulturalnego 

Kibica, jak również świętowanie 10-lecia 
naszego Klubu. Uroczyście podsumowali-
śmy konkurs „Superkibic”, który trwał od 
lipca 2021 roku (za każdy mecz uczestnik 

otrzymywał naklejkę). Była okazja do 
spotkania, tym razem nie na stadionie, 
ale w naszym przyjacielskim kibicowskim  
i rodzinnym gronie.

Tegoroczne 10-lecie świętowaliśmy  
w lutym podczas meczu Wisły Kraków ze 

Stalą Mielec, gdzie ser-
decznie podziękowano 
nam za kibicowskie 
serce oddane kultu-
ralnemu i głośnemu 
dopingowi. Niedawno 
okazją do świętowania 
był wyjazd na spotkanie 
reprezentacji Polski 
do Wrocławia, gdzie 
obejrzeliśmy mecz Pol-
ska Walia. Ostatnim 
akcentem było rozdanie 
nagród w konkursie.

Dziękujemy sponso-
rom za ich ufundowanie 

-  przede wszystkim to 
osoby prywatne, które 

chciały pozostać anonimowe.
Ogromne podziękowania należą się 

opiekunom i inicjatorom wydarzeń KKK: 
Ewie Wojtan, Katarzynie Matodze, Paw-
łowi Kobiałce, Irkowi Wojtanowi, Pawłowi 
Popielakowi, Pawłowi Piwowarczykowi, 
Sławomirowi Brylowi wraz z ekipą KKK 
Wilga Koźmice Wielkie. 

Wyniki konkursu lipiec 2021-maj 2022 
(16 wyjazdów na mecze )
Superkibic dziewczęta:
1. Malwina Kobiałka (8); 2. Agata Grabowska  
(7); 3. Zofia Różycka (6); 4. Teresa Piwowar-
czyk, Nela Wójtowicz (5)
Superkibic chłopcy:
1. Oliwier Pakuła (16); 2. Paweł Dudzik, Jan 
Bryl (14); 3. Józef Piwowarczyk (12); 4. Filip 
Zbrożek, Karol Hauschild, Bartosz Dębowski, 
Antoni Bryl (10).

Za nagrody książkowe dziękujemy 
Wydawnictwu SQN.

Do zobaczenia na kolejnych wyjazdach  
– już 16 lipca wyjazd na mecz Wisła- Sandecja.

KKK



15TAPETA 6(230)/2022

sport

Dni Dobczyc 2022

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść - czyli Michał Ruman  
uroczyście pożegnany przy Podgórskiej!

W
yjątkowy mecz w 25., przedostatniej 
kolejce rozgrywek Klasy Okręgowej 

Kraków był szczególny dla Michała Rumana. 
40-letni bramkarz, który Rabie Dobczyce 
spędził wiele lat, rozegrał ostatnie spotkanie 
w karierze. 

Licznik w klubie z ul. Podgórskiej dobił 
aż do 420 spotkań, w ostatnim golkiper... 
strzelił bramkę (łącznie ma ich na koncie 3).

Piłkarski pojedynek przy Podgórskiej 
Raby z Gdovią Gdów miał szczególny antu-
raż. Na boisko zawodników obu zespołów 
wyprowadzili młodzi chłopcy z Raby z dru-
żyn Żaków i Skrzatów. Później na stadionie 
było barwnie, kolorowo i widowiskowo! Gola  

- z rzutu karnego - strzelił wspomniany Ruman.
W 82 min meczu z Gdovią (nawiązując 

do rocznika urodzenia - 1982) Ruman został 
zmieniony. Gdy schodził z boiska piłkarze 
utworzyli okolicznościowy szpaler, a kibice 
odśpiewali „Jesteś legendą”. 

Później w szatni podziękowania złożyli 
także włodarze Gdovii oraz zawodnicy  
z drużyny, kibice, byli koledzy z drużyny  

a także zarząd KS Raba. A co ciekawe, debiut 
w drużynie Ruman zaliczył jeszcze w XX w.

KS Raba

P
o wielu miesiącach starań udało się! 
Do grona sponsorów biało-niebieskich  

w roli sponsora strategicznego na 3 najbliższe 
lata (2022-2025) dołącza Polski Koncern 
Naftowy Orlen. Firma z siedzibą w Płocku 
wesprze tym samym finansowo projekt "Pił-
ka Nożna - Nie wirtualnie a realnie", który 
honorowym patronatem objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Dobczyce.

Dzięki wsparciu ze strony spółki przy 
Podgórskiej uda się m. in. wzbogacić zaplecze 
sprzętowe oraz zorganizować wiele wydarzeń 
sportowych mających na celu propagowanie 
prowadzenia sportowego trybu życia 

- Jako społeczność klubowa czujemy ogromną 
satysfakcję, że w roku jubileuszowym udało 
się dopiąć ten projekt. Dla naszego klubu 
będzie to zapewne dodatkowy bodziec do 
pracy, który spowoduje podniesienie jako-
ści pracy z dziećmi i młodzieżą a co za tym 
idzie również kategorię seniorów. Gratuluję 
i dziękuję wszystkim - podsumował prezes 
KS Raba, Tomasz Krasek

KS Raba
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