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Wspólnie bądźmy ambasadorami naszej gminy! 

Gmina Dobczyce uplasowała się w ścisłej dwudzie-
stce (17. miejsce) w Rankingu Gmin Małopolski 

2018, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce wśród 
gmin naszego powiatu, otrzymując tytuł „Lidera 
Powiatu Myślenickiego”.

Noworoczne spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski, które 23 stycznia odbyło 

się w Krakowie, zwieńczyło wręczenie wyróżnień dla 
najlepszych samorządów. To wyróżnienie to nagroda 
dla całej gminy, dla jej mieszkańców.

– Na ten sukces zapracowało wiele osób, którym nasza 

gmina zawdzięcza stały rozwój społeczno-gospodarczy – 
powiedział burmistrz Tomasz Suś. – Pragnę podziękować 
mieszkańcom, poprzednim włodarzom i radnym, a także 
pracownikom Urzędu Gminy. To dzięki wam otrzymali-
śmy to wyróżnienie. Radość tym większa, iż sam jestem 
mieszkańcem Dobczyc. Jest to dla mnie i całego zespołu 
motywacja, by poprawiać jakość życia naszych mieszkań-

ców. Wierzę, że wspólnie 
podejmowane działa-
nia przyniosą kolejne 
sukcesy. Zachęcam  
i zapraszam wszystkich 
mieszkańców jak i gości 
do współpracy w zakre-
sie rozwoju tej pięknie  
i malowniczo położonej 
gminy. Wiele osób, które 
nas odwiedzają, mówią, 
że ukształtowanie tego 
terenu jest bardzo atrak-
cyjne. Bądźmy amba-
sadorami naszej małej 
Ojczyzny wszędzie, gdzie 
się pojawiamy.

Ranking po raz 
dziewiąty przygotowany 
został przez Małopolski 
Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzę-
dem Statystycznym w Krakowie.

BP
Fot. Paweł Stożek

Gmina Dobczyce liderem powiatu

Edyta Podmokły zastępcą burmistrza Dobczyc

Burmistrz Tomasz Suś, zaraz po Nowym Roku, 
dokonał nominacji swojego zastępcy. Stanowisko 

wiceburmistrz objęła Edyta Podmokły, która wcze-
śniej pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji  
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. 

Z wykształcenia Edyta Podmokły jest inżynierem, 
absolwentką Wydziału Geodezji i Ochrony Środowi-
ska ze specjalizacją Inżynieria Środowiska, ochrona 
środowiska w planowaniu i zarządzaniu, krakowskiej 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ostatnie 9 lat pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Myślenicach, początkowo przez 6 lat na stanowisku 
kierownika Jednostki Realizującej Projekt, następnie, 
aż do chwili obecnej, pełniąc funkcję Naczelnika 
Wydziału Inwestycji.

Jako kierownik Jednostki Realizującej Projekt 
„Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospo-
darki ściekowej na terenie Gminy Myślenice”, Edyta 
Podmokły koordynowała i nadzorowała prawidłową 
realizację projektu, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności, zakładającego 
budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków  
w gminie Myślenice. Koordynowała pracę powo-
łanego zespołu w zakresie administracyjnym, 
finansowym i technicznym, współpraco-
wała z audytorami oraz wykonawcami 
w zakresie weryfikacji prawidłowości 
prowadzonych prac.

Na początku 2016 r. objęła 
stanowisko Naczelnika Wydziału 
Inwestycji. W zakre-
sie jej obowiązków 
było nadzorowanie, 
przygotowanie, 
obsługa inwe-
storska oraz 

rozliczanie zadań inwestycyjnych, a  także współpraca 
z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie reali-
zacji zadań inwestycyjnych. Kontynuowała też zadania 
wynikające z utrzymania trwałości wspomnianego 
wcześniej projektu.

Pracę w myślenickim magistracie poprzedziły 
stanowiska w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. 
Od 2003 do 2004 r. Edyta Podmokły pracowała na 
stanowisku podinspektora, kierownika oczyszczalni 
ścieków w Zawiązku Gmin Dorzecza Górnej Raby  
i Krakowa, a następnie do 2007 r. była prezesem Zarządu 
i dyrektorem Spółki Górna Raba. Zarządzanie przed-
siębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i nadzór 
nad pięcioma oczyszczalniami ścieków pozwoliły na 
zdobycie doświadczenia, które dla naszej gminy jest 
bardzo cenne m.in. ze względu na prowadzoną rozbu-

dowę oczyszczalni ścieków. 
Prywatnie Edyta Podmokły to żona, 

matka dwójki dzieci - Justyny i Jakuba, 
która wolne chwile spędza przy dobrej 
książce i filmie.
- Gminę Dobczyce znam od lat, teraz 
jednak mam szansę spojrzeć na nią  

z innej perspektywy – mówi Edyta 
Podmokły. – Zamieszkują ją 

wspaniali, aktywni ludzie, 
którzy realizują wiele niepo-

wtarzalnych inicjatyw. To 
gmina z bogatą historią 
zapisaną w zabytko-
wych obiektach, ale też  
z perspektywami i poten-
cjałem otwierającym 
wspaniałą przyszłość.

jota
Fot. Paweł Stożek



3TAPETA 1(189)/2019 

temat z okładki

Pod znakiem siódemki

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Józefy Bergelówny ma już 70 

lat. Do staruszki jej jednak daleko, 
co udowodnili organizatorzy jubile-
uszowej Gali. 

Tak, jak na co dzień Biblioteka, 
tak i 17 stycznia foyer Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego 
wypełniło się pomysłowym i bogatym 
programem. Sympatycy Biblioteki, 
którzy tłumnie pojawili się na Gali, 
w napięciu odkrywali kolejne niespo-
dzianki, których liczba układała się  
w szczęśliwą siódemkę.

Kalejdoskop atrakcji zaserwo-
wanych tego wieczoru był niczym 
odzwierciedlenie działalności tętnią-
cej życiem Biblioteki. W muzyczną 
podróż zabrała gości Sekcja Wokalna 
MGOKiS Dobczyce ze specjalnym 
udziałem muzyka Tomasza Wolaka. 
Było to niezapomniane widowisko.

Dobczycka Biblioteka to nie tylko 
miejsce wypełnione książkowymi 
regałami, to miejsce, które wypeł-
niają ludzie, pasjonaci, wolontariusze  
i społecznicy. Tam żadna wolna prze-
strzeń się nie marnuje. I tak, otwarta 
podczas Gali wystawa fotografii 
Kamila Sorockiego zatytułowana  

„Z Nią” zawisła w Bibliotece, gdzie  

w ubiegłym roku zadebiutowała prze-
strzeń wystawiennicza. Bohaterką 
wystawy jest książka, ale na wielu 
fotografiach dostrzec można również 

„dobre duchy” Biblioteki.

Otwarta, inspirująca, dodająca 
skrzydeł, przyciągająca wszystkie 
pokolenia - tak o Jubilatce wypo-
wiadały się osoby od lat związane  
z Biblioteką we wzruszającymi filmie 
(dostępny m. in. na stronie internetowej 
biblioteki), który powstał specjalnie 
na tę okazję. Jego autorem również 
jest Kamil Sorocki, który stworzył 
ten wzruszający dokument wspólnie 
z Magdaleną Wojtan przy współpracy 
z pracownikami biblioteki. 

Jednym z przełomowych wydarzeń 
w losach instytucji było przeniesienie 
jej siedziby z wysłużonego budynku 
przy ul. Kilińskiego do nowoczesnego 
Regionalnego Centrum Oświatowo-Spor-
towego. Nowa przestrzeń otworzyła 
nowe możliwości.

Uroczysta Gala zwieńczyła szereg 
atrakcyjnych wydarzeń zorganizowa-
nych pod egidą Jubileuszu 70-lecia 
istnienia Biblioteki. Na scenie uho-
norowani zostali tego dnia laureaci 
dwóch konkursów – plastycznego  
i literackiego, przeprowadzonych  

w ramach jubileuszowych obchodów 
przez członków Rady Społecznej 
wspierającej instytucję (wyniki kon-
kursu oraz prace można zobaczyć na 
stronie internetowej biblioteki).

Z okazji tak wyjątkowego Jubi-
leuszu nie mogło zabraknąć tortu 
i głośno odśpiewanego sto lat. Gratulacje  
w kierunku Zespołu Biblioteki płynęły 
od współpracowników, przyjaciół, 
sympatyków i przedstawicieli instytucji.  
W miłych słowach podziękowano rów-
nież tym, którzy tworzyli Bibliotekę 
przez te kilkadziesiąt lat, wkładając 
moc pracy, a niejednokrotnie i serce w 
te działania. Za tę pełną zapału pracę 
podziękowała również wiceburmistrz 
Edyta Podmokły, która, jak sama 
powiedziała, jest pod ogromnym 
wrażeniem jej owoców.

Dobczycka Biblioteka serwuje nie 
tylko dobrą książkę, a ma w swoich 
zbiorach ponad 30 tys. publikacji, 
ale przyciąga również ludzi różnych 
pokoleń, którzy łączą się w realizacji 
wspólnych projektów. 

I tak w Bibliotece konstruowano 
już radioodbiorniki i roboty, realizo-
wano międzypokoleniową produkcję 
filmową, zaaranżowano przestrzeń 
wystawienniczą, organizowano cieka-

we spotkania, a ponadto 
założono Klub Kultu-
ralnego Kibica, którego 
członkowie regularnie 
wyjeżdżają na mecze. 
Biblioteka była niejed-
nokrotnie wyróżniona,  
a jej maskotka - Miś Tuliś 

- co roku rozdaje nagrody 
w akcji „Zostań Super 
Czytelnikiem”, która 
to akcja przyciąga do 
książek setki młodych 
czytelników. Na kolejne 
lata życzymy niesłabnącej 
energii i realizacji nowych 
wyzwań!

BP
Fot. Paweł Stożek

Po 70-kroć dziękuję!

Dziękuję wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczy-

nili się do organizacji Gali z okazji 
jubileuszu 70-lecia biblioteki. 

Całej załodze biblioteki, Paniom: 
Dorocie Mistarz, Edycie Sewiłło, Mał-
gorzacie Molendys, Justynie Szawarze, 
Marii Stoch, Monice Półtorak, które 
włożyły w przygotowania tak wiele 
wysiłku. Od 2018 r. przy bibliotece 
działa 11-osobowa Rada Społeczna, 
która również była organizatorem 
obchodów jubileuszu i której wyrażam 
ogromną wdzięczność za poświęcony 
wielu inicjatywom czas i serce.

Nie zapominamy o śp. Burmistrzu 
Marcinie Pawlaku, dzięki któremu 
biblioteka znalazła swoje miejsce  
w RCOS i który miał wspaniałą wizję 
tego miejsca. Mamy także wdzięcz-
ność dla kontynuatora działań, jego 
następcy Pawła Machnickiego, który 
dopingował nas, by być „Ciekawym 
miejscem ciekawych ludzi”. Mamy 
wielki szacunek do wszystkich byłych 
Dyrektorów i Pracowników biblioteki, 
którzy tworzyli ją przez lata. Jubileusz 
nie miałby miejsca, gdyby nie wsparcie 
obecnego burmistrza Tomasz Susia, 
który podkreśla, jak ważną rolę pełni 
biblioteka w naszej lokalnej społecz-
ności. Cieszymy się, że od wielu lat 
możemy liczyć na wsparcie władz 
Dobczyc, które mają wrażliwość na 
działania biblioteki. 

Wiele osób stało za organizacją 
tego wydarzenia. Dziękuję za pomoc 
w organizacji imprezy dyrektorowi 
Andrzejowi Topie i załodze MGOKiS 
Dobczyce. Dziękujemy za wsparcie 
przyjaciół i wolontariuszy biblioteki. 
Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce 
z Beatą Czajką-Rolińską sprawiła, że 
był to niepowtarzalny wieczór pełen 
wzruszeń. Niemniej dostarczył ich film 
przygotowany przez Kamila Sorockiego, 
do którego obejrzenia w internecie 
zapraszam. Wielkim wyzwaniem była 
organizacja konkursów i balu. Mogliśmy 
obdarować uczestników nagrodami,  
a dzieci poczęstunkiem dzięki wsparciu 
sponsorów; byli to m. in.: Turystyczna 
Podkowa, Piekarnia Cukiernia „Dom 
Chleba”, Piekarnia „Złoty Kłos”, Avon 

- Katarzyna Matoga, Stowarzyszenie 
„Granica”, Stowarzyszenie KAT Dob-
czyce, Komis Rzeczy Ładnych, Dom 
Handlowy „Jan”, Hurtownia „Elkal”, 
Sklep Motoryzacyjno-Rolniczy Jolanta 
Tałach, Femisfera. Dziękujemy także 
Rucola Caffe za stworzenie atmosfery 
wielkiego świętowania.

Wszystkich nosimy w sercu  
i szczerze dziękujemy za wkład  
w działalność biblioteki. Dziękujemy 
Wam Czytelnicy – to Wy tworzycie  
i kształtujecie to miejsce. Do zobaczenia 
w bibliotece, gdzie można obejrzeć 
wystawę zdjęć oraz wystawę książek 

„70 książek na 70 lecie”, zapraszam do 
biblioteki po lekturę i po to, by miło 
spędzić czas.

Paweł Piwowarczyk 
dyrektor MBP Dobczyce
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Gminne becikowe ruszyło z nowym rokiem

W grudniu Rada Miejska w Dobczy-
cach podjęła uchwałę w sprawie 

przyznawania osobom zamieszkałym na 
terenie Gminy Dobczyce jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
oraz określenia zasad jej udzielania. 

Świadczenie będzie wynosiło 
500 zł i będzie przyznawane jednemu  
z rodziców dziecka, posiadającemu pełne 
prawa rodzicielskie, zamieszkałemu 
w Gminie Dobczyce co najmniej 12 
miesięcy przed urodzeniem się dziecka, 
i nadal zamieszkującemu wraz z dziec-
kiem naszą Gminę. Świadczenie nie 
jest uzależnione od dochodów rodziny. 

Wnioski, o jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia dziecka finansowaną 
ze środków własnych Gminy Dobczyce, 
można składać w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej pod 
adresem Rynek 22 a. 

Zapomoga przysługuje na dzieci 
urodzone po 31 grudnia 2018 r. Wnioski 
należy składać w terminie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od dnia urodzenia dziec-
ka. Po upływie tego terminu zapomoga 
nie będzie przysługiwała.

Wniosek pobrać można na stronie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej www.mgops.dobczyce.pl  
i w jego siedzibie.

mgops

Czyste powietrze - wznowiono nabór wniosków

Do czasu wykonania parkingu przy ul. Podgórskiej w każdą niedzielę  
w godz. 6:30 do 19:30 jako miejsce parkingowe udostępniona została działka 
gminna zlokalizowana za budynkiem Rynek 21 (naprzeciwko Urzędu Gminy).

Prosimy o zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa podczas korzystania 
z placu. Gmina Dobczyce nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe 
z jego użytkowania.

ugim

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od 1 stycznia tego roku weszła  
w życie istotna zmiana w ustawie 

o Karcie Dużej Rodziny.
Od stycznia o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się 
nie tylko członkowie rodzin, w których 
w chwili składania wniosku co najmniej 
troje dzieci spełnia warunki ustawy, 
ale również rodzice i małżonkowie 
rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci, bez 

względu na 
wiek tych 
d z i e c i  
w chwili składania wniosku.)

Od początku tego roku w dob-
czyckim Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w oraz na 
stronie internetowej (www.mgops.
dobczyce.pl) dostępne są wnioski  
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.  

mgops

Jestem i działam - nabór do projektu

Od 1 stycznia tego roku trwa 
rekrutacja do projektu „Jestem 

i działam – Aktywne Dobczyce”. 
Uczestnikami projektu mogą być 

osoby pozostające bez pracy oraz osoby 
niepełnosprawne. Wszystkie osoby 
uczestniczące w projekcie będą mogły 
skorzystać: z poradnictwa psychospo-
łecznego, doradztwa zawodowego lub 
pośrednictwa pracy, ze szkoleń i kursów 
zawodowych oraz komputerowych,  
z płatnych staży zawodowych, badań 
i konsultacji lekarskich.

Osoby niepełnosprawne będą 
mogły otrzymać wsparcie w postaci 
rehabilitacji.

Dla wszystkich uczestników prze-
widziana jest pomoc finansowa, a udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu trwa do 
15 marca.

Osoby zainteresowane uczest-
nictwem w projekcie oraz chcące 
dowiedzieć się więcej na temat projektu 
mogą uzyskać informacje w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobczycach, Rynek 26, 
od poniedziałku w godz. 7.30 do 16.30 
oraz od wtorku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.15 lub osobiście lub tele-
fonicznie pod nr 12/372 17 11.

mgops

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie ogłosił, że od 21 stycznia 
zostaje wznowiony nabór wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć  
w ramach programu priorytetowego 

„Czyste powietrze”.
To kompleksowy program, którego 

celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzonych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne.

Skupia się on na wymianie starych 

pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 
termomodernizacji budynków jedno-
rodzinnych, by efektywnie zarządzać 
energią. Działania te nie tylko pomogą 
chronić środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom finansowym.

Wnioski o dofinansowanie są 
przyjmowane drogą elektroniczną lub 
w formie papierowej.

Więcej szczegółów w artykule na 
stronie www.wfos.krakow.pl

BP

Majka Day’s w Dobczycach

Stań do wyścigu z Rafałem Majką 
na trasach wytyczonych przez 

specjalistów! 
Niepowtarzalna impreza Majka 

Days by hansgrohe zadebiutuje w tym 
roku w Dobczycach. W drugi weekend 
czerwca drogi Pogórza Wielickiego, na 
których „pierwsze kilometry kręcił” 
medalista olimpijski z Rio de Jane-
iro, zamienią się w trasy wyścigów  
o zróżnicowanych dystansach.

Amatorzy kolarstwa górskiego 
mają do wybory trzy warianty tras: 
Mini (30 km), Mega (60 km) oraz Giga 
(75 km). Od 10 stycznia uruchomione 
zostały zapisy i pomimo, że do wyścigu 
pozostało jeszcze cztery miesiące, to 
listy startowe szybko się zapełniają. 

Regulamin oraz szczegóły zapisów 
dostępne na stronie www.majkadays.com.

BP
Fot. Paweł Stożek

Pomoc żywnościowa - możesz zgłosić 
osoby potrzebujące wsparcia

Od października 2018 r. ruszyła 
kolejna edycja Programu Opera-

cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 – Podprogram 2018.

W ramach programu  Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobczycach podjął współpracę  
z Bankiem Żywności w Krakowie. Dzięki 
temu osoby najbardziej potrzebujące 
mogą skorzystać ze wsparcia w postaci 
żywności, jak również mają możliwość 
uczestniczenia w różnych działaniach 
wspierających i edukacyjnych. 

Jak dotąd udało się objąć wsparciem 
żywnościowym 363 osoby z terenu 

Gminy i Miasta Dobczyce. Wydano 
9 ton żywności. 

Pomoc żywnościowa w postaci 
paczki żywnościowej przysługuje 
osobom, których dochód nie prze-
kracza 200% kryterium dochodowe-
go uprawniającego do skorzystania  
z pomocy społecznej są to: 1402 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1056 
zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania takiej 
pomocy można uzyskać w Miejsko-

-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobczycach. 

mgops

Rondo na Zarabiu z rocznicową nazwą

Wybudowane w 2006 roku ron-
do upamiętni wyjątkowy rok 

100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Na ostatniej w ubiegłym roku 

sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę  
o nadaniu rondu u zbiegu ulic Mostowej, 
Nowowiejskiej, Zarabie nazwy „Rondo 
100-lecia odzyskania Niepodległości 
Polski”.

Jak wspomniał burmistrz Tomasz 
Suś, pomysłodawca nazwy – ma ona 
upamiętnić wyjątkowy Jubileusz 

stulecia odzyskania Niepodległości  
i być pamiątką, która na trwałe pozo-
stanie w naszej gminie.

Jak zapewnia burmistrz, nie zostanie 
na nim umieszczony żaden pomnik,  

a jedynie tabliczka  
z nazwą i miejsce 
na wywieszenie flag 
podczas obchodów 
ważnych uroczysto-
ści państwowych. 

Będzie to zara-
zem znak dla przy-
jeżdżających, że  
w naszej gminie nie 
tylko świętujemy, ale 
przede wszystkim 
pamiętamy o waż-

nych w naszej historii wydarzeniach.
Zmiana nazwy została uprzednio 

skonsultowana, zarówno z pracowni-
kami Urzędu, jak i z mieszkańcami 
za pomocą sondy, która udostępniona 
była na stronie Gminy.

ugim
Fot. Tadeusz Bochnia
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Podatki od nieruchomości bez zmian, Gmina nadal dopłaci do wody i ścieków. 
Mieszkańcy muszą zmierzyć się z wyższą opłatą za wywóz odpadów

Na koszty funkcjonowania systemu 
mają też wpływ zmiany w ustawie 
o odpadach, które nakładają nowe 
obowiązki na firmy gospodarujące 
odpadami, co pociąga za sobą dodat-
kowe koszty. Przy takich czynnikach 
niemożliwe było utrzymanie stawek 
na poziomie z 2014 r.

Gmina Dobczyce ogłosiła dwa 
postępowania przetargowe na wywóz 
odpadów na lata 2019 -2020. Pierwszy 
przetarg ogłoszony w lipcu nie został 
rozstrzygnięty, powodem były zbyt 
wysokie ceny za realizację zadania. 
W październiku powtórzono postę-
powanie, które dało kwotę niższą od 
poprzedniej o około 200 000,00 zł, 
jednakże i ta oferta osiągnęła poziom 
niemal 5 000 000 zł.

- Szanowni Państwo, sesja inaugu-
racyjna nowego Burmistrza i Rady 
Miejskiej odbyła się 22 listopada 
– wyjaśniał Burmistrz Tomasz Suś. 
- Pierwsze postępowanie przetargowe 
dotyczące wywozu śmieci ogłoszone 
zostało 19. lipca biegłego roku na dwa 
lata. Unieważnienie  tegoż przetargu 
nastąpiło 4.września. Następnie 
przyznam, że ze zdziwieniem przy-
jąłem informację, iż kolejny przetarg, 
mimo upływającego czasu został 
ogłoszony dopiero 9. października 
również na dwa lata. Oznacza to, 
że od unieważnienia pierwszego 
przetargu do ogłoszenia drugiego 
postępowania upłynął ponad miesiąc, 
mimo iż termin przetargu ponownie 
ogłoszony był na dwa lata. Dlaczego 
to trwało tyle czasu? Póki co, nie 
znam odpowiedzi na to pytanie. 
Otwarcie ofert drugiego przetargu 
nastąpiło 14. listopada, co oznacza, 
że brak rozstrzygnięcia przetargu 

pozostał nowemu Burmi-
strzowi, praktycznie na 
miesiąc przed upływem 
roku budżetowego (nowy 
Burmistrz w pracy poja-
wił się w piątek 23.listo-
pada). Warto wspomnieć, 
że postępowanie prze-
targowe ma charakter 
europejski (Publikacja 
w Urzędzie Publikacji 
Unii Europejskiej ) ze 
względu na wysokość 
kwot przetargowych,  
a termin wywieszenia 
to 35 dni. Zdziwienie 
budzi fakt, że mimo iż 
znane były kwoty z dwóch 
przetargów, do budżetu 
na 2019 rok zaplano-
wano na dwa lata tylko 
1 300 000 zł, a kwota  
z przetargów sięgała około  
2 500 000 zł na 2019 rok. 
Te wyjaśnienia należą się 
mieszkańcom dla uzyska-
nia wiedzy w zakresie 
przeprowadzenia proce-
dury przetargowej.

W grudniu Rada Miejska w Dob-
czycach uchwaliła nowe stawki 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych. Zmianie uległ 
również system konstrukcji stawki  
z „od gospodarstwa domowego” na 

„od ilości osób”. 
Wysokość przyjętych stawek wyno-

sić będzie: za śmieci segregowane na 
wsi: 14 zł od osoby, w mieście: 20 zł 
od osoby; za śmieci niesegregowane: 
35 zł od osoby (wieś i miasto).

Zdajemy sobie sprawę, że pod-
wyżka jest znaczna, należy się więc 
wytłumaczenie, skąd taki wzrost opłat. 
Nie jesteśmy odosobnieni, z proble-
mem wzrostu cen za odbiór odpadów 
borykają się wszystkie gminy, gdzie 

– podobnie jak u nas – kończące się 
umowy wymusiły ogłoszenie nowych 
przetargów. 

Tak wysokie stawki budzą zdzi-
wienie w całym kraju i są podyktowane 
wieloma czynnikami. Jednym z nich 
jest wzrost opłaty środowiskowej 
za składowanie i magazynowanie 
odpadów (tzw. opłata marszałkow-
ska), która od lat sukcesywnie rośnie.  
W 2018 r. wynosiła 140 zł za tonę odpa-
dów, w 2019 r. będzie to kwota 170 zł,  
a w 2020 już 270 zł. Te koszty firmy 
śmieciowe zawarły w stawkach, jakie 
zaoferowały w przetargu. Dla porów-
nania, w gminie Dobczyce zebrano 
w ubiegłych latach średnio 3300 ton 
odpadów rocznie. Odpadów natomiast 
z roku na rok przybywa.

Wzrost cen podyktowany jest rów-
nież wzrostem stałych kosztów, które 
ponoszą wykonawcy, takich jak wzrost 
wynagrodzenia, wyższe ceny prądu  
i paliwa, ogólny wzrost cen transportu. 

Należy dodać, że opłaty za śmieci 
zasilają wyłącznie funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, tak aby mógł on spełniać 
założenie o samofinansowaniu. Opłaty 
wnoszone przez mieszkańców pokry-

wają więc odbiór i zagospodarowanie 
odpadów i nie są przeznaczane na inne 
zadania gminy.

W Gminie Dobczyce postanowio-
no utrzymać wysoki poziom jakości 
świadczeń w zakresie gospodarowania 
odpadami. Burmistrz wspólnie z rad-
nymi ustalili, że nie należy ingerować 
w ilość odbiorów odpadów z posesji, 
czy w funkcjonowanie mobilnych 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, w ramach których dwa 
razy w roku bezpośrednio z posesji 
odbierane są odpady wielkogabaryto-
we. Bez zmian pozostają również dni  
i godziny otwarcia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Jagiellońskiej, ilość pojemników 
dostarczanych do klientów, czy też 
brak limitacji odpadów. 

Trudną decyzję nad przyjęciem 
nowych stawek poprzedziły liczne 
spotkania i burzliwe dyskusje, w jaki 
sposób zminimalizować opłaty. 

Niestety, wzrost stawek był nieunik-
niony, co niejednokrotnie potwierdzały 
osoby zajmujące się tematyką odpadową. 
W 2019 r. wprowadzony zostanie szereg 
zmian w ramach nowelizacji ustawy 

Kalendarium procesu przetargowego z 
2018 r. na odbiór odpadów 

19.07. – ogłoszenie pierwszego postępowania 
przetargowego 

29.08. – otwarcie ofert pierwszego przetargu

04.09. – unieważnienie pierwszego przetargu

09.10. – ogłoszenie drugiego przetargu, 
ponownie na dwa lata

14.11. – otwarcie ofert drugiego przetargu

22.11. – Sesja Inauguracyjna Rady Miejskiej 
VIII kadencji

23.11. – pierwszy dzień pracy nowego Bur-
mistrza Gminy i Miasta Dobczyce

19.12. – II Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach 
– podjęcie uchwały w sprawie nowych stawek 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów

31.12. – podpisanie umowy z wykonawcą

Różne gminy, jeden problem
Problem wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów dotknął 
każdą z gmin, w której kończyła się umowa na tę usługę. Nie da się 
jednak jednoznacznie porównać stawek przyjętych w poszczególnych 
gminach, różni je bowiem funkcjonujący system odbioru i zagospo-
darowania odpadów, liczba ludności, ilość zbieranych odpadów czy 
standard usług.
Dla przykładu, sąsiednia Gmina Raciechowice, ludnościowo mniejsza 
od Gminy Dobczyce o ponad połowę, w której nowoprzyjęta stawka 
wynosi 10 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane 
(jedynie tereny wiejskie) nie prowadzi Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Nie ma też na swoim terenie budynków 
wielolokalowych, dla których wyposażenie w kosze generuje dodat-
kowe koszty. 
W Sieprawiu, gdzie stawki za odbiór odpadów nie wzrosły i utrzyma-
ły się na poziomie 12 zł od osoby za śmieci segregowane (jedynie 
tereny wiejskie), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dostępny jest dla mieszkańców jedynie raz w miesiącu. Liczba miesz-
kańców to połowa ludności Gminy Dobczyce, co wpływa na ilość 
generowanych odpadów i wysokość stałej opłaty za ich składowanie 
(tzw. opłata marszałkowska). 
Gminie Dobczyce najbliżej w tym zakresie do Gminy Mogilany, choć 
wciąż to tylko gmina wiejska, to o podobnej liczbie ludności. W Gminie 
tej w związku z wcześniejszymi niekorzystnymi ofertami, przeprowa-
dzono przetarg „z wolnej ręki” na usługę wywozu i zagospodarowania 
odpadów na okres 3 miesięcy. Gmina ta ponosi z tego tytułu koszt 
257 000 zł miesięcznie, co uwarunkowało ceny 18 zł za osobę za 
śmieci segregowane (jedynie tereny wiejskie) oraz 34 zł za odpady 
niesegregowane. Przypadek ten wskazuje, że koszty stałe są tak 
wysokie, że to głównie one warunkują ceny ofert. Czy ogłoszenie 
przetargu na taki okres i przygotowanie się do następnego będzie 
korzystne dla Gminy Mogilany, jednoznacznie okaże się z końcem 
2019 r.

o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Planowane są w niej mię-
dzy innymi: odejście od przetargów 
ryczałtowych (taki ogłoszono w gminie 
Dobczyce), osobne postępowania na 
odbiór i na zagospodarowanie śmieci, 

rozliczanie się za faktyczne ilości 
odebranych odpadów (konieczność 
zakupienia wagi na PSZOK i wypo-
sażenia pojazdów w kamery i czytniki 
do kodów kreskowych umieszczonych 
na workach). 

Wymienione czynniki z pewnością 
spowodują kolejny wzrost cen, którego 
gmina Dobczyce w związku z podpisaną 
na dwa lata umową uniknie.

- Zapraszam wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych zaistniałą sytuacją 
do spotkania - podkreśla burmistrz 
Suś. - Chętnie odpowiem i przedstawię 
sytuację, w której znalazła sie Gmina 
Dobczyce.  

ugim



6

z życia gminy

TAPETA 1(189)/2019 

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia

Tradycyjnie, jak każdego roku,  
6 stycznia w Regionalnym Centrum 

Oświatowo- Sportowym zorganizowano 
spotkanie noworoczne członków Dob-
czyckiego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów i zaproszonych gości. 

To już dziesiąty rok działalności 
Stowarzyszenia, które wiosną będzie 
obchodzić okrągły jubileusz. Przed 
nimi wiele nowych wyzwań i cieka-
wych projektów.

Wszystkich przybyłych powitała 

prezes Stowarzyszenia Józefa Baran, 
a następnie chór działający przy sto-
warzyszeniu odśpiewał kilka kolęd. 

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz 
Tomasz Suś, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Jakubowska, 

misjonarz ze Lwowa, ksiądz Piotr 
Wawra oraz dyrektor MGOKiS Dob-
czyce Andrzej Topa, którzy złożyli 
zebranym noworoczne życzenia.

Tekst i foto: Dobczyckie Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów

Antonina Trojan skarbnikiem Gminy 
Dobczyce

Kluczowym punktem obrad stycz-
niowej sesji Rady Miejskiej  było 

odwołanie dotychczasowej skarbnik 
Gminy Anny Wach i powołanie na to 
stanowisko Antoniny Trojan.

Burmistrz, radni oraz przedsta-
wiciele placówek oświaty i instytucji 
kultury serdecznie podziękowali 
Annie Wach za dotychczasową pracę 
na rzecz Gminy. Podziękowali również 
za współpracę, którą sobie bardzo 
cenią i życzyli pomyślności w dalszej 
karierze zawodowej. 

Skarbnikiem Gminy Dobczyce 
Anna Wach była od kwietnia 2017 r., 
wcześniej pełniła funkcję kierowniczą 
w Urzędzie Marszałkowskim. Jej 
wykształcenie, kompetencje i zdobyte 
doświadczenie są cenione, dlatego też 
sesja zorganizowana została w takim 
terminie, aby umożliwić powołanie jej 
na stanowisko Skarbnika w sąsiedniej 
Gminie Raciechowice.

Rada Miejska w Dobczycach  
w kolejnym punkcie podjęła uchwałę 
o powołaniu na stanowisko Skarbnika 
Gminy Dobczyce Antoniny Trojan (na 

Świąteczna paczka i koncert kolęd 
– przełom roku był pracowity dla 

uczniów szkoły w Kornatce.
Zbiórkę żywności dla samotnych  

i potrzebujących mieszkańców Kornatki 

zorganizował Samorząd Uczniowski 
pod opieką Krzysztofa Manieckiego. 
Zgromadzone produkty uczniowie 
przekazali adresatom wraz z życze-
niami świątecznymi i noworocznymi.

W pierwszą niedzielę ferii, 13 stycz-
nia, uczniowie zaprosili mieszkańców 

gminy na wyjątkowy koncert kolęd.  
Sala gimnastyczna pękała w szwach.

Organizatorem koncertu była Marta 
Jabłońska, scenografią zajmowała się 
Magdalena Prusak, która była także 

koordynatorem całego 
wydarzenia. 

W koncercie  wzię-
ły udział wszystkie 
klasy szkoły podstawo-
wej oraz oddział przed-
szkolny (grupa starsza 
i młodsza). Kolędy  
i pastorałki przepla-
tane były tańcami  
w wykonaniu dzieci. 

Na zakończenie 
koncertu dyrektor 

szkoły, Katarzyna Dyrcz, podzięko-
wała zaangażowanym nauczycielom, 
występującym, przybyłym gościom 
oraz mieszkańcom Kornatki życząc im 
wszystkiego dobrego w nowym roku. 

Beata Gibała-Dudek
Fot. ze zbiorów SP Kornatka

Przedszkolaki z Trójki najlepsze w kraju

Pięciolatki z Przedszkola Samo-
rządowego nr 3, z grup Słoneczek  

i Krasnali, zostały laureatami I miejsca 
w konkursie plastycznym realizowanego 
w ramach akcji „WyRaźni na drodze”. 

Wychowawczyniami grup są Iwo-
na Hujdus i Urszula Krawczyk. Jest 
to ogromny sukces przedszkolaków, 
gdyż konkurencja była duża. Do ogól-
nopolskiej akcji wpłynęło ponad 600 
prac nadesłanych przez 1000 placówek 
przedszkolnych. 

Do przedszkola dotarła już paczka 
z pakietem nagród, na którą z utęsknie-
niem czekali najmłodsi. Zawierała ona 

pięciometrowego węża spacerowego, 
zestaw upominków od Disney Polska 
oraz 25 kamizelek odblaskowych. 

W przedszkolu odbędzie się rów-
nież lekcja pokazowa, której tematem 
będzie bezpieczeństwo i widocz-
ność. Lekcję poprowadzą edukatorzy  
z Fundacji Marsz Zebry. 

Dzieci w ramach akcji edukacyj-
nej „Wyraźni na drodze” otrzymały 
certyfikowane odblaski, dydaktycz-
ne książeczki tematyczne, a także 
uczestniczyły w ciekawych zajęciach 
prowadzonych przez panie Iwonę i Ulę.

mag

zdjęciu z lewej), która przed 10. laty 
była pracownikiem tutejszego urzędu. 

- Pani Antonina Trojan to doświad-
czony wieloletni pracownik Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce z dużym 

doświadczeniem na stanowiskach 
głównych księgowych w jednostkach 
samorządowych i rządowych, m.in.  
w Kuratorium Oświaty, a ostatnio 
również w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska, z dużą wiedzą 
w dziedzinie finansów publicznych  
i rachunkowości – powiedział burmistrz 
Tomasz Suś.

Nową skarbnik powitano z otwar-
tością i nadzieją na owocną współpracę. 
Antonina Trojan podziękowała Radzie 
Miejskiej za zaufanie oraz burmistrzowi 
za powołanie na to stanowisko.

– Przez wiele lat pracowałam w Urzędzie 
Gminy i Miasta Dobczyce, z przyjem-
nością wracam po 10. latach do pracy 
na rzecz Gminy Dobczyce - powiedzia-
ła.- Będę z państwem współpracować, 
nie zawiodę państwa zaufania, dalszy 
rozwój gminy leży mi na sercu.

Tekst i foto: BP
Sprawdź jakość powietrza w Gminie

Po Nowym Roku w naszej gminie 
zamontowano pierwsze czujniki 

jakości powietrza. 
Z docelowych ośmiu czujników 

zamontowanych jest obecnie pięć: na 
Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, 
Regionalnym Centrum Oświatowo-Spor-
towym, Przedszkolu Samorządowym nr 
1, szkole w Nowej Wsi i w Stadnikach. 
Wkrótce czujniki pojawią się również 
na budynkach szkół w Dziekanowicach, 
Brzączowicach i Kornatce. 

Odczyt wyników jest ogólnodo-
stępny, sprawdzić można je wchodząc 

na stronę www.dobczyce.pl i klikając 
po lewej stronie w zakładkę „Jakość 
powietrza w Gminie Dobczyce” lub 
pobierając aplikację „Kanarek” dla 

systemów Android lub „LookO2” 
dla systemów iOS.

Czujniki zakupione zostały  
z budżetu Gminy Dobczyce. Mają 
one nie tylko informować miesz-
kańców o możliwym zagrożeniu 
spowodowanym złym stanem 
jakości powietrza, ale również 
wpływać na poprawę świadomości.

Zachęcamy również do odwie-
dzenia specjalnie przygotowanej 
zakładki „Czyste powietrze - dobre 

praktyki” pod adresem: www.dob-
czyce.pl, gdzie znaleźć można m.in. 
porady na temat zmniejszenia emisji 
szkodliwych substancji, skutecznego 
oszczędzania ciepła, a także informacje, 
czym się sugerować dokonując zakupu 
nowego kotła.

O niskiej emisji można przeczytać 
także na stronie 13. 

Tekst i foto: BP

Świątecznie w szkole w Kornatce
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Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej wprowadziła 

wiele udogodnień w dostępie do 
pomocy prawnej.

Obowiązująca dotychczas ustawa 
gwarantowała dostęp do usług prawni-
czych jedynie ściśle określonej grupie 
osób, które nie miały możliwości uzy-
skania profesjonalnej pomocy prawnej 
ze względu na swój status materialny 
lub sytuację życiową. 

Od 1 stycznia tego roku poszerzo-
no katalog osób uprawnionych w taki 
sposób, że uprawniona będzie każda 
osoba fizyczna, która złoży pisemne 
oświadczenie o braku możliwości 
poniesienia odpłatnej pomocy prawnej.
Rejestracja wizyty

Od stycznia udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po umówieniu 
terminu telefonicznie pod numerem 
12/274 97 59.

Kobiecie, która w jest w ciąży, 
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 
odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepeł-
nosprawnością ruchową, które nie 
mogą stawić się w punkcie osobiście, 
oraz osobom, które mają trudności  
w komunikowaniu się (o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się – Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1824), może być udzielana nieod-
płatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, 
także poza punktem albo za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na 
odległość, tj. w miejscu zamieszkania, 
przez telefon, po umówieniu terminu 
wizyty pod wskazanym wyżej nume-
rem telefonu wskazując preferowany 

sposób udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 

Z ważnych powodów kolejność 
zgłoszeń udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej może ulec zmianie.
Zakres udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej

W ramach pomocy osoby, które  
z niej korzystają, będą poinformowane 
o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących im uprawnieniach lub 
spoczywających na nich obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym. Mogą 
także uzyskać wskazanie sposobu 
rozwiązania powstałego problemu 
prawnego, a także pomoc w sporzą-
dzeniu projektu pisma, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-administracyjnym.  
W takim przypadku prawnik udzielający 
nieodpłatnej pomocy prawnej może 
sporządzić projekt pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego  
w postępowaniu oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Punkt w Dobczycach (jeden z kilku 
punktów funkcjonujących w powiecie) 
obsługiwany będzie przez adwokatów 
wyznaczonych przez Okręgową Radę 
Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany 
zostanie w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce Rynek 26.

ugim

Starosta Józef Tomal spotkał się 
na początku stycznia z wójtami  

i burmistrzami powiatu myślenickie-
go. Było to pierwsze takie spotkanie  
w nowej kadencji.

Po wyborach samorządowych 
nastąpiły zmiany na niektórych sta-
nowiskach, dlatego włodarze powiatu  
i gmin mieli okazję poznać się wza-
jemnie oraz omówić bieżące tematy 
z zakresu współpracy samorządów.

- W poprzednich latach wypracowaliśmy 
zwyczaj wspólnego omawiania na forum 
wójtów i burmistrzów miast i gmin  
z naszego powiatu istotnych tematów, 
które dotyczą nas wszystkich – mówił 
starosta. – Chciałbym kontynuować tę 
współpracę i odpowiednio do potrzeb 
organizować robocze spotkania  
z państwem.

Spotkanie zdominowała tematyka 
dotycząca budowy i przebudowy chodni-
ków na drogach powiatu myślenickiego 
planowanych do realizacji w roku 
2019 w ramach Programu Inicjatywy 
Samorządowe. Starosta poinformował 
zebranych, iż w tym roku w budżecie 
Powiatu zaplanowano kwotę 1,5 mln 
zł na inwestycje drogowe w ramach IS, 
a drugie 1,5 mln zł to łączna wielkość 
środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel przez gminy. 

W efekcie 3 mln zł - to pula środ-
ków, którymi będą mogły dysponować 
jednostki samorządu terytorialnego 
w Powiecie na inwestycje w ramach 
IS w 2019 r., przy założeniu finan-
sowania zadań po połowie z gmin  
i powiatu. Ustalono, iż do końca 
kwietnia Gminy przekażą do Powiatu 
Myślenickiego propozycje wniosko-
wanych inwestycji w zakresie budowy 

chodników na swoim terenie, współ-
finansowanych przez Powiat. Kolej-
nym etapem współpracy samorządów 
będzie opracowanie czteroletniego (na 
lata 2020-2023) Programu budowy/
przebudowy chodników w ramach 
Inicjatyw Samorządowych. Program  
w sposób kompleksowy obejmie realizację  
i finansowanie w okresie 4. lat budowy 
chodników. 

- Będą to wspólne przedsięwzięcia Gmin 
i Powiatu Myślenickiego - podkreślił 
Józef Tomal.

Podczas spotkania omówiona 
została także sprawa naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodsta-
wowych, które prowadzone są przez 
Powiat. Jak podkreślił Jan Wójcik, 
kierownik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiatowego, 
zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,  
w roku szkolnym 2019/2020 łączna ilość 
oddziałów klas pierwszych w szkołach 
ponadpodstawowych wyniesie 67. Tym 
samym możliwości przyjęcia uczniów 
do klas pierwszych będą podobne jak 
w ubiegłym roku szkolnym, pomimo 
tzw. ,,podwójnego rocznika” w 2019 r.

Na zakończenie spotkania burmi-
strzowie i wójtowie przyjęli propozy-
cję starosty Józefa Tomala, by takie 
forum było kontynuowane w celu 
wymiany doświadczeń i określenia 
wspólnych działań na najbliższy czas. 
Ustalono tematykę następnych cyklicz-
nych spotkań starosty myślenickiego  
z włodarzami gmin naszego powiatu, 
co z pewnością zaowocuje sprawniejszą 
realizacją zadań publicznych w powiecie 
myślenickim w ramach współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego.

Oprac: WPSiFE

Akademia Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości zaprasza do udziału 

w pilotażowej edycji nowatorskiego 
programu Akademia Menadżera 
Innowacji. 

To autorski program doradczo-
-szkoleniowy, skoncentrowany na 
nabyciu przez firmę i jej menadżerów 
kluczowych kompetencji niezbędnych 
do rozwoju i wdrażania innowacji.

Oferta składać się będzie z panelu 
szkoleniowego oraz panelu doradcze-
go. Etap szkoleniowy realizowany 
będzie w formule cyklicznych zjazdów,  
w ramach których zostaną przeprowa-
dzone wykłady i blok uzupełniających 
je warsztatów tematycznych. 

Pracownicy, którzy wezmą udział 
w projekcie, będą mieli szansę nabyć 
niezbędne kompetencje. Przedsiębior-
stwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, 
stworzony przez tychże pracowników, 
opracowany we współpracy z doradcą.

Szkolenia obejmować będą tematy: 
kultura innowacyjności, zrozumienie 

biznesu, strategia, struktura organi-
zacyjna, potencjał i zasoby, procesy.

Szkoleniowa edycja pilotażowa 
AMI to łącznie dziewięć dwudniowych 
zjazdów realizowanych od marca do 
października 2019 r., w części doradczej 
praca w firmie z udziałem doradcy 
pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

AMI to szansa na zaplanowanie 
rozwoju firmy w celu powiększania 
zysków. To pierwszy autorski pro-
gram doradczo-szkoleniowy w Polsce, 
współfinansowany ze środków unijnych 
w wysokości 80 proc. dla małych  
i średnich przedsiębiorstw i 50 proc. 
w przypadku przedsiębiorstw dużych. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w Akademii Menadżera Innowacji 
mogą otrzymać informacje i zgłosić 
się mailowo: aminnowacji@parp.gov.
pl lub telefonicznie 22/432 85 63. 

Więcej na stronie: www.parp.gov.
pl w zakładce Akademia Menadżera 
Innowacji.

Zespół AMI

Starosta spotkał się z burmistrzami  
i wójtami gmin powiatu myślenickiego

Podziękowania i wyniki konkursu „Dzieciaki 
do rakiet”!

Czternaste miejsce w konkursie 
„Dzieciaki do rakiet” zajęła Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Dobczyc dzięki 
głosom internautów, którzy pomogli 
tym samym wygrać dla uczniów 
szkoły ciekawe zajęcia wychowania 
fizycznego.

„Dzieciaki do rakiet” to ogólno-
polska akcja banku BGŻ BNP Paribas, 
promująca aktywność fizyczną wśród 
dzieci, ich rodziców i nauczycieli. 
Nagrodą w konkursie jest profesjonalny 
sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także 
specjalne szkolenia dla nauczycieli. 

W imieniu dyrekcji i nauczycieli SP 
nr 1 w Dobczycach pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy 
głosowali na naszą szkołę. Wielu  
z Państwa udostępniało informację, 
zachęcało do głosowania swoich naj-
bliższych i znajomych, wiele osób 
osobiście zaangażowało się, by wspierać 
naszą szkołę w tym konkursie, więc 
tym bardziej dziękujemy i wyrażamy 
naszą wdzięczność.

Najbardziej na wygranej skorzystają 

nasi uczniowie, którzy będą mieli 
możliwość trenowania gry w tenisa 
ziemnego na lekcjach wychowania 
fizycznego. 

Dziękuję przede wszystkim Rodzi-
com, uczniom, nauczycielom, którzy 
oprócz codziennego głosowania, bardzo 
nas wspierali, śledzili wyniki rankingu 
i z ogromnymi emocjami przeżywali 
każdy spadek i awans. 

Słowa wdzięczności kieruję do 
całej społeczności lokalnej, która 
oddawanymi głosami sympatyzowała 
z naszą szkołą. To bardzo budujące  
i motywujące nas nauczycieli do 
podejmowania dalszych inicjatyw na 
rzecz rozwoju uczniów. 

Również składam serdeczne podzię-
kowania Dobczyckiemu Portalowi 
Informacyjnemu, portalowi Urzędu 
Gminy i Miasta Dobczyce oraz Radzie 
Rodziców przy naszej szkole, którzy 
regularnie udostępniali posty o udziale 
w akcji „Dzieciaki do rakiet”.

Urszula Ciapa 
nauczyciel wychowania fizycznego
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Gościniec ma 10 lat
Dekadę wspaniałej działalności 

podsumowało końcem roku 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Gościniec”. 
Ta międzypokoleniowa grupa, która 

formalnie zawiązała się w 2008 r., dała 
się poznać jako organizator wspaniałych 
spektakli, biesiad, kolędowań i spotkań, 
integrujących lokalne społeczeństwo  

i promujących rodzimą Kornatkę.
Historia stowarzyszenia sięga 

jednak nieco dalej, poza rok 2008. 
Powstało ono bowiem z inicjatywy 
grupy teatralnej działającej od 2003r. 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kornatce. To właśnie kultywowanie 
tradycji teatru amatorskiego, która 
w Kornatce sięga połowy ubiegłego 
stulecia, stało się jednym z głównych 
kierunków działalności Stowarzyszenia 

„Gościniec”.
Jubileuszowe spotkanie było okazją 

do sentymentalnej, ale zarazem pełnej 
zabawnych perypetii podróży w czasie. 
Humor to bowiem nieodłączny element 

spektakli, które wystawione przez człon-
ków Stowarzyszenia, niejednokrotnie 
bawiły mieszkańców naszej Gminy. 

Grupa to nie tylko utalentowani 
aktorzy. Tam każdy szczegół scenografii, 
czy kostiumu tworzony jest przez uzdol-
nionych i zaangażowanych członków. 
To prawdziwa kopalnia osobowości,  
o czym można się było przekonać również 

Hej kolęda, kolęda!
w Ogólnopolskich Spotkaniach Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Grup Kolęd-
niczych „Pastuszkowe Kolędowanie” 
(Podegrodzie) otrzymali: Dziecięca 
Grupa Kolędnicza „Kolędnicy z Gwiazdą” 
z Zespołu Regionalnego „Cyrniawa” 
z Krzeczowa, Młodzieżowa Grupa 
Kolędnicza „Pastuszki” z Tokarni, 
Dziecięca Grupa Kolędnicza „Z Turo-

niem” z Trzebuni.
Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali statuetki, dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Myślenicach oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach.

Komisja z zadowoleniem pod-
kreśla, że tradycja kolędowania na 
Ziemi Krakowskiej przekazywana jest  
w dalszym ciągu, o czym świadczy 
udział dwóch grup dziecięcych i mło-
dzieżowej. Cieszy fakt, że opiekunowie 
i członkowie grup dbają o tradycyjny 
wizerunek oraz zachowanie postaci na 
scenie, prezentują repertuar starych 

kolęd i pastorałek, przypominają teksty 
dawnych okolędowań.

Powiat myślenicki, pod względem 
rodzajów grup kolędniczych, jest 
różnorodny i jury ma nadzieję, że 
w latach przyszłych wystąpią grupy 
kolędnicze prezentujące pozostałe 
obrzędy bogato występujące w tym 
regionie, jak np. archaiczne obchody 
ze zwierzętami, z konikiem, a także 
Herody z grabarzem itp.

Tekst i foto: mgokis

Kolejny Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych, który odbył się 

w Dobczycach, przyniósł wspaniałe 
występy nie tylko doświadczonych 
grup, ale także najmłodszych, którzy 
podtrzymują tradycję.

Na scenie w RCOS zaprezento-
wało się pięć dorosłych grup kolęd-
niczych oraz - co bardzo cieszy  

-  dwie dziecięce grupy kolędnicze  
i jedna młodzieżowa grupa kolędnicza.

W komisji zasiadły w tym roku: 
Elżbieta Porębska-Kubik – etnograf, 
Inka Bogucka – etnograf oraz Agnieszka 
Oczkowska – etnolog.

Głównymi kryteriami, jakie jury 
brało pod uwagę przy ocenie grup, 
były: tradycyjność tekstów, melodii 
i instrumentów, (brak akordeonu), 
charakterystyczna prezentacja każdej 
postaci w grupie kolędniczej (sposób 
poruszania się, śpiew, mowa), zgodność 
stroju, rekwizytów kolędniczych, szat, 
ozdób z dawnymi wzorami.

Po obejrzeniu wszystkich wystę-

pujących Komisja przyznała trzy 
równorzędne Nagrody Główne,  
w postaci nominacji do udziału  
w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup 
Kolędniczych „Karnawał Góralski”  
w Bukowinie Tatrzańskiej. Otrzymali 
je: Grupa Kolędnicza „Z Dorotą” z Rud-
nika, Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą”  
z Trzebuni, Grupa Kolędnicza „Pasterze 
z Dziadem” z Burletki.

Trzy równorzędne Nagrody  
w postaci nominacji do udziału  

podczas jubileuszowego spotkania  
w ostatnią niedzielę starego roku.

Stowarzyszenie „Gościniec” swoją 
działalnością integruje mieszkańców, 
kultywuje tradycję ludową i lokalne 
zwyczaje, chroni od zapomnienia.  
W tym wyjątkowym roku Stowa-
rzyszenie podarowało mieszkańcom 
i sympatykom Kornatki wspaniały pre-

zent - publikację „..swego nie znacie”, 
będącą zbiorem bezcennych wspomnień, 
historii, a nawet przyśpiewek. Premiera 
książki była jednym z najważniejszych 
punktów jubileuszowego spotkania.

Gratulacje za piękną dekadę pracy 
płynęły od przyjaciół, sympatyków  
i partnerów. Szczególne podziękowania 
i wyrazy uznania dla wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia złożył burmistrz 
Tomasz Suś wraz z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Małgorzatą Jakubowską. 
Wyjątkowy prezent, który wręczyli 
wspólnie z obecnymi radnymi - obraz 
przedstawiający tytułowy Gościniec - 
będzie piękną pamiątką z tego Jubileuszu.

Nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko życzyć energii i wytrwałości na 
kolejne lata działalności, a mieszkań-
ców naszej Gminy zachęcić do nabycia 
wyjątkowej publikacji „…swego nie 
znacie”. Publikacja dostępna jest  
u członków Stowarzyszenia.

jota
Fot. Paweł Stożek
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Noworoczny koncert Big Band 
Dobczyce

Uderzeniem swingowo-jazzowym 
wszedł w Nowy Rok dobczycki 

Big Band. 
Koncert, pod kierunkiem Ernesta 

Heksela, dedykowany mieszkańcom 
gminy Dobczyce, odbył się, jak to jest 
już w tradycji, w Święto Trzech Króli. 

Na scenie wystąpili wspaniali 
wokaliści: Aleksandra Janusz, Mał-
gorzata Zuber, Małgorzata Nawrot  
i Piotr Skóra, którym niejednokrotnie 
prócz całej sekcji towarzyszyli grający 
solo członkowie Big Bandu. 

Repertuar zaprezentowany w czasie 

koncertu obejmował polskie i angielskie 
piosenki. Można było usłyszeć m.in. 

„White Christmas”, „Zacznij od Bacha” 
Zbigniewa Wodeckiego, „New York” 
Franka Sinatry. 

Niespodzianką wieczoru były też 
Kajetan Galas, który akompaniował 
wokalistom na organach Hammon-
da. Na scenie pojawiła się również 
utalentowana Julita Jarząbek, córka 
jednego z członków zespołu, która 
zadedykowała swojemu tacie piosenkę 

pt. „Pogoda ducha”. 
To nie jedyny koncert Big Bandu 

w tym roku w Dobczycach. W związ-
ku z tym, że zespół świętuje 10-lecie 
swojego istnienia, jubileuszowy koncert 
odbędzie się już z końcem lutego. 

Big Band Dobczyce odwiedzi 

również Versmold, gdzie zagra podczas 
jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast 
Versmold – Dobczyce.

mag
Fot. Paweł Stożek

Jubileuszowe Gwiazdo świeć, kolędo leć 

W pełen ciepła, radości i miłości 
koncert „Gwiazdo świeć, kolędo 

leć” zabrała nas już po raz piąty Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Dobczycach. 

Na scenie wybrzmiały polskie, 
radosne i nostalgiczne kolędy i pastorałki, 
które zaśpiewali uczniowie, nauczyciele 
i wokaliści: Elżbieta Janik, Magdalena 
Jamka, Piotr Skóra, Grzegorz Tuleja  

i Ryszard Lauterbach.
Gościnnie wystąpili również 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Dobczycach, schola z parafii  
św. Pawła w Wieliczce oraz Sekcja 
Wokalna MGOKiS Dobczyce. 

Gwiazdą wieczoru była też Renata 
Przemyk, która od kilku lat bierze 
udział w koncercie i jak mówiła, za 
każdym razem czerpie wiele dobra 
i pozytywnej energii z tych spotkań. 

Koncert dedykowany był w szcze-
gólności Babciom i Dziadkom. Nie 
dziwiło zatem, że i oni wraz ze swoimi 
wnukami wystąpili na scenie, śpiewając 
wspólnie kolędy i pastorałki.

Pamiętano również o tych, którzy 
od nas odeszli, a w szczególności  
o uczennicy szkoły Ani Mickiewicz  
i burmistrzu Marcinie Pawlaku. To 
dla nich dedykowana była jedna  
z piosenek pt. „Bardzo cicha noc”, 
którą zaśpiewał przy akompaniamencie 
gitary i saksofonu, Piotr Skóra. 

Miłym akcentem wieczoru była 
też prezentacja multimedialna, przy-
pominająca o poprzednich edycjach 

„Gwiazdo świeć, kolędo leć”, podkre-
ślająca pomysłowość i zaangażowanie 
organizatorów oraz wyjątkowość 
każdego z koncertów.

Koncert, który już od kilku lat 
miał charakter charytatywny, zor-
ganizowany został w dniu 27. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(13 stycznia). Tym razem o wsparcie 
tej właśnie akcji prosili organizatorzy. 
Na koniec wszyscy razem zaintono-
wali radosną kolędę „Gwiazdo świeć, 
kolędo leć” i zaproszono na słodki 
poczęstunek.

Tekst i foto: BP
Podziękowania 

Koordynatorem przedsięwzięcia od 
początku jest Elżbieta Janik - nauczyciel 
matematyki, osoba o wielkim sercu, 
kreatywna i mocno zaangażowana  

w życie szkoły. 
Uczestnikom akompaniowali 

goście z Wieliczki: Ryszard Lauter-
bach z wnukiem Leonem i jego tatą 
Dariuszem, a także Grzegorz Tuleja i 
Krzysztof Pajda. Gościem specjalnym 
była Renata Przemyk. 

Skład zespołu uzupełnili peda-
gog szkolny Magdalena Jamka oraz 

uczniowie: Nikodem Bączyński  
i Mateusz Flak, a także Jakub Ścibor 

– reprezentujący rodziców. 
W koncercie, obok uczniów, wzięli 

udział: grupa wokalna, dzieci z kl. IIc 
SP nr 2 w Dobczycach wraz z opieku-
nami, schola z Wieliczki prowadzona 
przez Elżbietę Janik, absolwent naszej 
szkoły – Aleksander Baran wraz z tatą 
Dariuszem. 

Dziękujemy z całego serca wszyst-
kim wykonawcom, a także osobom 
zaangażowanym w jakikolwiek sposób 
w przygotowanie koncertu. Podziękowa-
nia składam na ręce dyrektora ośrodka 
kultury Andrzeja Topy oraz Łukasza 
Piwowarczyka odpowiedzialnego 
za nagłośnienie. Za okazaną pomoc 
i zaangażowanie dziękuję paniom: 
Urszuli Ciapie, Urszuli Rokosz, Annie 
Dziadkowiec-Bisztydze, Justynie 
Różyckiej-Bączyńskiej, Bożenie Oramus. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy 
również w stronę DPI i Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce za promowanie  
i relację z naszej imprezy. Dziękujemy 
Joannie Górnisiewicz za wypożyczenie 
elementów dekoracji, Radzie Rodziców 
za wsparcie finansowe, a pozostałym 
Rodzicom za pomoc w dekoracji sali  
i przygotowaniu poczęstunku; Krystynie 
Woźniczce za wspaniałe jubileuszowe 
torty. W szczególny sposób dziękujemy 
kawiarni Rucola Caffe za coroczne 
wsparcie naszego koncertu i gościnność 
właściciela Krzysztofa Kasprzyckiego. 
Zawsze możemy liczyć na jego bez-
interesowną pomoc i wielkie serce 
między innymi w przygotowaniu dla 
naszych gości poczęstunku.

Nie chcąc pominąć nikogo, 
dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym mogliśmy spędzić ten wieczór  
w wyjątkowej, niepowtarzalnej atmos-
ferze i już teraz zapraszamy na kolejną 
edycję wspólnego kolędowania za rok.

Mariola Grandys

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dobczycach podbijają 

serca widzów! 
Dwukrotnie wystąpili już na 

dobczyckiej scenie z przedstawieniem 
pt. „Kopciuszek”. Za każdym razem 
otrzymali gromkie owacje. 

Przedstawienie obejrzeli koledzy  
i koleżanki z przedszkoli i szkół  
z naszej gminy. Atmosfera była bardzo 
miła, a mali aktorzy profesjonalnie 
wcielili się w role bohaterów. 

Kopciuszek, jakiego nie było
Ze spektaklem ruszyli także dalej, 

odwiedzili Myślenice, gdzie równie 
entuzjastycznie przyjęta została nowa 
odsłona tej klasycznej bajki. 

Opiekunami małych aktorów 
są wychowawczynie - Renata Zając  
i Monika Duda.

Spektakl będzie można także 
zobaczyć w Dobczycach, w RCOS,  
w niedzielę 10 lutego o godz. 17. 
Serdecznie zapraszamy.

Rada Rodziców SP nr 1
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XRun - Biegi Górskie - 
to seria dla biegaczy, 

którzy lubią leśne, górskie 
i trudne technicznie trasy. 
Sezon III biegów otwierają 
Tajemnicze Kopce - XRUN 
w Kornatce, tuż przy górze 
o nazwie Trupielec.

XRun w Kornatce (start 

przy Szkole Podstawowej) odbędzie się 
10 lutego. Start – godzina 10. 

Dystans, jaki uczestnicy mają do 
pokonania, to 21 km.

Na bieg można się zarejestrować 
poprzez xrun.io – przy założeniu, że są 
jeszcze wolne miejsca (organizatorzy 
przewidzieli limit uczestników – 300 osób).

W tym roku przewidziane są zniżki 

dla stałych uczestników oraz za zapisanie 
się na cały cykl (w skład wchodzą 4 biegi).

Dodatkowo zostały wprowadzone 
kategorie wiekowe do klasyfikacji K/M 
20, 30, 40, 50, 60+

Zapraszamy do udziału w biegu  
- nie tylko aktywnie, ale także poprzez 
kibicowanie uczestnikom.

Red.
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różnorodności

Końcem grudnia dotarł do naszej 
gminy nowy sprzęt gimnastyczny, 

który od pierwszych chwil skradł 
serca małych akrobatów. 

Są to ścieżki powietrzne (airtrack), 
będące obecnie najpopularniejszym 
i wręcz obowiązkowym sprzętem na 
zajęciach gimnastycznych i akroba-
tycznych.

- Umożliwiają one szybszą naukę ele-
mentów akrobatycznych – mówi Piotr 
Skóra, trener gimnastyki sportowej.  

– Dzięki ich zastosowaniu każdy zawodnik 
może osiągać lepsze wyniki i opanować 
coraz trudniejsze ćwiczenia. Oprócz 
tego airtracki zapobiegają kontuzjom, 
ponieważ są miękkie i zaokrąglone 
na łączeniach. Z ich wykorzystaniem 
trener czy nauczyciel może wymyślać 

Gimnastycy fikają na nowym sprzęcie
nowe i ciekawe ćwiczenia, a tym samym 
uatrakcyjnić zajęcia.

Ścieżki dmuchane są przez mały 
kompresorek, przez co posiadają ważną 

cechę – są w pełni mobilne. Można je 
szybko przenieść lub wypompować 
powietrze i zwinąć do przenośnej torby. 
To pozwala bezpiecznie przechowywać 
sprzęt bez użycia dużych magazynów 
lub można zabrać ze sobą na wyjazdy 
szkolne, zawody, czy zielone szkoły. 
Dzięki kompresorowi można ustawić 
sobie twardość ścieżki w zależności od 
wieku, ciężaru czy stopnia zaawanso-
wania dzieci.

Zakup sfinansowany został przez 
Gminę Dobczyce, a jego wartość 
wyniosła 18 000,00 zł.

Tekst i foto: jota

Łyżwy zamiast butów

Korzystając z pogody, jaka panuje 
na zewnątrz, uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Dobczycach 
aktywnie spędzają czas, jeżdżąc na 

łyżwach. 
W ubiegłym roku, w ramach zajęć 

z wychowania fizycznego, organizo-
wane były wyjazdy do Myślenic, aby 
uczniowie mogli się poślizgać. W tym 
roku, mając po sąsiedzku lodowisko,  
w ramach lekcji każdy uczeń ma moż-
liwość nauki bądź doskonalenia swoich 

umiejętności łyżwiarskich. 
Taka forma aktywności – w gro-

nie kolegów i koleżanek, to najlepiej 
wykorzystany wolny czas. Ideal-

na alternatywa dla komputera, gier  
i telefonów komórkowych.

Zajęcia w czasie lekcji wychowania 
fizycznego były doskonałym przygo-
towaniem do ferii, w czasie których 
dobczyckie lodowisko tętniło życiem.

Nauczyciele WF
Fot. ze zbiorów SP2 w Dobczycach

V Festiwal Zawodów u Tischnera

Po raz piąty w Zespole Szkół  
w Dobczycach odbył się Festiwal 

Zawodów, skierowany przede wszyst-
kim do przedsiębiorców i zakładów 
zlokalizowanych w najbliższej okolicy, 
uczniów naszej szkoły oraz kończących 
naukę gimnazjalistów i uczniów klas 
ósmych szkół podstawowych.

Celem Festiwalu jest przedsta-
wienie oferty i charakteru produkcji 
okolicznych firm i zakładów uczniom 
wchodzącym w najbliższym czasie na 

rynek pracy, a także oferty kształcenia 
technicznego i zawodowego w Zespole 
Szkół w Dobczycach. 

W tegorocznej edycji, ze względu 
na specyficzną sytuację związaną  
z reformą edukacji, gościliśmy uczniów 
trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Dobczycach oraz klas ósmych ze 
Szkół Podstawowych w Dobczycach, 
Stadnikach, Dziekanowicach, Nowej Wsi, 
Kornatce, Brzączowicach, Glichowie  
i Czasławiu, przed którymi stoi trudny 
wybór dalszej ścieżki kształcenia. 

Młodzież odwiedzająca naszą szkołę 
wzięła udział w warsztatach zawodo-
znawczych w zakresie gastronomii, 
mechatroniki i elektryki, informatyki, 

fryzjerstwa i budownictwa. 
Po uroczystym otwarciu imprezy 

przez dyrektora ZS Bogusława Lichonia,, 
burmistrz Tomasz Suś skierował do 
młodzieży słowa dotyczące aktywne-
go poszukiwania pracy i planowania 
ścieżki zawodowej. 

Gościliśmy przedstawicieli okolicz-
nych firm, m.in. ES SYSTEM NT, Sigma 

– elektro, ALPHA TECHNOLOGY, 
Larkis, Animex, Generalbud, a także 
przedstawicieli Powiatowego Urzędu 

Pracy w Myślenicach 
i dobczyckiej filii.

Poza częścią 
dotyczącą dzia-
łalności zakładów 
produkcyjnych po 
raz pierwszy naszym 
uczniom zaprezen-
towały się służby, 
czyli Policja i Straż 
Pożarna. Uczniowie 
liceum mieli możli-
wość zapoznać się 

z warunkami dotyczącymi rekrutacji 
do tych służb. Dodatkowym blokiem 
tematycznym V Festiwalu Zawodów 
były warsztaty z zakresu poradnictwa 
zawodowego prowadzone dla uczniów 
liceum ogólnokształcącego przez 
przedstawicielki myślenickiego Mło-
dzieżowego Centrum Kariery.

Festiwal został przygotowany 
przez Pawła Kniaziowskiego - doradcę 
zawodowego i kierownika warsztatów 
szkolnych, Pawła Słowika - kierow-
nika kształcenia praktycznego oraz 
dyrekcję i nauczycieli przedmiotów 
zawodowych ZS.

Paweł Kniaziowski
Fot. ze zbiorów ZS w Dobczycach

Z nauką po schodach

Wyjątkowy prezent zrobiła Rada 
Rodziców dzieciom, które 

uczęszczają do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dobczycach. Kiedy wróciły 
z ferii do szkoły, na schodach zoba-
czyły kolorowe edu-naklejki.

Pomysł na udekorowanie schodów 
naklejkami z najważniejszymi infor-

macjami z różnych dziedzin nauki 
zrodził się w głowach rodziców już  
w ubiegłym roku szkolnym. Jego 

realizację opóźnił zaplanowany remont 
schodów, ale co się odwlecze…

Z początkiem roku szkolnego Rada 
Rodziców postanowiła, że naklejki 
zostaną zakupione, a rodzice sami 
zdeklarowali się do ich wyklejania. Co 
więcej – zorganizowali stoisko podczas 
Jarmarku Świątecznego w grudniu. Na 
stoisku znalazły się m.in. prace dzieci 
(ręcznie wykonane bombki), słodkości 
przygotowane przez rodziców, a także 
wiele ozdób choinkowych. Za pienią-
dze, które zostały uzbierane podczas 
jarmarku, zakupiono naklejki, które 
zostały wyklejone właśnie w czasie ferii. 

Jak podkreślają rodzice – to nie 
ostatnia inicjatywa Rady Rodziców 
na ożywienie kolorami dobczyckiej 
Jedynki. W planach jest również zakup 
naklejek z pierwszą pomocą oraz kilka 
na podłogi na korytarzach – np. gra 
w klasy.

Tekst i foto: Rada Rodziców
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Jabłka w kruchym cieście
4 jabłka, 
30 dkg mąki, 
10 dkg dżemu, 
15 dkg masła, 
cukier puder, 
50 ml śmietany, 
2 żółtka, 
cukier puder z wanilią, 
tłuszcz do posmarowania blaszki, 
szczypta soli

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać 
masło, posiekać nożem. Dodać żółtka, 
cukier, posolić, zarobić szybko ciasto  
i pozostawić do schłodzenia ok.30 min.
Jabłka obrać ze skórki, wydrążyć 
gniazda, nałożyć trochę dżemu.
Ciasto rozwałkować, pokroić w kwa-
draty o grubości ok. 1/3 cm. Na środku 
kwadratu położyć jabłko, zlepić brzegi, 
ułożyć na blaszce wysmarowanej 
tłuszczem.
Piec w gorącym piekarniku na jasnozło-
ty kolor. Posypać cukrem z wanilią, 
podawać jako deser.

Smacznego życzy Teściowa
Porada: Aby sprawdzić czy miód nie 
jest zafałszowany, należy wlać trochę 
do szklanki z letnią wodą. Prawdziwy 
miód płynie ciągłym strumieniem  
i rozpuszcza się na dnie powoli.
Oszukany mąci wodę i szybko się  
w niej rozpuszcza.

Z przepisów Teściowej

Pracowite i owocne lata dobczyckiej biblioteki

Styczniowa Gala na 70-lecie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej pokazała jak 

wielką i różnorodną rolę spełnia taka 
placówka w społeczności lokalnej. 

Przedstawiony, obok innych nie-
spodzianek, film z wypowiedziami 
sympatyków biblioteki, sprawił że 
wróciłam wspomnieniami do roku 2013, 
kiedy to placówka otrzymała nowe, 
piękne pomieszczenia w okazałym 
budynku RCOS. 

Od lata tego samego roku rozpo-
częłam razem z grupą osób starania  
o uruchomienie w Dobczycach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. W okolicznych 
miasteczkach już były, a u nas nie. 
Wiele więc czytałam, rozmawiałam  
i dowiadywałam się szczegółów orga-
nizacyjnych. 

Sprawy nabrały tempa po kolej-
nych pobytach w bibliotece. Wspólnie 
spędzone godziny przy klawiaturze 
komputera z dyrektorem Pawłem Piwo-
warczykiem, Dorotą Mistarz i Edytą 
Sewiłło zaowocowały wydrukowanymi 
plakatami, ulotkami i zaproszeniami 
na Uroczystą Inaugurację.

„Ta nasza młodość” - Ispina świętuje kolejny jubileusz

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych ISPINA świętowało jubileusz 

15-lecia. Na spotkaniu w Regionalnym 
Centrum Oświatowo-Sportowym  
w Dobczycach zjawiła się liczna 
grupa miłośników i przyjaciół, współ-
pracowników a wśród nich również 
założyciele Stowarzyszenia.

W muzyczną, sentymentalną podróż, 
najpiękniejszymi utworami rodem  
z Piwnicy pod Baranami zabrała 
widzów nieoceniona i jak zawsze 
profesjonalnie przygotowana Sekcja 
Wokalna MGOKiS pod kierunkiem 
instruktor Beaty Czajki-Rolińskiej. 
Towarzyszyli jej wokaliści ze Studia 
Piosenki Young Stars z Raby Wyżnej 
i utalentowany pianista Tomasz Wolak.

Wieczór obfitował w wiele 

serdeczności i ciepłych słów, którymi 
dzielili się licznie przybyli sympatycy 
Stowarzyszenia. Była pełna emocji 
recytacja fragmentu „Pana Tadeusza” 
o dobrym zachowaniu w aktorskim 
wykonaniu Magdaleny Sokołowskiej-

-Gawrońskiej, był wiersz ułożony na 
miejscu, spontanicznie przez radną 

Ewę Kołacz, 
a także 
dedykacja 
m u z y c z -
na stu lat  
w wykona-
niu Kapeli 
Werdebusy 
Dobczyckie.

B u r -
m i s t r z 
Tomasz Suś 
wręczył na 
ręce prezes 
Stowarzysze-
nia, Elżbiety 
Kautsch sta-

tuetkę kozy, jeszcze jedną do kolekcji. 
Jak podkreślał, Stowarzyszenie Ispina 
to grupa wymagająca i pedantyczna 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
która realizuje swoje zamierzenia 
zawsze według własnego scenariusza. 

Życzył kolejnych 15 lat w zdrowiu, 
bo jak mówił wówczas i pomysłów 
będzie mnóstwo. Podziękował za 
dotychczasową różnorodną działalność, 
której jak do tej pory było sporo.

W dorobku stowarzyszenia zna-
lazły się bowiem cztery publikacje 
o Dobczycach, mieszkańcach, ich 
zwyczajach i miejscowych tradycjach 
autorstwa Bożeny i Adama Rutów 
oraz słownik regionalizmów Dobczyc 
i okolic Beaty Rokosz. 

Na zaproszenie dyrektora Pawła 
Piwowarczyka wykład inauguracyjny 

„Z miłości do nauki. Historia uniwersy-
tetów od Adama i Ewy” wygłosił prof. 
dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 

Tak więc początków UTW nale-
ży szukać w głowach założycieli 
i pomocnej dłoni dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz pracowników. 
Słuchaczom znane są te fakty z historii 
powstania Stowarzyszenia. Często do 
dziś korzystamy z gościnnych progów 
biblioteki i nigdy nie czujemy się, że 
jakoś przeszkadzamy. 

Tu powstają projekty, wnioski 
o dofinansowanie, wystawy zdjęć, 
spotkania robocze. Planujemy wspólne 
działania. Najbliższe z nich już 5 marca. 
Będzie to spotkanie z poetką Jadwigą 
Maliną ze Związku Pisarzy Polskich 
p.n. „Przedwiośnie z poezją”. Obok 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i czytelników biblioteki zapra-
szamy także mieszkańców Dobczyc.

Stanisława Błaut
UTW Dobczyce

Stowarzyszenie ma także na 
swoim koncie wiele werni-
saży, warsztatów, wycieczek 
poznawczych po gminie dla 
mieszkańców, konkursów  
i projektów m.in. „Zamieńmy 
się szafami”, czy Święto 
ulicy Profesorskiej. Prowadzi 
kiermasze staroci, organizuje 
wieczorki poetyckie i kąciki 
melomana, warsztaty plastyczne. 
Łączy młodych i dojrzałych wiekiem.

Dzięki oryginalnym, spektaku-
larnym i śmiałym projektom inspiruje, 
czasem nawet prowokuje. Jest też swo-
istym mecenasem sztuki. Jak mówiła 
Elżbieta Kautsch, rocznie wydaje około 
1000 zł na kulturę. Wydobywa to, co 
niewidoczne dla oczu, prezentując 
dorobek zapomnianych, lokalnych 
artystów i plastyków, ukazuje ludzi  
z pasją, wspiera w działaniu i zachęca 
do twórczości artystycznej.

Stowarzyszenie Ispina Dobczyce 
zostało zarejestrowane w 2003 roku. 
Pierwszą wystawą, którą zorganizo-
wało przy ogromnym zaangażowaniu 
mieszkańców, była otwarta w 2004 r,  
w sali konferen-
cyjnej urzędu 
gminy, wystawa 

„Ach, co to był za 
ślub”. Złożyły się 
na nią dziesiątki 
fotografii ślub-
nych, często uni-
katowych, które 
Ispinie wypoży-
czyli mieszkańcy 
gminy. 

Po tej nie 
zabrakło kolej-
nych, które także 

były podróżą sentymentalną, aż 
do ukoronowania dokumentalnej 

pracy Ispiny, którą jest wydana 
w roku Jubileuszu miasta Dob-

czyce książka 
„Dobczyce 

i miesz-
k a ń c y 
miasta 
na daw-

nej pocztówce i fotografii”.
Członkowie Stowarzyszenia włą-

czają się także w prace Miesięcznika 
Tapeta, do którego nadsyłają artykuły, 
często poświęcone historii miasta  
i gminy.

Tekst: mag i (k)
foto: Witold Uchman, Paweł Popielak

Początek roku przyniósł smutną 
wiadomość. W wieku 82 lat odszedł 

Stanisław Szybowski, mieszkaniec Dzie-
kanowic, dobroczyńca, który podarował 
Gminie działki, na których m.in. wznoszona 
jest szkoła w Dziekanowicach.

Pan Stanisław ostatnie lata życia 
spędził w DPS Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej w Biskupicach, gdzie jeszcze 
w grudniu z tradycyjnymi odwiedzinami 
pojawili się burmistrz i dyrektor ośrod-
ka pomocy społecznej w Dobczycach. 
Zgodnie z jego wolą pochowano go na 
cmentarzu w Biskupicach.

W uroczystości pogrzebowej nie 
zabrakło obecności wdzięcznych przed-
stawicieli i mieszkańców naszej gminy. 
Pan Stanisław na zawsze pozostanie  
w myślach i sercach wielu.

Tekst i foto: BP
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środowisko i zdrowie

Niska nie znaczy niegroźna
takie postępowanie, bardziej niż wła-
sne zdrowie, ceniąc źle pojmowaną 
sąsiedzką solidarność i dobre relacje. 

Palenie śmieci, dzięki któremu 
można zagrzać w domu, jest powszech-
nie spotykanym zjawiskiem w okresie 
zimowym. W wielu gospodarstwach 
domowych jest to po prostu najtańszy 

sposób na ogrzanie budynku. 
Polacy produkują rocznie około 
10 mln ton odpadów, w których 
wiele osób wciąż widzi dosko-
nały materiał opałowy.
Niska emisja truje

To co ląduje w piecach czy 
ogniskach, może przyprawić 
o zawrót głowy, a po kilku 
wdechach… również o mdło-
ści. Kolorowy papier, plastik, 
lakierowane drewno, guma, 
ubrania, wszelkiego rodzaju 
produkty syntetyczne czy two-
rzywa sztuczne. Spalanie tych 
produktów wytwarza trujące 
substancje, takie jak uszka-
dzające narządy wewnętrzne 
dioksyny, rakotwórczy benzo-

piren, tlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie, kadm, cyjanowodór… 
Długo można wymieniać. W efek-
cie powstaje gryzący, nieprzyjemny  
w zapachu dym, którego wdychanie 
może przynieść konsekwencje nawet 
po kilku latach. Domowe piece nie są 
przystosowane do spalania odpadów, nie 
mają odpowiednich filtrów, oprócz emisji 
niebezpiecznych substancji powstaje 
też ryzyko zaczadzenia spowodowane 
zapchaniem się przewodów kominów.

Toksyczne substancje, jakie nie-
sie ze sobą niska emisja, osiadają na 
roślinach, w glebie, pogarszają stan 
zieleni, powodują zakwaszenie i ska-
żenie metalami ciężkimi gleb i wód, 
podtruwają zwierzęta i nas. 

Co może nam grozić? Wdychanie 
szkodliwych substancji może między 
innymi zwiększyć ryzyko zachorowania 
na raka, powodować choroby układu 
oddechowego, zaburzenia rytmu serca, 
niewydolność krążenia, alergię, astmę. 
Zazwyczaj problemy zdrowotne ujaw-
niają się dopiero po kilku lub kilkunastu 
latach przyjmowania takich niewielkich 
dawek trujących chemikaliów.

Każdy chce oddychać świeżym 
powietrzem, każdy – kiedy go zapytać 

– odpowie, że nie ma nic cenniejsze-
go niż zdrowie. W praktyce jednak 
dokonujemy różnych dziwnych kal-
kulacji, które nie zawsze przynoszą 
nam prawdziwe korzyści. Bo czy sens 
ma oszczędzanie na wywozie śmieci  
i sposobie ogrzewania domu, jeśli może 
nas to w przyszłości słono kosztować? 

Nie narażajmy siebie i innych 
na wdychanie trującego powietrza. 
Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś 
emituje szkodliwe substancje, paląc 
śmieci. Warto wykonać telefon na 
policję i mieć czyste sumienie. Niska 
emisja jest problemem, z którym  
w prosty sposób można walczyć – na 
własnym podwórku.

Źródło (tekst i foto): www.nie-truje.pl

Ogłoszenia o poziomie zanie-
czyszczenia, apele, szkolenia, 

edukacja najmłodszych – to, jak się 
okazuje, wciąż za mało, aby uniknąć 
nieprzyjemnego drapania w gardle  
i poczucia, że w płucach mamy tylko 
dym. 

Smog – problem, z którym jeszcze 
do niedawna wydawało się, borykały 
się tylko wielkie aglomeracje - moc-
no daje się we znaki mieszkańcom 
naszego miasta i gminy. Kolejne dane, 
kolejne liczby, montowanie czujników, 
informacje medialne – nie do końca 
przemawiają, bo czymże jest ta niska 
emisja, której tak bardzo powinniśmy 
się bać…?
Niska emisja, czyli… niewielka 
i niegroźna?

Choć nazwa brzmi niewinnie, niska 
emisja jest poważnym problemem 
i dużym zagrożeniem dla naszego 
zdrowia. Często jest powodowana 
przez nieświadomych problemu ludzi, 
którzy nie zdają sobie sprawy z tego, 
jak bardzo szkodzą sobie i innym. Na 
szczęście problem ten jest dostrzegany 

coraz wyraźniej, dzięki czemu walka 
z niską emisją zaczyna przynosić 
pozytywne rezultaty.

Niska emisja to zanieczyszczenia 
trafiające do powietrza, które pocho-
dzą z komunikacji samochodowej  
i procesu spalania w domowych piecach, 
paleniskach, lokalnych kotłowniach 
węgla o niskiej jakości czy też śmieci. 
Zasadniczo to te zanieczyszczenia, 
które są emitowane przez kominy  
o niskiej wysokości czy paleniska. 

Wysokość ma znaczenie, ponieważ 
to właśnie emisja z niskich kominów 
rozprzestrzenia się po najbliższej oko-
licy i najbardziej szkodzi okolicznym 
mieszkańcom. Wiedzą o tym doskonale 
ci, których sąsiedzi mają bardzo niskie 
kominy – wtedy dym, odór i brud mogą 

dać się we znaki w bardzo widoczny 
sposób. Niska emisja ma zasięg lokalny, 
może dotyczyć nawet jednej dzielni-
cy. Z danych Europejskiej Agencji 
Środowiska wynika, że najbardziej 
zanieczyszczonymi miastami w Polsce 
(i jednymi z bardziej w Europie) są: 
Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, 
Sosnowiec i Katowice.
Niska emisja i świadomość też 
wciąż niska…

Niską emisję powoduje też palenie 
śmieci czy liści. Niestety wiele osób 
wciąż nie widzi problemu w tego typu 
procederach, choć są one niezgodne  
z przepisami. Za palenie odpadów we 
własnym ogródku można otrzymać 
mandat. Palenie śmieci w piecach jest 

– zgodnie z prawem – dopuszczalne 
jedynie w specjalistycznych spalar-

niach lub współspalarniach. Niestety, 
palenie śmieci na własną rękę będzie 
się zdarzać dopóty, dopóki sami nie 
zaczniemy brać sprawy w swoje ręce 
i nie będziemy reagować na tego typu 
procedery. 

Wciąż wiele osób widzi w spaleniu 
śmieci doskonały sposób na pozbycie 
się odpadów bez konieczności płacenia 
za ich wywóz, a niska emisja wydaje 
się pojęciem abstrakcyjnym. Często 
również sami przymykamy oko na 

Zima związana jest z koniecznością 
ogrzewania domów i mieszkań. 

Ważne, aby w odpowiednim terminie 
przeprowadzić przegląd instancji, którego 
wymagają przepisy p.poż. 

To pozwoli uniknąć zagrożenia, 
jakim jest czad – bezbarwny, bezwonny, 
toksyczny gaz, bez smaku, nie szczypiący 
w oczy, lżejszy od powietrza. 

Powstaje w wyniku niepełnego 
spalania wielu rodzajów paliw, m.in.: 
węgla, drewna, ropy, benzyny, nafty, gazu. 
Spowodowane jest ono brakiem dostępu 
odpowiedniej ilości tlenu potrzebnej do 
całkowitego spalania tych paliw. Powodują 
go także: zanieczyszczenie, zużycie lub 
zła regulacja palników gazowych, przed-
wczesne zamknięcie paleniska kuchni lub 
pieca. Sytuacja jest szczególnie groźna, 
gdy w mieszkaniu okna zostały wymie-
nione na nowe, są szczelnie zamknięte lub 
uszczelnione na zimę. Czad może również 
powstawać w czasie pożaru. Dostaje się 
do organizmu przez układ oddechowy  
i jest wchłaniany do krwiobiegu, co stwarza 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Objawami, które mogą zaniepokoić 
i mogą być objawem zatrucia czadem, są: 
ból i zawroty głowy, duszności, nudności, 
wymioty, przyspieszenie czynności serca, 
przyspieszenie oddychania, osłabienie, 
oszołomienie. Aby zminimalizować 
zagrożenie należy: uchylić okno, gdy 
korzystasz z jakiegokolwiek źródła 
ognia; nie zasłaniać kratek nawiewnych 
i otworów wentylacyjnych; przy insta-
lacji urządzeń grzewczych korzystać  
z usług wykwalifikowanych osób i 
firm; wykonywać okresowe przeglądy 
instalacji kominowej i wentylacyjnej; 
kontrolować stan techniczny urządzeń 
grzewczych i użytkować tylko sprawne 
technicznie urządzenia; rozmieścić  
w pomieszczeniach czujniki CO; nie 
palić węgla drzewnego w domu, na 
zamkniętej werandzie, garażu, gdy nie 
ma zapewnionej odpowiedniej wentyla-
cji; nie zostawiać w garażu samochodu  
z włączonym silnikiem, nawet wtedy, gdy 
drzwi są otwarte; sprawdzać działanie 
wentylacji (np. poprzez przyłożenie do 
kratki wentylacyjnej kartki papieru – przy 
poprawnie działającej kartka powinna 
przywrzeć do kratki); wietrzyć pomiesz-
czenia, w których znajdują się urządzenia 
grzewcze; nie bagatelizować objawów 
mogących świadczyć o pojawieniu się 
czadu. W takich sytuacjach niezwłocznie 
przewietrzyć pomieszczenie i skonsultować 
się z lekarzem.

Osoba zaczadzona może mieć zabu-
rzenie orientacji i zdolności oceny zagro-
żenia. Może to spowodować, że będzie 
całkowicie bierna i nie będzie uciekać  
z miejsca zagrożenia. Należy natychmiast 
zapewnić dopływ świeżego i czystego 
powietrza (w razie konieczności nawet 
wybić szybę w oknie), wynieść poszkodo-
wanego w bezpieczne miejsce, rozluźnić 
mu ubranie, powiadomić służby ratownicze 
(telefony alarmowe: 112 i 998).

inż. Jacek Kozubek 
Sekcja Ratow. Wodnego OSP Dobczyce  

Wykorzystano: materiały KG PSP  
i materiały własne autora
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Do końca lutego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczy-

cach można oglądać dwie wystawy. 
Powstały one w ramach siedmiu 
pomysłów związanych z obchodami 
jubileuszu 70-lecia biblioteki. 

Pierwsza z nich to „70 książek 
na 70-lecie – wybór subiektywny”. 

Koordynatorem wystawy była Iwona 
Rybiec (członek Rady Społecznej dzia-
łającej przy MBP). Jak sama twierdzi 

„dokonując wyborów z milionów książek 
dzielę się nie tylko swoją miłością do 
lektur każdego rodzaju lecz przede 
wszystkimi ukochanymi książkami, do 
których wracam przez całe życie. Wśród 
nich są lektury obowiązkowe, jednak 
są i takie, które kocham i podziwiam, 
a niektóre z nich były lub są trudne  
i nie poddają się schematom”. Wystawa 
honoruje także wybory lektur, jakich 
dokonują biblioteczni przyjaciele  
i mentorzy Iwony Rybiec. Każda  
z książek jest jednak warta przeczy-
tania, zainteresowania lub obejrzenia 
przez czytelnika.

„Z Nią” autorstwa Kamila Soroc-
kiego to druga wystawa, którą można 
obejrzeć w bibliotece. Zdjęcia przed-
stawiają ujęcia osób przyłapanych  
z książką w miejscach bardziej lub 
mniej typowych. Oglądane obrazy 
pokazują, jak bliska jest nam książka 
i jak bardzo intymne mamy „Z Nią” 
relacje czytelnicze. Premierowy pokaz 
wystawy odbył się podczas uroczystej 
Gali 70-lecia. Istnieje możliwość wypo-
życzenia zdjęć do innych instytucji 
czy szkół. Można zgłaszać taką chęć  
w bibliotece. W kwietniu wystawa znaj-
dzie się m. in. W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Myślenicach.

Ferie pod dobrą liczbą 

Biblioteka w tym roku świętowała 
swoje 70-lecie. Ta liczba inspi-

rowała nas do działania. 7 pomysłów 
i 0 nudy proponowaliśmy w ramach 
obchodów naszego Jubileuszu, a na 

ferie zagwarantowaliśmy 7 aktywności. 
Pierwszy tydzień rozpoczęliśmy 

„Balem jak z bajki”, w którym licznie 
wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. 
Ugościliśmy ponad 200 osób. Następnie 
podczas Gali z siedmioma niespo-
dziankami uroczyście świętowaliśmy 
nasz Jubileusz. 

Kolejny tydzień ferii zaczął się 
animacjami z Robotami Photon oraz 
rekordowym starciem 49 zawodników 
w Turnieju Fify. Dzień później, dzięki 
Warsztatom Sensorycznym z książką 
w tle, dzieci miały okazję choć trochę 
doświadczyć świata poprzez zmysły. 
Naszą bibliotekę odwiedziła autorka 
serii „Ach te zwierzaki” – Katarzyna 
Vanevska, która czytając książeczki 
„Smuteczki małpeczki” oraz „Pies  
i kot” z Wydawnictwa AWM zaprosiła 
młodych czytelników do bajkowego 
świata zwierząt pełnego przyjaźni. 
Ferie w naszej bibliotece zakończy-
liśmy Warsztatami z Teatrzykiem 
Kamishibai, w którym każdy mógł 
posłuchać i obejrzeć opowiadania,  
a także stworzyć swoją własną ilustrację. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom zajęć za swoje zaangażowanie 
i energię, która dodaje nam sił do 
działania. Łącznie w Feriach pod dobrą 
liczbą wzięło udział ponad 350 osób.

Tekst i foto: MBP Dobczyce

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Podkowa” w Nowej Wsi zrzesza 

grupkę osób w różnym wieku, którzy 
są przede wszystkimi miłośnikami koni. 

Członkowie Klubu jeżdżą hobby-
stycznie, organizują wyjazdy w teren, 
trenują pod okiem instruktorów oraz 
startują w zawodach rangi towarzyskiej, 
regionalnej, jak i ogólnopolskiej. 

Rok 2018 był niezwykle obfity 
w wydarzenia klubowe. Zawodnicy 
odnieśli wiele sukcesów na zawodach, 
m.in. I miejsce w kategorii młodzików 
na Mistrzostwach Małopolski zajęła 
Oliwia Nowicka na kucu Kaja, a III 
miejsce w kategorii juniorów młodszych 
w Mistrzostwach Małopolski w Ujeż-
dżeniu Jakub Kwinta na kucu Lucky 
B. Łącznie na zawodach wystartowało 
5 członków Klubu, niejednokrotnie 

zajmując miejsca na podium. 
Zawodnicy zajmują czołowe miejsca 

w rankingach Małopolskiego Związku 
Jeździeckiego, a KS „Podkowa” został 
też w nim sklasyfikowany w dyscy-
plinie ujeżdżenia na ósmym miejscu.

W ramach projektu „Galopem 
przez życie” członkowie Klubu zor-
ganizowali także zajęcia dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej 
w Nowej Wsi, w któ-
rych uczestniczyli 
podopieczni oddziału 
przedszkolnego oraz 
I, II i III klasy. Na 
terenie Klubu odbyły 
się także zawody, na 
które byli zaproszeni 
mieszkańcy okolicy 

– odbył się konkurs 
„Koń-rower”, zręczno-

ściowy tor przeszkód oraz przejażdżki 
konne dla wszystkich chętnych gości.

Projekt „Galopem przez życie” 
współfinansowany był z programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
oraz środków Województwa Małopol-
skiego, natomiast udział w zawodach 
jeździeckich był współfinansowany 
ze środków budżetu Miasta i Gminy 
Dobczyce.

Tekst i foto: KS Podkowa

Wystawy i niespodzianki w dobczyckiej 
bibliotece

Galopem przez życie

Górskie ferie z KS Raba Dobczyce

Jak co roku, Klub Sportowy Raba 
przygotował dla najmłodszych 

mieszkańców gminy Dobczyce, wyjąt-
kową ofertę na zimowe ferie. Plan 
zajęć był tak przygotowany, że nikt 
się nie nudził, a wspominać będzie 
można aż do wakacji.

W tegorocznej edycji zimowego 
obozu, jaki został zorganizowany  
w pierwszym tygodniu ferii, uczest-
niczyło ponad 100 osób. Oprócz zajęć 
w Dobczycach, przede wszystkim  
w RCOS, mali podopieczni mogli sko-
rzystać z wielu atrakcji wyjazdowych.

Już na początek dobrego wypo-
czynku dzieci odwiedziły krakowski 
park Go Jump, gdzie skocznie dały 
początek wystrzałowym feriom. Nie 
zabrakło wizyt w kinie, na basenie, 
ściance wspinaczkowej, w kręgielni 
czy odwiedzin w Zoltar Parku w 
Nowej Hucie z jego wyjątkową atrakcją  

– laserowym paintballem. 
Strzałem w dziesiątkę okazał 

się wyjazd do Zakopanego, które 

powitało naszych milusińskich pełnym 
słońcem, ośnieżonymi szczytami Tatr  
i wyjątkową zimową aurą. Obozowa 
ekipa wyjechała koleją na Gubałówkę, 
a później zmierzyła się z lodowym 
labiryntem. 

W czasie zajęć w Dobczycach 

także nie brakowało atrakcji. Dzieci 
grały w piłkę nożną, tenisa stołowego, 
unihokeja czy w piłkarzyki. 

Na zakończenie sześciodniowych 
górskich ferii z KS Raba Dobczyce dzieci 
wzięły udział w Mini-Runmageddonie, 
po którym każdy otrzymał pamiątkowe 
medal oraz nagrodę niespodziankę. 

Przygód z KS Raba nie zabraknie 
dzieciom także w czasie nauki szkolnej, 
ale ten wspaniały obóz zimowy jest już 
zapowiedzią tego, na co będą mogły 
liczyć w czasie wakacji. 

Na wakacyjne zajęcia klub znad 
Raby zaprasza najmłodszych miesz-
kańców gminy już teraz.

(k)
Fot. ze zbiorów KS Raba
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na co dzień i od święta

Wyjątkowy bal na Szkolnej

Wiele godzin przygotowań, ocze-
kiwanie, niezapomniane emocje. 

To wszystko, co nasuwa się, kiedy 
pomyśleć o niezwykłym balu, który 
kończy pierwszy z etapów nauczania.

Tym razem miał on szczególny 
wymiar, ponieważ ostatni raz wzięli 
w nim udział uczniowie gimnazjum, 
do których dołączyli ósmoklasiści. 

Tradycyjnym „Poloneza czas 
zacząć” bal rozpoczął dyrektor szko-
ły, Aleksander Płoskonka. I to właśnie 
on poprowadził wspaniały taniec  
w pierwszej parze. 

Za nim, na foyer szkoły, dostoj-
nym krokiem weszli uczniowie wraz 
z gośćmi. Do wspólnego świętowania 
zaprosili m.in.: burmistrza Tomasza 
Susia, dyrektora ośrodka kultury, 
Andrzeja Topę, kierownika Zespołu 
Pieśni i Tańca Dobczyce, Adriana 
Kulika, grono pedagogiczne naszej 

szkoły oraz rodziców. 
Tegoroczny polonez został szcze-

gółowo przygotowany, nie tylko pod 
względem samego układu, ale także 
początku, w którym uczniowie schodzili 

wytwornie schodami – niemal jak na 
balu debiutantów. 

Ten najpiękniejszy polski taniec 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły 
obserwowali nie tylko nauczyciele, ale 
także wzruszeni rodzice, przyjaciele 
i znajomi ze starszych i młodszych 
roczników. 

Nie zabrakło podziękowań dla 
wszystkich, którzy przy tym balu pra-
cowali, dla nauczycieli, wychowawców 
klas, rodziców. 

- Ten bal kończy pewien etap w tej 
szkole – mówił dyrektor Aleksander 
Płoskonka nawiązując do ostatniego 
rocznika wygaszanego gimnazjum.  

– Wiemy jednak, że jest także początkiem 

Kącik melomana

Kącik Melomana to cykliczne 
spotkanie, które odbywa się co 

trzeci piątek miesiąca od godz. 17 do 
19 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dobczycach.

Kącik rozpoczął swe spotkania 
od października 2018 roku. Z każdym 
następnym przybywa osób zainteresowa-
nych polską muzyką z lat powojennych 
i nie tylko z tego okresu.

Podczas spotkania grudniowego 
uczestnicy spotkania zobaczyli płytę 
wydaną w roku 1902 r. w USA. Płytę 
nagrała Eleonora Wilson, najstarsza 
córka ówczesnego prezydenta USA, 
Wilsona. Oddała na niej honor ludziom, 
którzy zginęli podczas budowy Kanału 
Panamskiego.

Inną gratką do pokazania była 
płyta wydana w roku 1920 przez 
studio nagraniowe w Warszawie, na 
której zarejestrowany został głos 
Jana Kiepury - ta płyta jest w kolorze 
fioletowym.

Jako ciekawostkę podam, że na 

płytach z tamtych lat ścieżka dźwię-
kowa zaczynała się od środka i była 
najczęściej jednostronna.

Muzyka to też nasza historia 
wyrażona w tekstach, interpretacji. 
To również przeżycia sentymentalne, 
wspomnienia, powrót do lat własnej 
młodości. Przecież każdy z nas kocha 
młodość.

Bo przeszłości nie można zapo-
mnieć - bo przeszłość uczy następne 
pokolenia.

Dlatego zapraszamy serdecznie 
wszystkich, którzy kochają muzykę, 
chcą się podzielić wspomnieniami  
z tamtych lat, zapomnieć choć przez 
chwilę o trudach codzienności i prze-
żyć wspomnień czar z piękną polską 
muzyką.

Zapewniam, że nasza Biblioteka 
w Dobczycach to miejsce magiczne 
poprzez stworzenie miłej atmosfery 
i dobrego klimatu dla entuzjastów 
muzyki.

Wanda Słoboda

nowej tradycji. Życzę wam wszystkim 
wspaniałej zabawy.

Uczniowie podziękowali za przygo-
towanie ich do balu i za przygotowanie tej 
wspaniałej impre-
zy nauczycielom, 
wychowawcom 
oraz rodzicom. 
Nie zabrakło 
także podzięko-
wań dla wszyst-
kich nauczycieli  
i dla pracow-
ników którzy 
gościli na balu 
– za wspólne 
lata spędzone  
w szkole i za trud 
przygotowań do 
egzaminów. 

Uczniowie 
zaprezentowali 
także piękne tań-
ce, które przygo-
towali pod okiem 
Bożeny Korzec-

-Guni, Lucyny 
Sikory i Lucyny 
Sławińskiej-Tar-
gosz. 

P o d c z a s 
zabawy ucznio-
wie kosztowali 
smakołyki przy-
gotowane przez 
Rucola Caffe, której obsługa postarała 
się o niesamowity wystrój stołów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygoto-
wania tak wspaniałego wydarzenia. 

Szczególnie doceniamy zaanga-
żowanie niezastąpionych rodziców, 
którzy dołożyli wszelkich starań,  
by ten wieczór był dla uczniów nieza-

pomniany. Bardzo dziękujemy gościom 
przybyłym w tym wyjątkowym dla 
nas dniu. 

SP2 Dobczyce (k)
Fot. Anka Stożek
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