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Piłkarski weekend w Dobczycach
Dziesięć drużyn z Małopolski rywalizowało  

w weekend 23-24 marca w I Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, roz-
grywanym na hali sportowej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego. 

W sobotę wystartowały całodniowe rozgrywki 
grupowe, w niedzielę przyszła kolej na grupy finałowe. 
Młodzi piłkarze grali piękne mecze, prezentując dobrą 
kondycję, precyzję i odporność na zmęczenie. 

Była też okazja podpatrzeć, jak na boisku radzą 

sobie ich opiekunowie. W ramach Turnieju rozegrano 
mecz pomiędzy trenerami grup A i B. Mecz sędziował 
pasjonat i doświadczony sędzia piłkarski, burmistrz 
Tomasz Suś. Trenerów do gry nieustannie zagrzewali 
ich podopieczni.

Dwa dni pełne sportowych emocji, dynamicznej 
gry na najwyższym poziomie zakończyły się sukcesem 
zespołu Termalica Bruk-Bet Nieciecza i to właśnie do 
tej drużyny powędrował Puchar Burmistrza. Tutaj też 

nagrodzony został król strzelców -  Marcin Ramian. Obok, 
na stopniach podium, uplasowały się kolejno - Pcim 
Pcimianka z najlepszym bramkarzem Turnieju, Janem 
Słowiakiem i Raba Dobczyce. Piłkarz dobczyckiego 
klubu – Michał Chramiec, został MVP całego Turnie-

ju. Wyróżniona została również jedyna dziewczyna 
grająca w Turnieju – Antonina Tuleja reprezentująca 
TS Tramwaj Kraków.

Kolejne miejsca w klasyfikacji turniejowej zajęli: 
Cracovia Kraków, Estilo de Espania, Dalin Myślenice 

z najlepszym obrońcą Turnieju – Samuelem 
Majem, Podhale Nowy Targ, Wieliczanka 
Wieliczka, Tempo Białka (laureaci Nagrody 
Fair Play) i Tramwaj Kraków. Gratulacje należą 
się wszystkim zawodnikom i trenerom, a także 
rodzicom, którzy wytrwale kibicowali drużynom. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce zorganizowany 
został przez Spółkę Jałowcowa Góra – Hotel 
Dobczyce we współpracy z TS Tramwaj 
Kraków. Inicjatorem Turnieju był wieloletni 
działacz piłkarski, prezes Zarządu Jałowcowa 
Góra – Marian Cebula. 

Organizatorzy zadbali nie tylko o profesjo-
nalne przeprowadzenie rozgrywek, ale również 

wypełnienie czasu wolnego zawodnikom. Dzięki wsparciu 
licznych firm i instytucji, sportowcy zakończyli Turniej 
z okazałymi pucharami i atrakcyjnymi nagrodami.

Mamy nadzieję, że Turniej na stałe wpisze się 
do kalendarza imprez sportowych w naszej gminie,  
a Dobczyce co roku będą mogły gościć młodych piłkarzy 
z różnych zakątków Polski. Szczególne podziękowania 
należą się organizatorom i partnerom Turnieju.

Tekst i foto: JoTa
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Dobczycka Gala Sportu
Sport to zdrowie, sport to emocje, 

Sportowcy, to te osoby, dzięki 
którym przeżywamy wiele wzruszeń, 
którym z wielkim zaangażowaniem 
kibicujemy. 

Nasi rodzimi sportowcy zostali 
nagrodzeni i wyróżnieni podczas 
drugiej już Dobczyckiej Gali Sportu. 
Była to wielka uczta nie tylko dla 
samych zawodników, ale także dla 
ich rodzin i kibiców.
Mocne muzyczne wejście

Dobczycka Gala Sportu od początku 
miała wyjątkowy charakter. Za spra-
wą zespołu Batucadowego sportowy 
nastrój czuliśmy już od pierwszej 
minuty. Warto zaznaczyć, że zespół 
ten towarzyszy ważnym krakowskim 
imprezom – uświetnia Cracovia Maraton, 

czy też Paradę Smoków. Tym razem 
wystąpił specjalnie dla sportowców, 
podobnie jak orkiestra składająca 
się z uczniów i nauczycieli Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach, 
która nawiązała do największych spor-
towych przebojów, w tym ikonicznego 

„We are the champions”.
Na scenie zaprezentowały się także 

dziewczęta z sekcji gimnastycznej, 
którą prowadzi Tatiana Krupowicz.
Dwudziestka wyróżnionych

Dobczycka Gala Sportu była przede 
wszystkim okazją do wyróżnienia spor-
towców i tych, dzięki którym osiągają 
znaczące sukcesy – ich trenerów. Po 
raz pierwszy zorganizowane zostało 
także głosowanie na najpopularniej-
szego sportowca roku w naszej gminie. 
Burmistrz Tomasz Suś wraz z wice-
burmistrz Edytą Podmokły wręczyli 
nagrody i stypendia oraz wyróżnienia 
specjalne. 

Laureatką stypendium sportowego 
została m. in. Agnieszka Yarokhau 
(Szwarnóg) świeżo upieczona mistrzyni 
Polski w chodzie na 3000m w Halowych 
Mistrzostwach Polski. Podwójna olim-
pijka z Dobczyc, odbierając nagrodę 
mówiła o tym jak ważna jest w sporcie  

(i nie tylko) uczciwość. Przy-
wołała sprawę igrzysk i opo-
wiedziała o swoim awansie 
o kilka miejsc, związanym  
z dyskwalifikacją innych zawod-
niczek, które wspomagały się 
dopingiem. 

Wśród nagrodzonych spor-
towców dwóch reprezentowało 
biegi – górskie oraz OCR.  
W tych pierwszych bohaterką 
jest Ewa Majer, która jest ultra-
maratonką, wygrała mistrzostwo 
Polski Masters w biegu na 100 
kilometrów. 
Siłacz ze Stojowic naj-
popularniejszy

Oprócz tego, że „siłacz” 
ze Stojowic otrzymał nagrodę, 

to wygrał także w inter-
netowym plebiscycie na 

„Sportowca Roku 2018 Publiczności”, 
którego rozstrzygnięcie było jednym 
z punktów piątkowej Gali. Wygrał 
zdobywając ponad 10 tys. głosów.

Sebastian Kasprzyk to biegacz 
OCR, srebrny medalista Mistrzostw 
Europy i złoty medalista Mistrzostw 
Polski, który z reprezentacją kraju 
wywalczył czwarte miejsce na 
Mistrzostwach Świata w Londynie. 

Tuż za nim, liczbą prawie  
7 tys. głosów uplasowała się najszyb-
ciej chodząca Polka – Agnieszka 
Yarokhau (Szwarnóg). O miano 
najpopularniejszego rywalizowali 
także Kacper Kasprzyk (Raba 
Dobczyce, piłka nożna) i Jakub 
Piwowarski (gimnastyka). 

Laureaci plebiscytu otrzymali 
miłą niespodziankę. Hotel Dobczyce 
ufundował dla pana Sebastiana 
voucher na kolację wraz z nocle-

giem, który wręczył wygranemu prezes 
Zarządu Jałowcowa Góra Marian 
Cebula; pani Agnieszka otrzymała 
podobny voucher ufundowany przez 
Hotel Kasztelan, który wraz z gratula-
cjami na jej ręce złożyła właścicielka 
hotelu, Elżbieta Kudlik.

Laureatami stypendium sporto-
wego zostali:
Agnieszka Yarokhau (Szwarnóg)  
– chód sportowy
Jakub Piwowarski – gimnastyka
Karol Kępa – łucznictwo.

Laureatami Nagrody Burmistrza 
w dziedzinie sportu zostali:
Sebastian Kasprzyk – biegi OCR
Ewa Majer – biegi górskie
Renata Leśniak – łucznictwo
trener Krzysztof Włosik – łucznictwo
trener Tomasz Pytlak – łucznictwo
trener Tadeusz Król – piłka nożna
Hubert Spytek – szachy
Natalia Górnisiewicz – szachy
Jakub Jamka – szachy
Maksymilian Nowakowski – szachy
Hubert Szlósarczyk – szachy.

Wyróżnienie Burmistrza Gminy  
i Miasta Dobczyce w dziedzinie sportu 
otrzymali:
Gabriela Kica - łucznictwo,

Stanisław Łukasik - łucznictwo,
Błażej Płachno – speed-ball,
Grzegorz Bajer – tenis stołowy,
Jakub Nowak – tenis stołowy,
Paweł Laszczak – wyścigi dronów.
Gmina sportem stoi

Podczas Gali podsumowano także 
i wspomniano, jak wiele sportowych 
inicjatywach podjętych zostało w naszej 
gminie w 2018 roku – to m. in. biegi 
(Rodzinny Festiwal „O złotą kózkę”, 
biegi serii xrun np. „Tajemnicze Kopce” 
w Kornatce, Bieg po czyste powietrze), 
rajd rowerowy, rajdy nordic walking. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
dobczyckiego ogniska TKKF organi-
zowane były liczne turnieje szachowe 
gromadzące ludzi w różnym wieku. 

Wspomnieć należy także aktyw-
ność zespołów piłkarskich i wielką 
liczbę dzieci trenującą w klubach na 
terenie całej gminy. Dobczyce były 
także organizatorem Mistrzostw Polski  
w łucznictwie. 

W tym roku przyznano również 
wyróżnienie specjalne dla szachisty 
Kamila Pawłowskiego oraz nagrodę 
specjalną dla drużyn piłkarskich Klubu 
Sportowego „Raba Dobczyce” rocznik 
2007-2008 oraz rocznik 2004. Druży-
na rocznika 2007-2008 rewelacyjnie 
spisała się w turnieju w niemieckim 
Versmold - U-11 Champions Cup  
i w efektownym stylu - bez porażki 
sięgnęła po zwycięstwo w turnie-
ju. Okazała się lepsza od zespołów  
z Niemiec, Holandii, Słowacji, Serbii  

i Hiszpanii. Natomiast drużyna  
z rocznika 2004 jesienią wywalczyła 
awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy.

Gala Sportu była okazją do podzię-
kowania wszystkim zaangażowanym  
w krzewienie i rozwój kultury fizycznej 
w Gminie Dobczyce. Słowa uznania 
za zaangażowanie w kształtowanie 
młodych ciał i umysłów burmistrz 
Tomasz Suś przekazał obecnym na 
Gali przedstawicielom klubów i sto-
warzyszeń sportowych. Podkreślił, że 
jest dumny, iż w Dobczycach rozwija 
się tak wiele dyscyplin i że nie brakuje 
tu ludzi aktywnych, który poświęcają 
swój wolny czas tworząc ciekawą 
ofertę sportową.

Organizatorem II Dobczyckiej Gali 
Sportu był Urząd Gminy i Miasta Dob-
czyce z koordynatorką Joanną Talagą 
na czele, partnerami wydarzenia byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Dobczycach oraz Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dobczycach.  
W organizacji Gali wsparli nas również: 
Hotel Dobczyce oraz Hotel Kasztelan 
sponsorując atrakcyjne vouchery, 
słodkości na Galę ufundowała firma 
Wawel reprezentowana przez członka 
Zarządu i dyrektora zakładu Wojciecha 
Winkela, tort ufundował Jan Hartabus 
– właściciel piekarni Dom Chleba. 

Galę prowadzili Magdalena Wojtan 
i Paweł Piwowarczyk z Rozbieganych 
Dobczyc.

Biuro Promocji/PP
Zdjęcia: Anka Stożek
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Dzieci w Brzączowicach korzystają już  
z nowych klas

W połowie marca oficjalnie zakoń-
czyła się rozbudowa szkoły 

w Brzączowicach. Do nowo wybu-
dowanej części najpierw przenieśli 
się najmłodsi – wychowankowie 
oddziałów przedszkolnych, a zaraz 
po nich uczniowie szkoły, którzy 

zyskali dodatkowe klasy na piętrze.
Nowe skrzydło budynku powstało 

w miejscu, gdzie zlokalizowana była 
stara szkoła. Rozbudowę wymogła 
reforma oświaty i konieczność zor-
ganizowania zajęć dla ośmioklasowej 
szkoły przy funkcjonującym oddziale 
przedszkolnym, w którym zaczęło 

brakować miejsc dla dzieci z obwodu.
Prace nad rozbudową trwały od 

lipca 2017 r. Dziś w nowej części 
szkoły przedszkolaki zajmują parter, 
a uczniowie klas I-III piętro. 

W Brzączowicach, gdzie w tym 
roku naukę rozpoczęła klasa ósma, jest 
10 oddziałów szkolnych, w których 
uczy się w sumie ponad 170 uczniów. 
Dodatkowo, w trzech oddziałach 

przedszkolnych, miejsce znalazło 75 
wychowanków. Powstałe w wyni-
ku rozbudowy klasy są przestronne  
i kolorowe, co szczególnie cieszy 
najmłodszych.

Szkoła zyskała dodatkowe 900 
mkw. powierzchni. Dzięki rozbudowie 

nie trzeba będzie się więcej uciekać do 
dzielenia klas na pół, czy likwidacji 
pracowni przedmiotowych. Dzieci 
z obwodu szkoły, tj. z miejscowości 
Brzączowice i Stojowice, uczą się  
w komfortowych warunkach.

Po zakończeniu rozbudowy, prace 
nad przeniesieniem klas do nowej 

części szkoły koordynowała dyrektor 
placówki Grażyna Kwiecińska. Nieoce-
nione było również wsparcie rodziców  
i nauczycieli, dzięki którym sprawnie 
udało się urządzić nowe przestrzenie. 

Rozbudowa szkoły w Brzączo-
wicach finansowana była z budżetu 
Gminy Dobczyce, a jej koszt wyniósł 
3 119 207 zł. 

Tekst i foto: JoTa

Przed nami III Rodzinny Festiwal Biegowy 
„O złotą kózkę”

Przedstawiciele Rozbieganych 
Dobczyc przybyli z wizytą do 

urzędu miasta, zapraszając burmistrza 
Tomasza Susia do honorowego patro-
natu nad III Rodzinnym Festiwalem 
Biegowym „O złotą kózkę”, który 

zaplanowany jest na 2 czerwca.
W festiwalu przewidziano start 

dzieci, dorosłych biegaczy, a także 
miłośników nordic walking w każdym 
wieku. Dystanse biegów dla dzieci 
wynosić będą od 100 do 800 metrów. 
Bieg główny i marsz nordic walking 

przeprowadzony będzie na trasie  
5 kilometrów. Biuro zawodów, biegi 
dla dzieci, start i meta biegu głównego 
mieścić się będą na błoniach Regional-
nego Centrum Oświatowo-Sportowego 
Sportowego w Dobczycach.

Start zapisów planowany jest  
1 kwietnia, szczegóły na rozbiegane.
dobczyce.pl

Zapraszamy całymi rodzinami do 
udziału w biegu.

RD
Fot. Joanna Talaga

Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Myślenicach 

informuje, że od 4 do 13 
kwietnia, na terenie woje-
wództwa małopolskiego 
zostanie przeprowadzona 
wiosenna akcja szczepie-
nia lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie.

Przynęta jest mieszani-
ną mączki rybnej, tłuszczu 
bydlęcego, parafiny i tetra-
cykliny w kolorze szarozielonym. W jej 
wnętrzu umieszczona jest plastikowa 
kapsułka zawierająca 

Przynęty mają kształt walca,  
w środku umieszczony jest plasti-
kowy pojemnik zawierający płynną 
szczepionkę. 

Prosimy nie dotykać i nie podnosić 
przynęt, ponieważ dotykane przez 
ludzi przynęty są omijane przez lisy. 
Bezwzględnie nie należy rozłamywać 
przynęty, ponieważ znajdująca się 
wewnątrz szczepionka jest w formie 
płynnej i może dostać się do organizmu 

poprzez skaleczenia na rękach, przez 
spojówkę oka lub błonę śluzową jamy 
ustnej i nosa. 

W razie kontaktu ze szczepionką 
należy natychmiast zgłosić się do naj-
bliższego lekarza lub do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W czasie trwania akcji nie wolno 
wypuszczać bez opieki psów i kotów. 
Pomimo, że szczepionka jest nie-
szkodliwa dla zwierząt domowych, 
w przypadku kontaktu zwierzęcia  
z przynętą zaleca się kontakt z lekarzem 
weterynarii.

Informacja o stałych dyżurach 
doradców rolnych

W związku ze zbliżającym się 
terminem wypełniania E-wniosków  
o dopłaty bezpośrednie w 2019 r., Powia-
towy Zespół Doradztwa Rolniczego  
w Myślenicach zorganizował stałe 
dyżury doradców rolnych w gminach 
powiatu myślenickiego.

W Gminie Dobczyce dyżury te 
będą pełnione przez doradcę Zofię 

Kominki, nagrobki, parapety, schody 
marmurowe 

tel. 601 958 378

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko 
wściekliźnie

Długopol-
ską do 
15 maja 
we: wtor-
ki, środy  
i czwartki  
w godz.  
od 8:15  
do 13:00 w dobczyckim budynku 
urzędu gminy.

ugim
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Podpisanie umowy dotacyjnej na 
ochronę pszczoły miodnej było 

okazją do spotkania przedstawicieli 
Koła Pszczelarzy w Dobczycach  
z burmistrzem Tomaszem Susiem.

W spotkaniu Koło reprezentowali 
jego prezes Bolesława Kostkowski, 
Elżbieta Kapuścińska, Agnieszka 
Dukat-Pokrywa.

Sporo uwagi poświęcono dzia-
łalności Koła, jego długiej historii,  
a także planom na przyszłość. Do tych 
zaliczają się m.in. działania propagujące 
i uświadamiające istotną rolę pszczół 
w naszym ekosystemie.

Dobczyckie Koło Pszczelarzy 
zrzesza w sumie 55. członków, z czego 
37. członków to pszczelarze z gminy 
Dobczyce, pozostali reprezentują: 
Bochnię, Gruszów, Wiśniową, Trzeme-
śnię, Gdów, Siepraw, Raciechowice 
czy Kraków. Ciekawostką jest, że  
w posiadaniu pszczelarzy z naszej 
gminy jest 741 pni pszczelich.

Działalność członków Koła to 
także nasadzanie drzew i krzewów 
miododajnych. Jak wspomniał Bolesław 
Kostkowski, rosnące przy ulicy Pod-
górskiej w alei klony i jawory zostały 

posadzone w latach 50. XX w. właśnie 
przez pszczelarzy. Niegdyś pszczoły 
obecne były w przestrzeni centrum 
Dobczyc, tutaj zlokalizowane było 
kilka pasiek, których historię przywołał 
pan Bolesław.

Podkreślił również, że ludzie często 
skupiają się na produktach pracy pszczół, 
zapominając o tym, co najważniejsze, 

a mianowicie – zapylaniu.
A tymczasem tutejsze tereny,  

a zwłaszcza Kornatka, obfitują w miód 
spadziowy. Jednak pierwszym miodem, 
jakiego można się spodziewać, jest 
miód mniszkowy i rzepakowy.

Gmina Dobczyce dofinansuje reali-
zację projektu ochrony pszczoły miodnej 
na naszym terenie. Na projekt, mający 
na celu poprawę zdrowotności pszczoły 
miodnej, przekazana została kwota  
4 000 zł. Zostaną one przeznaczone na 
zakup cukru dla pszczół, którym będą 
dokarmiane rodziny pszczele. Dotacja 
została przyznana w ramach realizacji 
zadania publicznego w trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie.

JoTa
Fot. Joanna Talaga

Pszczoły to przyszłość świataZałatwiaj sprawy w Urzędzie bez wychodzenia z domu

Internet stał się popularnym medium. 
Wiele osób na co dzień korzysta ze 

smartfonów. Coraz większą popu-
larność zdobywają również e-usługi, 
które udostępniane są na stronie 
obywatel.gov.pl.

Każda z usług opisana jest w prosty 
i przystępny sposób ze wskaza-
niem, co można załatwić bez 
wychodzenia z domu. Na portalu 
znajduje się już kilkaset najpopu-
larniejszych usług świadczonych 
przez administrację publiczną. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że sprawy te kierowane mogą być 
również do Urzędu Gminy i Mia-
sta Dobczyce. Wśród najbardziej 
popularnych e-usług, które na 
wniosek klientów są realizowane 
w Urzędzie, wymienić należy: e-faktury 
za wodę i ścieki, wnioski o wydanie 
dowodu osobistego i odpisu aktów 
stanu cywilnego, sprawy podatkowe, 
wnioski i podania w różnych sprawach.

Zgodnie z przepisami kodeksu postę-
powania administracyjnego wszystkie 
dokumenty mogą być wnoszone przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu 
znajdującą się pod adresem epuap.gov.
pl Aby skorzystać z tej możliwości, 
należy wniosek lub pismo wypełnić 
i złożyć za pośrednictwem skrzynki 
ePUAP przez formularz pisma ogólne-
go do podmiotu publicznego. Można 
wykorzystać również gotowe e-usługi 
dostępne na stronie obywatel.gov.pl

Wniosek składany w formie elek-
tronicznej musi być: opatrzony zaawan-
sowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP; zawierać dane  
w ustalonym formacie, zawartym we 
wzorze podania określonym w odrębnych 
przepisach, jeżeli te przepisy nakazują 
wnoszenie podań według określonego 

wzoru; zawierać adres elektroniczny 
wnoszącego podanie – czyli adres 
skrytki na ePUAP.

Do złożenia podania przez internet 
potrzebne będzie: konto na ePUAP, 
które zakłada się bezpłatnie na stronie 
epuap.gov.pl; potwierdzony profil 

zaufany(eGo) na platformie ePUAP 
lub e-dowód, który jest nową wersją 
dowodu osobistego z wbudowanym 
zaawansowanym podpisem elektro-
nicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zakładania konta na ePUAP oraz nowych 
dowodów osobistych uzyskać można 
na stronie obywatel.gov.pl

Profil zaufany niezbędny jest 
również do podatkowych rozliczeń 
rocznych. Na stronie www.podatki.
gov.pl można zaakceptować swój PIT. 
Do zatwierdzenia PIT-u wystarczą 
dane uwierzytelniające (m.in. PESEL, 
kwota przychodu za rok poprzedni). 
Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do 
zapłaty wynosi 0 (zero) – zalogować 
się można wyłącznie przy użyciu 
profilu zaufanego.

E-usługi stają się nieodłącznym 
elementem naszego życia, dzięki 
którym nie musimy zwracać uwagi 
na godziny pracy urzędów, do których 
chcemy złożyć pisma i wnioski.

Małgorzata Góralik-Piętka

Dobczyckie Święto Ogrodów

Rada Społeczna przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dobczy-

cach organizuje Dobczyckie Święto 
Ogrodów. 

Wszystkich miłośników ogrodnic-
twa zapraszamy w sobotę, 4 maja od 
godz. 8.na Rynek w Dobczycach (przed 
budynkiem straży), gdzie odbędzie się 
wymiana sadzonek roślin ogrodowych. 
Każdy, kto posiada więcej sadzonek 
niż sam potrzebuje może przyjść  
i wymienić je na inne.

Następnym zaplanowanym wyda-
rzeniem będzie konkurs fotografii 
ogrodów. Prosimy o przesyłanie foto-
grafii od początku maja do końca 
czerwca w formie elektronicznej 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Dobczycach. Konkurs zakoń-
czymy wystawą fotografii.

O następnych planowanych 
w ramach tego projektu wyda-
rzeniach będziemy informować 
na bieżąco. Współorganizatorem 
Dobczyckiego Święta Ogrodów 
jest Stowarzyszenie Granica.

Dobczyckie Święto Ogrodów 
jest naszym poszerzeniem imprezy 
o nazwie: 14. Festiwal Święta Ogro-
dów – Krakowskie Święto Ogrodów. 
Głównym ich organizatorem jest Ogród 
Botaniczny UJ, a symbolem święta jest 
kwiat lawendy. Rada Społeczna MBP 
w Dobczycach została zakwalifiko-
wana, jako uczestnik tego festiwalu 
i w jego ramach organizuje wystawę 
obrazów kwiatów w terminie 31.maja 
do 16. czerwca w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Będzie to wystawa zbiorowa. 
Zapraszamy serdecznie.
Rada Społeczna przy MBP w Dobczycach

Rak piersi co roku odbiera życie 
kilkunastu tysiącom polskich 

kobiet dlatego tak ważne są badania 
profilaktyczne. W ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi finansowane-
go przez NFZ, w Dobczycach będzie 
można skorzystać z badania, które 
odbywać się będzie w mammobusie.

Badanie wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany i bardzo doświad-
czony personel medyczny LUX MED. 
Jest szybkie i całkowicie bezpieczne,  
a wielu kobietom uratowało życie. 

Nasza mobilna pracownia mam-
mograficzna będzie gościć w Dobczy-
cach 5 kwietnia w godzinach od 8. do 
15. przy remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rynku.

Do badania uprawnione są panie 
w wieku 50-69 lat, które są ubezpie-
czone, nie są leczone z powodu raka 
piersi a także: nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu  
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są 
w grupie ryzyka i w roku poprzedza-
jącym otrzymały pisemne wskazanie 

do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce 
oraz sprawdzić uprawnienie do badania 
prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr. tel. 58/666 24 44 lub na www.
mammo.pl/formularz 

Przy rejestracji telefonicznej NFZ 
wymaga weryfikacji uprawnień do 
badania na podstawie podanego nume-
ru PESEL. Prosimy o przygotowanie 
dowodu osobistego przed połączeniem 
telefonicznym. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego.
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Projekty turystyczne w zaawansowanej realizacji

W Dobczycach trwają intensyw-
ne prace nad podniesieniem 

atrakcyjności gminy dla turystów, 
inwestorów i mieszkańców. Inwestycje, 
realizowane w ramach trzech projek-
tów Zagospodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego, nabierają 
kształtów, a niektóre już cieszą. 

Największym placem budowy 
jest obecnie teren dawnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (OSiR), który pełnić 
będzie funkcję przestronnego parku 
miejskiego z bogatą infrastrukturą 
sportowo-rekreacyjną. Alejki spa-
cerowe, które tworzone są między 

parkowymi drzewami, są naturalnym 
przedłużeniem ścieżki pieszo-rowe-
rowej, która ma swój początek pod 
nowym mostem przy ul. Obwodowej. 
Przestrzeń parku wypełnią dodatkowo 
place zabaw, siłownia plenerowa czy 
mała architektura: ławki, kosze, stojaki 
na rowery. Rozpoczęto również prace 

nad budową parkingu dla przyszłych 
odwiedzających dobczycki park.

Zaawansowane prace prowadzone 
są przy budowie kortów tenisowych, 
które znajdować się będą we frontowej 
części parku. Pasjonaci tenisa ziem-
nego będą mogli korzystać z trzech 

Powiat Myślenicki został dwu-
krotnym laureatem II Konkursu 

„Zdrowy Samorząd” w kategorii „Zdro-
wy Powiat” za realizację „Programu 
profilaktyki próchnicy na terenie 
Powiatu Myślenickiego”.

W ramach konkursu nagrodzone 
zostały jednostki samorządu teryto-
rialnego w kategorii gmin, powiatów  
i województw, które w sposób najbardziej 
skuteczny realizują zadania związane 
z promocją zachowań prozdrowotnych, 
edukacją zdrowotną i profilaktyką 
wybranych schorzeń i ich czynników 
ryzyka. 

Działania podejmowane przez 
powiat myślenicki zostały wyróżnione 
spośród 179. przesłanych zgłoszeń, jako 
jedne z najlepszych prozdrowotnych 
inicjatyw polskich samorządów.

Decyzją ekspertów z całego kraju 
nasz powiat został uznany za najbardziej 

„prozdrowotny” samorząd. 
W głosowaniu internetowym 

powiat myślenicki otrzymał 2181 gło-
sów. Podobnie było w ubiegłym roku, 
kiedy również decyzją internautów  
otrzymał ten zaszczytny tytuł.

Nagrody dla laureatów wręczono 
podczas uroczystej gali IV Kongresu 
Wyzwań Zdrowotnych, która odbyła 
się 7 marca w Katowicach.

Program profilaktyki próchnicy 
na terenie Powiatu Myślenickiego ma 
jeden z najlepszych w Polsce wskaź-
ników dostępności stomatologów, 
gabinetów oferujących pełny zakres 
usług stomatologicznych przypadający 
na ilość dzieci w szkole. 

- Rozpoczynając program w roku 2010 
wskaźnik występowania próchnicy 
wśród dzieci i młodzieży (PUW) wynosił 
ponad 7, obecnie wynosi on około 2,5. 
Oznacza to, że systematyczne wykony-
wane zabiegi profilaktyczne przynoszą 
dobre rezultaty – podkreślił starosta 
myślenicki Józef Tomal podczas gali 
w Katowicach.

Konkurs „Zdrowy Samorząd” był 
zorganizowany przez redakcje: Por-
talSamorzadowy.pl, portal i magazyn 
Rynek Zdrowia wraz z wydawcą- Grupą 
PTWP SA.

Oprac. WSPiFE, OZ

kortów oraz niezbędnego zaplecza, 
mieszczącego szatnie z umywalniami, 
pomieszczenia sanitarne oraz magazyn. 

Jest i dalszy ciąg inwestycji z myślą 
o rowerzystach i spacerowiczach. Po 
drugiej stronie ul. Mostowej, wzdłuż 
potoku Węgielnica, powstaje ścieżka 
pieszo-rowerowa, która bezpiecz-
nie poprowadzi użytkowników do  
ul. Jałowcowej. Trasa będzie oświetlo-

na, w jej ciągu zainstalowane zostaną 
kosze i ławki. 

Dużo dzieje się również po drugiej 
stronie Raby, u podnóża Góry Zam-
kowej. Na ul. Podgórskiej prowadzone 
są prace nad budową parkingu, który 
zagwarantuje 160 miejsc parkingowych. 

Roboty trwają na terenie 
części boiska treningowe-
go, za Klubem Sportowym 

„Raba Dobczyce”, czy tzw. 
„małej sceny”.

Prace realizowane są 
w ramach projektów Zago-
spodarowania otoczenia 
Zbiornika Dobczyckiego 
w Dobczycach, dla któ-
rych Gmina Dobczyce 
pozyskała dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.

JoTa
Zdjęcia: Joanna Talaga

Powiat Myślenicki jednym 
z najzdrowszych powiatów
w Polsce
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Stop wypalaniu traw!

Wiosna, kiedy przyroda budzi się 
z zimowego snu, dla większości 

z nas jest najpiękniejszą porą roku, 
ale dla strażaków jest to pora inten-
sywnej i wytężonej pracy. Powodem 
jest wiosenne wypalanie traw, które 
od pokoleń mylnie jest uważane za 
dobry sposób na poprawę jakości gleby 
i walkę z chwastami. To przekonanie 
ma opłakane skutki.

Wypalanie traw to zmora wczesnej 

wiosny. Płoną całe łąki. Ludzie bez-
myślnie wypalają trawy także w pobliżu 
zabudowań, sprowadzając na siebie  
i na swoich sąsiadów niebezpieczeństwo.

Takie wypalanie traktują jako 
jeden z najłatwiejszych sposobów 
oczyszczenia pól z suchych traw  
i sposób na użyźnienie gleby.

Tymczasem wypalanie traw sprawia, 
że gleba jest niszczona, giną organizmy 
pożyteczne, ptaki i ssaki. W wyniku 
wypalania mogą ginąć ludzie, którzy 
znajdą się w strefie zadymienia, pło-
ną lasy, powstają wypadki drogowe, 
niszczone jest mienie i dobytek ludzki, 
a nawet zabytki. Zanieczyszczana 
jest atmosfera. W czasie wyjazdów 
do takich akcji ponoszone są wielkie 
koszty na paliwo, sprzęt, itd., które 
można spożytkować inaczej, narażane 
jest życie strażaków.

Za wypalanie traw grożą kary. 
Może to być kara grzywny, ale i 
aresztu. Mówią o tym przepisy zawarte  

w ustawach: o lasach, o ochronie 
przyrody, o ochronie środowiska, jak 
również kodeks wykroczeń. Rolnikom, 
którzy pobierają unijne dopłaty bez-
pośrednie i rolnośrodowiskowe, mogą 
być one cofnięte.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. 
poz. 1614) określa: 

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary – podlega 
karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, 
poz. 563): §36. 1. W lasach i na 
terenach śródleśnych, na obszarze 
łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 
również w odległości do 100 m od 
granicy lasów nie jest dopuszczalne 
wykonywanie czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

1) rozniecanie ognia poza miej-
scami wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lub zarządcę lasu; (...) 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 
czynności związanych z gospodar-
ką leśną oraz wykonywaniem robót 
budowlanych. 

§ 39. Wypalanie słomy i pozostało-
ści roślinnych na polach w odległości 
mniejszej niż 100 m od zabudowań, 
lasów, zboża na pniu i miejsc usta-
wienia stert lub stogów bądź w spo-
sób powodujący zakłócenia w ruchu 
drogowym, a także bez zapewnienia 
stałego nadzoru miejsca wypalania, 
nie jest dopuszczalne.

Wypalanie pozostałości roślinnych 
w ogrodach, ogródkach działkowych itp. 
regulowane jest prawem miejscowym 
i w wielu przypadkach na terenach 
miejskich zabronione lub dopuszczalne 
tylko w sezonie wiosennym. 

Jacek Kozubek
Sekcja Ratownictwa Wodnego 

OSP Dobczyce

Szanowni Państwo,
W związku z bardzo złą jakością 

powietrza w sezonie zimowym, spo-
wodowaną ogromną emisją zanieczysz-
czeń z domowych palenisk na węgiel  
i drewno, od 1 lipca 2017r. na terenie 
Województwa Małopolskiego obowią-
zuje uchwała anytsmogowa. Wszyscy 
mieszkańcy Małopolski są zobowiązani 
do stosowania postanowień uchwały:

Nowe kotły instalowane w nowych 
budynkach lub remontowanych kotłow-
niach muszą spełniać odpowiednie 
parametry.

Od 1 lipca 2017r. w Małopolsce 
nie można eksploatować nowego kotła 
na węgiel lub drewno lub kominka 
na drewno o parametrach emisji gor-
szych niż wyznaczone w unijnym 
rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu 
(emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry 
te należy potwierdzić odpowiednią 
dokumentacją podczas kontroli. Za 
niedostosowanie się do przepisów 
wynikających z uchwały antysmogowej 
grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja 
będzie się powtarzać, sprawa może 
zostać skierowana do sądu - kara może 
wynieść nawet 5 000 zł!

Wszystkie stare kotły tzw. „kop-
ciuchy” powinny zostać wymienione 
do końca 2022r.

Od 1 stycznia 2023r. nie można 
użytkować bezklasowych kotłów na 
węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. 
Należy je wymienić na kocioł gazowy, 
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, pompę ciepła, kocioł olejowy 
lub kocioł na paliwo stałe spełniający 
wymogi ekoprojektu. 

Od 1 stycznia 2023 wszystkie 
kominki muszą: 
• spełniać wymagania ekoprojektu 

lub ich sprawność cieplna powinna 
wynosić co najmniej 80% lub 

• być wyposażone w urządzenie 
redukujące emisję pyłu do poziomu 
zgodnego z wymaganiami ekopro-
jektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). 
Parametry te należy potwierdzić 
odpowiednią dokumentacją pod-
czas kontroli. 
Całkowity zakaz użytkowania 

kotłów klasy 3 i 4 od 2027r.

Do końca 2026r. należy wymienić 
kotły, które spełniają podstawowe 
wymagania emisyjne, czyli posiadają 
klasę 3 lub klasę 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012.

Zakaz stosowania węgla i drewna 
o określonych parametrach.

Od 1 lipca 2017 roku w całej 
Małopolsce obowiązuje zakaz stoso-
wania mułów i flotokoncentratów. Jest 
to odpad węglowy o bardzo drobnej 
frakcji zawierający duże ilości wilgoci, 
siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, 
które podczas spalania emitowane są 
do atmosfery.

Od 1 lipca 2017r. w całej Małopol-
sce obowiązuje zakaz spalania drewna  
i biomasy o wilgotności powyżej 20%. 
Drewno przed spaleniem powinno być 
sezonowane. Suche drewno charakte-
ryzuje się znacznie wyższą kalorycz-
nością i niższą emisją zanieczyszczeń 
niż drewno wilgotne.

Na wymianę kotłów można otrzy-
mać dofinansowanie. W niektórych 
miejscowościach działają gminne 
programy wymiany kotłów i pieców.  
Od września 2018 można też składać 
wnioski do programu Czyste Powietrze. 
Oferowane są dotacje i pożyczki do 
wymiany kotłów i pieców na paliwa 
stałe, montażu odnawialnych źró-
deł energii oraz termomodernizacji 
budynków jed norodzinnych (ocie-
plenie ścian, stropów, wymiana okien  
i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 
90% kosztów kwalifikowanych (od  
7 000 zł do 53 000 zł)!

Wnioski można składać  
w ramach: programów gminnych  
– w Urzędzie Gminy, Programu 
Czyste Powietrze – internetowo lub  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Więcej informacji na 
temat programów dotacyjnych moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy oraz 
na stronie: powietrze.malopolska.pl/
dofinansowanie

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! 
Wymień swój stary kocioł!

Tomasz Ursynowicz
wicemarszałek województwa 

Małopolskiego
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Śpiewająco, na wesoło, zdrowo – Dzień Kobiet w gminie Dobczyce

Zapracowane, zabiegane, z mnó-
stwem problemów i z wieloma 

radościami, raz do roku zatrzymują 
się, a świat zaczyna się kręcić tylko 
wokół nich. W dniu Święta Kobiet 
w gminie Dobczyce dla naszych 

pań nie brakuje niespodzianek. Tych 
przygotowywanych przez panów, 
ale także przygotowywanych przez 

kobiety dla kobiet.
Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce 

co roku przygotowuje koncert dla pań  

i o paniach. To zawsze doskonale dobra-
ny repertuar, który na długo pozostaje  
w pamięci. W tym roku prezent dla 
pań był szczególny – na wyjątkowy 
wieczór Sekcja przygotowała spek-
takl muzyczny „O! Pani”, w którym 

gościnnie wstąpili także wokaliści  
z Young Stars z Raby Wyżnej. Pomy-
słodawczynią całego projektu była 

Beata Czajka-Rolińska, trener wokalny 
i dobry duch sekcji. Wybrała repertuar, 
opracowała spektakl i… zaangażowała 

w cały pomysł swoich rozśpiewanych 
przyjaciół. 

Koncert spotkał się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców – nie 
tylko pań. Był opowieścią o kobietach, 
o mężczyznach, o ciągłych pojedynkach, 

które wynikają 
z natury. 

Po koncer-
cie dyrekcja 
MGOKiS zapro-
siła wszystkie 
panie, a także 
towarzyszących 
im panów, na 
słodki poczęstu-
nek. Nie zabra-
kło kwiatów  
i życzeń.

Prawdziwą 
niespodziankę 
dla swoich pań 
przygotowali 
także druhowie 
z OSP z Kornat-
ki. Na święto 
kobiet przygo-
towali spektakl 
z humorem,  
w którym wcie-

lili się w role kobiet. Było dużo śmiechu, 
ale nie zabrakło także informacji na 
temat zagrożeń, jakie czyhają na nas 

w domu i w jego otoczeniu. 
O tym, że strażacy ochotnicy dbają 

o swoje panie, przekonały się także 

mieszkanki Nowej Wsi. Na wyjątkowy 
wieczór do remizy strażackiej swoje 
panie zaprosili członkowie jednostki  
i tutejszej Orkiestry Dętej Barka. 

Tradycyjnie panie spotkały się 
także w remizie OSP w Kędzierzynce, 
gdzie na spotkanie zaprosiła mieszkanki 
sołtys Bogumiła Surma. Panie spędziły 
miły wieczór przy słodkościach i dobrej 
kawie. Spotkanie było także okazją 
do tego, by spędzić odrobinę czasu  
w typowo kobiecym gronie. 

Dzień Kobiet połączyło ze swoimi 
pierwszymi urodzinami Studio Figura 
w Dobczycach. Zaprosiło panie na dzień 
otwarty, w którym obok prezentacji 
oferty Studia, mogły one wziąć także 
udział w spotkaniu z dietetykiem Anetą 
Miękiną-Nowak, która mówiła o tym, 
jak zdrowo i bezpiecznie schudnąć. Nie 
zabrakło porad fryzjera i kosmetyczki, 
badania cery i porad dotyczących 
makijażu na różne okazje.

Panie chętnie uczestniczyły  
w przygotowanych dla siebie spotka-
niach-niespodziankach. Ze śmiechem, 
z przymrużeniem oka, ze wzruszeniem. 
A ponieważ pomysły naszych panów 
na to, jak rozjaśnić piękniejszej części 
społeczeństwa ten wyjątkowy dzień  
w roku, zawsze zaskakują pomysłowo-
ścią, należy spodziewać się kolejnych 
niespodzianek już za rok.

(k)
Fot. Jan Roliński, Paweł Stożek,  

Monika Nowak-Wojnarowska
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w kręgu kultury

Powiat bogaty w Talenty
272 uczestników z całego powia-

tu myślenickiego wystąpiło na 
deskach auli widowiskowej RCOS  
w ramach eliminacji powiatowych do 
XXXII Małopolskiego Festiwalu Form 

Muzycznych i Tanecznych „Talenty 

Małopolski 2019”.
Do Dobczyc przyjechali soliści, 

duety i zespoły wokalne, a także 
wysportowani i pełni gracji tancerze. 
Kilka godzin prezentowali się przed 
jury, w którego składzie zasiedli: Karo-
lina Leszko, Adrian Kulik, Wojciech 
Wachułka.

Komisja, po wysłuchaniu i obej-
rzeniu 71. występów, nominowała 
reprezentantów powiatu myślenickiego 
w kategorii muzycznej i tanecznej do 
finału wojewódzkiego. Finał odbędzie 
się 17 i 18 maja w Dobczycach.

W kategorii muzycznej do finału 
nominowani zostali: Szymon Irzyk  
z PS nr 3 w Dobczycach, Natalia Brze-
zińska PS nr 1 w Dobczycach, Weronika 

Ślusarczyk SP w Brzączowicach oraz 
Sekcja wokalna MGOKiS Dobczyce, 
Paweł Leśniak SP w Krzywaczce, Alek-
sandra Parszywka, Antoni Szydłowski 

– oboje Fundacja „Kopalnia Talentów” 

w Myślenicach, Sekcja Muzyczna ZS 
Dobczyce, Patrycja Irzyk SP 
nr 4 w Myślenicach, Julia 
Skupień SP w Skomielnej 
Białej, Emilia Małż SP nr 2  
w Dobczycach, Alan Michalik 
Sekcja wokalna MGOKiS 
Dobczyce, Natalia Szymska 
ZSP Małopolska Szkoła 
Gościnności w Myślenicach

W kategorii tanecznej 
nominacje otrzymali: Zespół 
ACROGYM klasa 2c, Zespół 
ROCK 5c Zespół Reprezen-
tacyjny Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Dobczycach Zespół 
Cheerleaders Dobczyce 
(wszystkie zespoły z SP nr 
2 w Dobczycach).

Jury postanowiło tak-
że przyznać wyróżnienia.  
W kategorii muzycznej 
otrzymali je: duet Marty-
na Rozwadowska i Amelia 

Ścibor SP nr 1 w Dobczycach, Sandra 
Kiełtyka Sekcja wokalna MGOKiS 
Dobczyce, Amelia Ambroży Fundacja 

„Kopalnia Talentów” w Myślenicach, 
Nadia Rak SP w Trzebuni, Wiktoria 

Kaletka Sekcja wokalna MGOKiS 
Dobczyce, Olga Burda Sekcja wokalna 
MGOKiS Dobczyce, Aleksandra Burda 
SP w Krzywaczce, Zespół SAMBA 
CONNECTION Szkoła Muzyczna  
I st. w Dobczycach, zespół wokalny SP 
w Krzywaczce, Rafał Bajer Fundacja 

„Kopalnia Talentów” w Myślenicach, 
Katarzyna Kasperek SP nr 4 w Myśleni-
cach, Anna Pitala I LO w Myślenicach, 
Maja Kowalska Dobczyce.

W kategorii tanecznej wyróżniono: 
Blankę Nowak z PS nr 1 w Dobczycach, 
Zespół Przedszkolny „Słoneczka” SP 
nr 3 w Stróży, Zespół White Roses SP 
nr 2 w Dobczycach.

Organizatorem eliminacji powia-
towych był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach oraz 
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji 
Artystycznej w Krakowie. Zapraszamy 
na finał w maju.

(k)
Fot. Krystian Flak

Zapraszamy na VII Wypas  
w Dobczycach – niepowtarzalną 

imprezę dla całych rodzin! 
Jest to jedyny dzień w roku,  

w którym mamy okazję zobaczyć 
MEGA kozy paradujące z gracją  
i wdziękiem ulicami miasta. Tym 
razem będą to „odjazdowe” kozy, jak 
kto woli „mobilki”, które poruszać się 
będą na wszystkim, co wpadnie do 
głowy naszym małym konstruktorom 
i ich dorosłym pomocnikom. Wszyst-
kie pojazdy i nie tylko dozwolone, od 
samolotu po rolki.

W tym roku „wypaśnym” kozom 
towarzyszyć będą już po raz drugi 
równie „wypaśne” pojazdy zabytko-
we oraz rowerzyści, który wystartują  
w paradzie po raz pierwszy. Na bło-
niach Regionalnego Centrum Oświa-
towo-Sportowego na dzieci i młodzież 
będzie czekał prawdziwy dziecięcy raj. 
Kozie podrygi i konkurencje, tańce  
i swawole, degustacje lodów i smako-
łyków z koziego mleka oraz zabawy, 
porwą dzieci i umilą czas oczekiwania 
na werdykt Jury.

Nie zabraknie również twórców 
ludowych i stowarzyszeń z naszej gmi-
ny, będzie można skosztować potraw 
regionalnych, a całość uatrakcyjnią 
animatorzy dziecięcych zabaw.

Paradę, która ruszy z okolic Rynku 
o godzinie 15:00 poprowadzi, wspólnie 
ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Dob-
czycach, Orkiestra Dęta „Dobczyce”. 
Rozpoczęcie pikniku na błoniach 
przewiduje się około 15:20.

Organizatorami wydarzenia jest: 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce,  
a partnerami MGOKiS Dobczyce, 
TKKF Dobczyce, Zarząd Wojewódzki 
Małopolskiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie 
Klub „Motosport Myślenice”, Orkiestra 
Dęta Dobczyce i Szkoła Muzyczna  
w Dobczycach.

Zachęcamy do udziału w tym 
wydarzeniu: przedszkola, szkoły, 
warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, 
dom kultury, biblioteki, kluby sporto-
we, organizacje pozarządowe z gminy 
Dobczyce oraz przedstawicieli miast 
partnerskich Dobczyc.

Aby wziąć udział w Konkursie 
należy do 30 kwietnia przesłać wypeł-
nioną i podpisaną kartę zgłoszeniową 
e-mailem: promocja@dobczyce.pl

Tematem tegorocznej Parady będzie 
„Koza odjazdowa”. Najwyżej oceniane 
będą kozy posiadające atrybuty związane 
z różnymi środkami przemieszczania 
się, np.: rolki, rower, narty, statek, itp. 
Przypominamy, że pięć pierwszych 
instytucji, które zgłoszą się do kon-
kursu, otrzyma 200 zł dofinansowania 
do budowy kozy.

Organizatorami wydarzenia są: 
UGiM Dobczyce, partnerami MGOKiS 
Dobczyce, TKKF Dobczyce, Zarząd 
Wojewódzki Małopolskiego TKKF, 
Stowarzyszenie Klub „Motosport 
Myślenice”, Orkiestra Dęta Dobczyce 
i Szkoła Muzyczna w Dobczycach.

ugim
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Międzynarodowe smaki i dekoracje stołu u „Tischnera”

W marcu, w pracowni gastrono-
micznej dobczyckiego Zespołu 

Szkół, dominowały konkursy kulinar-
ne, w których organizatorzy zadbali 
o atrakcje zarówno dla ciała, jak  
i dla ducha.

III Powiatowy Konkurs Cukier-
niczy „Bake off Das große Backen 

- Międzynarodowe smaki u Tischnera” 
zorganizowała nauczycielka pracow-
ni gastronomicznej Agnieszka Piłat  

i germanistka Aleksandra Szumiec. 
– Uczniowie mieli za zadanie przyrządzić 
po dwa desery – mówi Agnieszka Piłat 

- jeden to autorski przepis, natomiast 
drugi na podstawie receptury w języku 
niemiecki „Deser Lava cake” przygo-
towanej przez organizatorów. 

Przewodniczącą jury była Sylwia 
Bała, finalistka polskiego programu 
kulinarnego „Bake Off - Ale Ciacho!”, 
członkami - germanista Grzegorz 

Leśniak, pasjonat dobrej kuchni  
i deserów oraz wicedyrektor szkoły, 
Wioletta Wyroba. 

Najsmaczniejszy deser należał 
do Kingi Wojtycy z Małopolskiej 
Szkoły Gościnności w Myślenicach, 
która zajęła pierwsze miejsce, za nią 
uplasowała się Magdalena Surówka  
z Zespołu Szkół w Dobczycach,  
a trzecie miejsce przypadło Kamili 
Gawor z Zespołu Szkół Prywatnych 

Osińskich w Myślenicach. 
- Ogólnie poziom konkursu był bardzo 
wysoki – podsumowuje Agnieszka Piłat. 

Sponsorami nagród, które wręczali 
dyrektor ZS Bogusław Lichoń oraz 
Magdalena Polczyk manager ds. HR 
w firmie Wawel SA, było Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach oraz firma 
Wawel SA. Oprócz tego dodatkową 
nagrodę stanowi dla uczestników udział 
w szkoleniu z deserów, prowadzonym 
przez Sylwię Bałę.

W drugim przeprowadzonym 
konkursie „Stół pięknie nakryty 

- Wiosenny obiad”, uczniowie 
technikum gastronomicznego ZS 
dekorowali stół do wiosennego 
obiadu.  Ich zadaniem było przy-
gotować stolik, ułożyć wiosenne 
menu i nakryć na dwie osoby. 
Pierwsze miejsce przyznano 
Natalii Drab i Natalii Radoń  
z kl. 1TGE, drugą lokatę zajęły 
Justyna Irzyk i Paulina Jania, 
a miejsce trzecie przypadło  
w udziale siostrom Annie  
i Joannie Dziadkowiec (wszyst-
kie z kl. 2TG). 

Organizatorkami były 
nauczycielki pracowni gastro-
nomicznej Katarzyna Mikos  
i Małgorzata Babińska, a w jury 
zasiadły Teresa Calik, Wioletta 
Wyroba i Barbara Śmietana.

(bd)
Fot. ze zbiorów ZS

44. Akcja Honorowego Krwiodawstwa w dobczyckim Tischnerze

W Zespole Szkół w Dobczycach 
od wielu lat oddawana jest 

krew dla ratowania ludzkiego życia. 
W marcu już po raz 44. w dob-

czyckim „Tischnerze” odbywała się 

Akcja Honorowego Krwiodawstwa. 
Tym razem drogocenny płyn oddało 
aż 56. dawców (zgłosiło się 69 osób), 
łącznie zebrano 25,2 litra krwi. 

Do akcji krwi się uczniowie  

z klas: 2L1, 2L2, 3L1, 3L2, 2T1 2TG, 
2EM, 3T1, 3T3, 3T4, 3TG 3M, 4T2, 
4T3, 4TG, absolwenci, osoby spoza 
szkoły i nauczyciele. 

- Nasza młodzież szkolna  kieruje się 
empatią,  jest wrażliwa na potrzeby 
innych i  nieobce jest jej poczucie 
odpowiedzialności za los chorych, 
cierpiących i potrzebujących – mówi 
nauczycielka matematyki Ewa Mikołaj-
czyk, która wraz z geografem Jackiem 
Mikołajczykiem i pedagog Danutą 
Ścibor sprawują opiekę nad AKH 
w Zespole Szkół. – Cieszy również 
udział mieszkańców i absolwentów  
w tej szczytnej akcji w naszym Zespole. 
Podczas 44. dotychczasowych akcji 
oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 
867,3 litra tego bezcennego płynu.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
krwiodawcom i zapraszają do Zespołu 
Szkół na kolejną AHK, która odbędzie 
się w 11 października.

(bd)
Fot. ze zbiorów ZS
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ze szkolnej ławy

„Tischner” otwarty dla młodzieżyUczniowie naszej gminy Laureatami 
w konkursie wojewódzkim

Na początku marca, w Trąbkach 
i w Niegowici odbył się Woje-

wódzki Konkurs Ekologiczny „Na 
Ratunek Ziemi”.

To już XIX edycja konkursu, którego 
różnorodność pozwalała na wykazanie 

się zdolnościami i umiejętnościami 
każdej grupy wiekowej uczestników. 
Uczniowie mieli możliwość zmierzyć 
się w pięciu kategoriach: turnieju wie-
dzy, konkursie plastycznym, konkursie 
literackim, konkursie fotograficznym 
i filmowym. Konkurs ma na celu 
propagowanie wiedzy przyrodniczej, 
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
przyrodniczych uczniów, wyłanianie 
talentów oraz rozbudzanie ciekawości 
poznawczej i twórczego działania dzieci 
i młodzieży. Wojewódzki konkurs eko-
logiczny „Na ratunek Ziemi” kierowany 
jest do dzieci przedszkolnych, uczniów 
i młodzieży szkół podstawowych oraz 
młodzieży gimnazjalnej. 

Gala konkursu, połączona  

z wręczeniem nagród odbyła się 22 
marca w auli Kampusu Wielickiego. 
Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli 
się uczniowie z naszej gminy!

W teście wiedzy w kategorii przed-
szkola i klasy I drugie miejsce zajął 

Szymon Łabędź z SP w Kornatce,  
a wśród klas II i III pierwsze miejsce 
zdobyła Joanna Łabędź z SP w Kornatce. 
Wyróżnienie otrzymała Lena Krupa 
z SP nr 2 w Dobczycach.

Wśród uczniów, którzy przygo-
towali prace plastyczne, trzecie miej-
sce zdobyła Zofia Policht z SP nr 2  
w Dobczycach.

Najlepsze prace fotograficzne 
przygotowali: Kamila Głuś z SP  
w Dziekanowicach zdobywając pierw-
sze miejsce, natomiast Filip Ślęczka  

– także z dziekanowickiej SP, otrzymał 
nagrodę specjalną. 

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy. 
Tekst i foto: Katarzyna Matoga

Gimnazjaliści oraz ósmoklasiści 
podejmą niebawem życiową decy-

zję i potrzebują wsparcia w wyborze 
szkoły, w której będą kontynuować 
swoją dalszą naukę. 

W celu przybliżenia im  oferty 
edukacyjnej, w marcu w dobczyckim 

Zespole odbył się Dzień Otwarty. Od 
godzin porannych do popołudniowych 
gościliśmy uczniów z Niegowici, Gło-
goczowa, Lipnika, Wiśniowej, Stróży, 
Krzesławic, Węglówki - grupy zorga-
nizowane, a także pojedyncze osoby 
z rodzicami z: Wieliczki, Gdowa, 
Dobranowic, Raciechowic, Raciborska, 
Szczyrzyca i Gruszowa.

- Po raz pierwszy odpowiadałem za 
organizację Dni Otwartych w Zespole 
Szkół w Dobczycach – mówi szef zespołu 

ds. promocji, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych Andrzej Pudlik. - Było 
to spore wyzwanie. Zaskoczyły mnie 
grupy, które się nie zapowiedziały, ale 
dzięki pomocy fantastycznych uczniów 

z naszej szkoły każdy odwiedzający 
został oprowadzony po jej terenie. 
Szacuję, że odwiedziło nas około 400 
osób! Pamiętajmy, że to potencjalni 
nowi uczniowie naszej szkoły. Każ-
da branża, zarówno technikum, LO  
i Szkoła Branżowa I Stopnia, miały 

okazję zaprezentować się i przekonać 
do siebie uczniów.

Grono Pedagogiczne i młodzież 
ZS udostępniła do dyspozycji uczniów, 
kończących naukę w gimnazjum nie 
tylko klasy lekcyjne, ale i warsztaty, 
pracownie szkolne, czytelnię mul-
timedialną i bibliotekę, jak również 
zaplecze sportowe. 

Z tej okazji nauczyciele i ucznio-
wie ZS przygotowali również w sali 
gimnastycznej promocyjne stoiska, pre-

zentujące wszystkie 
kierunki kształce-
nia zawodowego  
w naszej szkole 
oraz profile liceum 
ogólnokształcącego.

- Widzę głęboki 
sens organizacji 
Dni Otwartych, 
ponieważ daje to 
możliwość dokona-
nia bardziej świado-
mego wyboru, przed 
którym stoją obecni 
absolwenci gimna-

zjów i szkół podstawowych. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym za pomoc! 

– podsumowuje Andrzej Pudlik.
oprac. (bd)

Fot. ze zbiorów ZS
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Regionalny Konkurs Kształcenia Słuchu

Krokiety jarskie
ciasto: 20 dkg mąki, 
200 ml mleka, 
tyle samo wody, 
2 jajka, słoninka, 
sol do smaku.
nadzienie: 20 dkg cebuli , 
tłuszcz, 15 dkg sera twarogowego, 
4 jajka ugotowane na twardo, 
natka pietruszki, 
2 jajka do panierowania, 
bułka tarta, 
sól , pieprz do smaku  
tłuszcz do smażenia

Cebulę obrać, pokroić w półpla-
sterki, usmażyć, połączyć ze startym 
serem, posiekaną pietruszką oraz  
z posiekanymi (lub zmielonymi) jajka-
mi i doprawić do smaku. Wymieszać 
wszystkie składniki na ciasto, sma-
żyć naleśniki na rozgrzanej patelni, 
wysmarowanej słoninką.

Przygotowany farsz nakładać na 
placki, zawijać i panierować w rozmą-
conych jajkach i bułce tartej. Smażyć na 
silnie rozgrzanym tłuszczu. Podawać 
z surówkami lub dowolnym sosem.

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: Aromat geranium koi nerwy 
- jeżeli masz pod ręką zerwij listek 
geranium, rozetrzyj go w palcach  
i wdychaj kojący zapach.

Z przepisów Teściowej

W połowie marca odbył się V Regio-
nalny Konkurs z Kształcenia 

Słuchu, Audycji Muzycznych oraz 
Rytmiki, organizowany przez Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Dobczycach. 

Tegoroczna edycja przyciągnę-
ła 57. utalentowanych uczestników  

z 13. szkół muzycznych z Małopolski. 
Zadania konkursowe, w formie testu 
pisemnego, oceniało Jury w składzie: 
dr hab. Agnieszka Draus i dr Natalia 
Szwab reprezentujące Akademię 
Muzyczną w Krakowie oraz Marcin 
Pałka z Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Krakowie.

Jury wyłoniło uczniów o najlep-
szych predyspozycjach słuchowych  
w trzech kategoriach. Uczestnikom 
i ich nauczycielom pogratulowała 
wiceburmistrz Edyta Podmokły, która 

Mistrzyni Polski w Jedynce

Agnieszka Szwarnóg, mieszkanka 
Dobczyc, utalentowana lekko-

atletka, mistrzyni Polski w chodzie 
sportowym, odwiedziła dobczycką 
Jedynkę.

Zebrana na sali społeczność szkol-

na przywitała mistrzynię gromkimi 
brawami. Po powitaniu przez dyrektor 
Mariolę Grandys, na Agnieszkę czekała 
miła niespodzianka. Przygotowana 
przez Urszulę Rokosz prezentacja 
zdjęć Agnieszki od lat najmłodszych 
po dzień dzisiejszy, wywołała u niej 
ogromne wzruszenie. 

Mistrzyni zaprezentowała swój 
strój reprezentacyjny, pokazała i uczyła 
dzieci, jak wygląda prawidłowy chód 
sportowy, opowiadała o początkach 
kariery sportowej, o sukcesach, jak 
wyglądają jej treningi oraz przedstawiła 

swoje plany i marzenia sportowe na 
przyszłość. Odpowiedziała na mnó-
stwo pytań zadawanych przez dzieci  
i nauczycieli, rozdała ogrom autografów 
i zrobiła sobie wiele zdjęć z uczniami 
i nie tylko. 

Agnieszka, oprócz tego, że na 
zawodach reprezentuje Polskę, to roz-
sławia również nasze miasto, z którego 
pochodzi. Wszyscy zebrani byli pod 
ogromnym wrażeniem postaci, jaką jest 
Agnieszka. Niezwykle sympatyczna, 
ciepła, wrażliwa, skromna i ambitna 

- tak opisywali Agnieszkę zauroczeni 
nią uczniowie i nauczyciele. Dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie podziękowali 
mistrzyni za przybycie, poświęcenie 
swojego czasu i podzielenie się z nimi 
swoimi osiągnięciami. 

U.C.

wspólnie z kapitułą Jury wręczyła 
pamiątkowe dyplomy i nagrody dla 
laureatów. 

Konkurs z Kształcenia Słuchu, 
Audycji Muzycznych oraz Rytmiki, 
którego gospodarzem jest Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Dobczycach, 

organizowany jest co dwa lata. Pomy-
słodawczynią konkursu jest Magdalena 
Irzyk – nauczyciel kształcenia słuchu 
i audycji muzycznych, która wspólnie 
z Karoliną Vogt przygotowuje i pro-
wadzi konkurs.

Wydarzenie honorowym patrona-
tem objęli starosta Józef Tomal oraz 
burmistrz Tomasz Suś. Konkurs opieką 
merytoryczną objęła Katedra Teorii 
i Interpretacji Dzieła Muzycznego 
Akademii Muzycznej w Krakowie.

Tekst i foto: JoTa

Wiosna to niezwykły czas  
w dawnej obrzędowości ludo-

wej. Wszystko budziło się do życia 
po zimowym letargu. 

Dla chłopów był to czas siewów,  
a także wzmożonej modlitwy w czasie 
Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy. 

Kwietniową edycję zwiedzania 
tematycznego w Muzeum Regionalnym 
w Dobczycach zatytułowano „Jak to 
dawniej bywało? Wiosna na wsi”. Pod-
czas spotkania uczestnicy usłyszą m.in. 
o wiosennych obrzędach, ale również 
o ciężkiej pracy na roli. Zwiedzający 

będą mieli możliwość dotknąć histo-
rii i poznać zapomniane już obecnie 
narzędzia i maszyn rolniczych.

Organizatorzy zapraszają 11 kwiet-
nia o godz. 10 do skansenu przy Muzeum 
Regionalnym.

Red.

IBUK Libra- Czytelnia 
czynna całą dobę!

Kolejny rok nasza biblioteka wyku-
piła dostęp do wirtualnej czytelni.  

Libra IBUK oferuje kilkanaście tysięcy 
tytułów ponad dwustu pięćdziesięciu 
uznanych oficyn wydawniczych.

Oprócz książek platforma gwaran-
tuje zaawansowaną pracę z tekstem: 
tworzenie zakładek, robienie notatek  
w tekście. Z zasobów można korzystać 
za pomocą komputera, laptopa, tabletu 
czy smartfona. Chcesz skorzystać  
z IBUK Libra? Przyjdź do biblioteki 
i poproś o kod dostępu. Zaloguj się 
na libra.ibuk.pl i literatura, która Cię 
interesuje będzie z Tobą.
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Drodzy Uczniowie i absolwenci 
naszego Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Dobczycach!
Organizujemy uroczystość z okazji 

20- lecie istnienia i wygaszenia naszego 
gimnazjum. Chcielibyśmy się jeszcze 
raz z Wami spotkać się chociażby 
wirtualnie, a jeszcze lepiej osobiście.

Zaplanowaliśmy spotkanie 6 czerw-
ca (czwartek) w godzinach przedpo-
łudniowych.

Muzycy, tancerze! Planujemy 
koncert z Waszym udziałem, jeżeli 

bylibyście chętni wziąć 
w nim udział, prosi-
my o zgłaszanie się do 
końca kwietnia! Pla-
stycy, twórcy, artyści! 
Organizujemy wystawę 
twórczości naszych 
uczniów. Jeżeli chcieli-
byście dołączyć, prosi-
my składać oprawione 
prace w pokoju nauczy-
cielskim naszej szkoły 
do 10 maja.

Zgłoszenia do 
nauczycieli sztuki Lucy-
ny Sławińskiej-Targosz 
(tel. 798666613) lub Elż-
biety Klimek-Piwowar-
czyk (tel. 602874434)

Jeżeli macie jakieś 
zdjęcia, filmiki lub 
możecie nagrać wspo-
mnienia, prosimy je 
przesyłać drogą mailo-
wą do Marii Dąbrow-
skiej-Piwowarczyk 
(4xmmika@gmail.com)

Przewidujemy 
część sportową. Może rozegramy mecz?

Zapraszamy do kontaktu z Bożeną 
Korzec-Gunią ( tel.665192045)

Sympatycy, Absolwenci! Jeżeli 
chcecie być tylko na widowni - zapra-
szamy, bądźmy razem jeszcze raz!

Czekamy też na Wasze inne pomysły 
na naszą imprezę. Zgłoszenia przyjmu-
jemy do końca kwietnia do Beaty Stru-
midło-Wszołek (tel. 509012680) , Kry-
styny Kowal-Gruchały (tel.793627572), 
Renaty Starmach (692877485).

SP2 Dobczyce

Uwaga, uwaga! W czwartek 28. 
marca nasza Biblioteka zamieniła 

się w Bibliotekę Pełną Dźwięków! 

Zaprosiliśmy wszystkich, którzy 
zapisali się do projektu. Za nami 
pierwsze zajęcia umuzykalniające, 
które odbywały się w dwóch grupach 
wiekowych: grupa I (dzieci od 0-3 
lat z rodzicami/opiekunami), grupa 
II (dzieci od 4-7 lat oraz rodzeństwa,  

w których jest dziecko w wieku od  
4 -7 lat, z rodzicami/opiekunami).

Warsztaty prowadzi Maria Broniew-
ska - absolwentka Szkoły 
Muzycznej II stopnia  
w Krakowie (specjalność 
flet poprzeczny) oraz 
pedagogiki na WSFP 
Ignatianum w Krakowie. 
Ukończyła Kurs Gordo-
nowski, jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa 
Edwina E.Gordona. 

Więcej informacji 
o prowadzącej oraz 
metodzie E. E. Gordo-
na można znaleźć na 
zajeciaumuzykalniajace.
blogspot.com

Pamiętajcie o hasz-
tagu #bibliotekapeł-
nadźwięków - wpisując 
go traficie na informacje 
związane z projektem.  
W kwietniu bowiem 
odbędzie się kolejne 
spotkanie umuzykal-
niające według metody 
E.E.Gordona, warszta-
ty muzyczne z książką  
w tle oraz użyciem instru-

mentów, a także spotkanie z muzykiem.
Projekt Biblioteka Pełna Dźwięków 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

MBP

Joanna Szarańska w dobczyckiej Bibliotece 

Pisarka, która podbija literacki 
rynek, zjednując sobie serca 

tysięcy czytelniczek! 

Pisarka czarująca świat niega-
snącym entuzjazmem. Copywriterka, 
blogerka, niepoprawna marzycielka, 
miłośniczka powieści Stephena Kinga, 
na co dzień mama, żona, właścicielka 
dwóch uroczych zwierzaków. 

Chcecie ją poznać? Nic prostszego! 
Wystarczy 4 kwietnia odwiedzić Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Dobczycach!

Autorka zadebiutowała w 2016r. 
cyklem „Kalina w malinach”. Kolejnymi 

powieściami autorki były „Cztery płat-
ki śniegu” i „Anioł na śniegu”, które 
szturmem podbiły serca czytelników 

i stały się świątecznymi 
bestsellerami!

Najnowszy cykl, 
zatytułowany „Kronika 
pechowych wypadków” 
składa się z trzech części 
(„Kłopoty mnie kochają”, 

„Do zakochania jeden 
rok”, „Coś tu nie gra”),  
a ostatnia z nich ukazała się  
w lutym 2019r. Połącze-
nie lekkiego kryminału  
z komedią omyłek gwa-
rantuje świetną zabawę  
i chwilę rozluźnienia. 

O tym, co skłoni-
ło autorkę do pisania,  

o inspiracjach i bohaterach książek 
Joanny Szarańskiej porozmawiamy 
w bibliotece. Szykuje się spotkanie 
pełne dobrego humoru. 

Nie zabraknie niespodzianki 
muzycznej, którą przygotowała dla 
nas Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce.

Zapraszamy 4 kwietnia, godz. 17, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dob-
czycach. Tego nie można przegapić!

MBP

#Biblioteka Pełna Dźwięków

E-Senior w gminie Dobczyce

Pomyślnie zakończyła się w naszej 
gminie pierwsza tura szkoleń  

w ramach projektu „Małopolski 
e-Senior”. W szkoleniach licznie 
uczestniczyli seniorzy z organizacji 
społecznych gminy Dobczyce. 

Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji cyfrowych oraz poprawa 
umiejętności korzystania z komputera 
i Internetu. 

Od października ubiegłego roku 
do lutego tego roku, odbywały się 
szkolenia komputerowe dla seniorów. 
Podnosili oni swoje umiejętności  
w zakresie pierwszych kroków z table-
tem i internetem, oceny wiarygodności 
źródeł w Internecie. 

Uczyli się obsługi poczty elek-
tronicznej, Skype - rozmów z rodziną  
i ze znajomymi, zapoznali się z Face-
bookiem, umiejętnościami aktywności 
obywatelskiej online, zarządzania 
tożsamością cyfrową na przykładzie 
konta e-PUAP. 

Nie zabrakło podstaw obsługi 
edytora tekstu, obsługi arkusza kalku-
lacyjnego, robienia zdjęć oraz prostej 

edycji, obróbki nagrań wideo, bezpie-
czeństwa i ochrony danych osobowych.

Zajęcia poświęcone tym zagadnie-
niom odbywały się w ramach piętnastu 
spotkań i skierowane były do osób 
po 65. roku życia. W pierwszej turze 
udział wzięły 22 osoby. 

Drugą turę szkoleń przewidziano 
dla 18. osób, które podzielone zostaną na 
dwie grupy. Szkolenie jest nieodpłatne, 
a kończy się bezpłatnym przekazaniem 
tabletu, na którym kursant pracował 
podczas szkoleń, wraz z kompletem 
materiałów szkoleniowych. 

Projekt realizowany jest przez 
Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych przez okres od 1 marca 2018 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. Do realizacji 
projektu, od strony organizacyjnej, 
włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dobczycach. 
Dyrektor i pracownicy MGOPS
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Zdecydowana większość z nas używa 
telefonów komórkowych. Nieste-

ty nie zawsze udaje się zrealizować 
połączenie z innym użytkownikiem 
lub jakość połączenia jest niewystar-
czająca do przeprowadzenia rozmowy. 
Najczęstszą przyczyną uniemożliwia-
jącą skuteczne korzystanie z telefonii 
komórkowej jest niewystarczający 
poziom sygnału sieci komórkowej.

Prezes Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej zwraca szczególną uwagę, 
aby nie ulegać sugestiom, że sposobem 
na podniesienie poziomu sygnału sieci 
komórkowej jest samodzielny montaż 
i używanie wzmacniacza sygnału 
telefonii komórkowej (tzw. repeatera 
GSM). Używanie takiego urządzenia 
jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko-
munikacyjne, wzmacniacz sygnału 
telefonii komórkowej jest urządzeniem 
radiowym, a jego używanie wymaga 
posiadania pozwolenia radiowego. 
Należy podkreślić, że wzmacniacze 
sygnału telefonii komórkowej mogą być 
stosowane wyłącznie przez przedsiębior-
cę telekomunikacyjnego posiadającego 
ogólnopolską rezerwację częstotliwości. 
Urządzenia stosowane przez operatora 
są urządzeniami profesjonalnymi, odpo-

wiednio 
s k o n -
figuro-
wanymi 
do danej 
l o k a -
lizacji, 
posiada-
jącymi 
w yma-
g a n e 
deklara-
cje zgod-
ności CE 
oraz cer-
tyfikaty.

Kampania informacyjna pro-
wadzona przez UKE, ma na celu 
uświadomienie posiadaczom wzmac-
niaczy, że ich używanie jest niezgodne  
z prawem. Kolejnym celem kampanii 
jest powstrzymanie użytkowników 
telefonów komórkowych od zakupu 
takich wzmacniaczy, instalacji i ich 
używania. Takie działanie pozwoli 
na znaczne ograniczenie zakłóceń  
w licencjonowanych pasmach opera-
torów telefonii komórkowej mających 
negatywny wpływ na działanie sieci 
komórkowych oraz jakość świadczo-
nych usług.

ugim

Komendant Komisariatu Policji 
w Dobczycach, podinspektor 

Krzysztof Mięsowski, po przeszło 
27 latach służby, zakończył pracę  
i przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

W czasie swojej policyjnej kariery 
podinsp. Krzysztof Mięsowski związa-
ny był przede wszystkim z jednostką  

w Dobczycach, gdzie piastował funk-
cję kierowniczą przez dziesięć lat. 
Wcześniej pracował w Komendzie 
Powiatowej Policji w Myślenicach, 
gdzie zajmował różne stanowiska, od 
dzielnicowego, przez pracę w sztabie, 
jako dyżurny, po eksperta i zastępcę 
naczelnika Wydziału Prewencji.

Podczas sesji Rady Miejskiej  

w Dobczycach w lutym, burmistrz 
Tomasz Suś oraz radni Rady Miejskiej 
w Dobczycach podziękowali komendan-
towi Mięsowskiemu za rzetelną pracę 
i zaangażowanie na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 
Dobczyce. 

Do czasu mianowania komendan-
ta Komisa-
riatu Policji 
f u n kc ję 
pełniącego 
obowiązki 
komendan-
ta sprawu-
je podko-
m i s a r z 
A l d o n a 
Wietrzyk, 
od zeszłe-
go roku 
zastępca 
komendan-

ta dobczyckiej jednostki. 
Pani podkomisarz jest absolwentką 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
z prawie 15-letnim doświadczeniem 
w Wydziale Kryminalnym Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach. Obec-
nie dowodzi 30-osobowym zespołem 
policjantów w Dobczycach. 

Tekst i foto: MaG

Kampania przeciw używaniu wzmacniaczy 
sygnału telefonii komórkowej

Komendant Komisariatu Policji odchodzi na 
zasłużoną emeryturę

Prawdopodobnie 20 lub 24 kwietnia 
odbędzie się jubileuszowy, setny 

wyjazd Klubu Kulturalnego Kibica, 
na który zaproszeni są szczególnie 
wszyscy, którzy choć raz wyjeżdżali na 
mecze z grupą kibiców gromadzonych 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dobczycach. 

Szczegóły będą znane w połowie 
kwietnia. Informacji można wtedy 
szukać na stronie www biblioteki, 

ewentualnie fanpage Klubu.
Od kilkunastu do 179 osób

Klub Kulturalnego Kibica powstał 
w 2012 roku przy MBP w Dobczycach. 
Powołanie go do życia miało na celu 

skupienie miłośników piłki nożnej, 
kulturalne kibicowanie na meczach 
i zwiedzanie różnych stadionów,  
a także promocję. 

Pierwszy wyjazd był okazją, by 
zobaczyć, jak Wisła rozgrywała spo-
tkanie w Lidze Europy z zespołem 
Standard Liege. Wtedy na mecz poje-
chało kilkanaście osób. Rekordowy 
wyjazd miał miejsce podczas meczu 
Wisły z Zagłębiem Sosnowiec – 179 

osób. Wyjazdy z KKK rozwinęły się 
do tego stopnia, że bardzo często nie 
wystarcza jeden autobus. 
Kodeks kulturalnych kibiców

Esencją i celem działalności jest 

Czekając na 100. wyjazd! wychowanie do kibicowania, a także 
spełnianie marzeń kibiców. Kulturalny 
kibic musi wiedzieć, że nie używa 
wulgarnych słów, nie wyraża się źle  
o rywalu i przede wszystkim dopinguje 
swoich piłkarzy. Nie jest sztuką, aby 
dzieci unikały na przykład miejsc, 
gdzie padają wulgaryzmy. Sztuką jest, 
by każdy uczestnik wyjazdów potrafił 
zachować się wobec tego co złe, by sam 
wybrał odpowiednią postawę. Cel jest 
prosty: pokazać młodzieży, że słowo 

„kibic” może się pozytywnie kojarzyć. 
To także nauka postawy 

„Fair Play” w całym życiu, 
gdziekolwiek będzie się 
ono toczyć. 

Regulamin KKK oraz 
Kodeks kibica można szcze-
gółowo przeczytać na stronie 
wwww.biblioteka.dobczyce.
pl w zakładce poświęconej 
Klubowi.
Wisła, Reprezenta-
cja, spotkania…

 Klub Kulturalnego 
Kibica to nie tylko wyjaz-
dy na mecze Wisły. To 
również wyjazdy na mecze 
reprezentacji (czterokrot-
nie dopingowali pierwszej 
reprezentacji, raz kadrze 
U-21), to oglądanie finału 
Młodzieżowych Mistrzostw 

Europy, treningu Holandii, czy też 
wizyta na Tauron Arenie i mecz siat-
kówki Polska - Kanada. 

Dzięki aktywności KKK odbyły 
dwa takie spotkania z piłkarzami Wisły. 

Jedno z Maciejem Sadlokiem, drugie 
z całą drużyną Wisły. Wiślacy przy-
jechali do Dobczyc swoim autokarem, 
legendarną „Smoczycą” w maju 2018 
roku, rewanżując się w ten sposób za 
wspaniałe kibicowanie KKK. To był 
absolutny hit sprowadzić do Dob-
czyc całą drużynę. Trzeba również 
przypomnieć, że mali członkowie 
klubu aż sześciokrotnie brali udział 
w eskortach piłkarzy Wisły na mecz. 
Kolejna szykuje się właśnie podczas 
100. wyjazdu! 

Klub jest grupą nieformalną, jego 
koordynatorem jest Paweł Piwowarczyk, 
któremu przez te lata bardzo mocno 
pomagają inni fascynacji kibicowania 
przede wszystkim Ewa Wojtan i Paweł 
Kobiałka. Swój wkład w działanie 
Klubu mają także Katarzyna Matoga, 
Anna Szymska czy Joanna Firek.
Marzenia?

Jakie marzenia ma KKK? Chciałby 
zorganizować wyjazd na mecz Bundes-
ligi, zwiedzić Muzeum Piłki Nożnej  
i być na stadionie, który ma najlepszych 
kibiców na świecie, czyli BVB.

PP
Fot. ze zbiorów KKK
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Sportowe sukcesy SP1

Drużyny dziewcząt i chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 1  

w Dobczycach reprezentowały gminę 
i miasto Dobczyce podczas Powiato-
wych Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej.

Obie reprezentacje zajęły I miej-
sce i przeszły do następnego etapu 
rejonowego. Gratulujemy zwycięstwa 
i mamy nadzieję na kolejne I miejsca 
na podium.

Skład drużyny dziewcząt: Paulina 
Pachura, Wiktoria Ślusarczyk, Julia 

Matematyczni mistrzowie województwa

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Dobczyc są Mistrzami 

Matematycznymi w województwie. 
To wynik VII 

edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu 
Maks Matematycz-
ny, który odbył się 
7 marca. Zadaniem 
konkursowym było 
samodzielne roz-
wiązanie dwóch 
zadań optymali-
zacyjnych w formie 
internetowych gier 
matematycznych.

Uczniowie klas 
siódmych z dob-
czyckiej Jedynki: Kacper Kania, Leon 
Łukaszewski, Szymon Ciętak, okazali 
się bezkonkurencyjni w województwie 
w swojej kategorii wiekowej, zajmując 
trzy pierwsze miejsca:

W klasyfikacji ogólnopolskiej zajęli 

oni kolejno trzecie, siódme i dziesiąte 
miejsce, pokonując tym samym ponad 
ośmiuset uczniów.

Wyróżnieni zostali także uczniowie 
młodszych klas za bardzo wysokie 
wyniki: szóstoklasiści Natalia Górni-
siewicz i Igor Kania (kl. 6) oraz Adam 
Murzyn z klasy piątej.

Tekst i foto: SP1

Sewiło, Alicja Jasek, Julia Cichy, Natalia 
Koral, Kornelia Klimek, Natalia Nykiel, 
Klaudia Nykiel.

Skład reprezentacji chłopców: 
Jakub Szczepański, Karol Zborowski, 
Piotr Misior, Aleks Grabowski, Patryk 
Łętocha, Semir Świetlik, Jakub Twar-
dowski, Patryk Danek, Artur Kobiałka, 
Miłosz Kaczor.

Opiekunami drużyn byli Waldemar 
Kopp i Łukasz Urbanik.

U.C.

Dni otwarte w dobczyckiej Dwójce

Pokazy taneczne, prezentacja 
szkoły, opowieści uczniów  

o największych atrakcjach, w jakich 
można brać udział poza lekcjami  

– w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły 
się Dni Otwarte.

Swoją szkołę przed przyszłymi 
uczniami i ich rodzicami prezentowali 

uczniowie. Zanim jednak wystąpili 
na scenie oraz oprowadzili po salach 
i korytarzach, do gości zwrócił się 
dyrektor Szkoły, Aleksander Płoskonka. 
Zaprezentował ofertę szkoły, w której 
nie zabrakło zajęć pozalekcyjnych, kon-
kursów wewnątrzszkolnych, działalności 

wolontaryjnej i samorządu szkolnego.
Członkowie samorządu również 

przygotowali prezentację poświęconą 
swojej pracy w szkole. Bogata była  
w konkursy i wystawy, które organi-
zują dla swoich kolegów, happeningi,  
w których uczniowie chętnie biorą 
udział oraz akcje charytatywne, których 

owoce przynoszą wszystkim 
zawsze największą satysfakcję.

Na scenie zaprezentowali 
się uczniowie, którzy uczą się 
tańca w ramach zajęć. Nie zabra-
kło pięknego walca, choreogra-
fii tematycznej (Akwarium),  
a także pokazu cheerleaderek. 

W każdej z sal lekcyjnych 
czekali na gości uczniowie 
ze swoimi wychowawcami, 
opiekunami kół zainteresowań. 
Można było się dowiedzieć 
więcej nie tylko na temat samej 
szkoły, ale także konkretnych 
ofert związanych z zajęciami 
pozalekcyjnymi. W pokazie 
niektórych z nich można było 
wziąć udział. 

Po budynku SP 2 opro-
wadzali uczniowie, którzy 
przejęli rolę gospodarzy Dni 
otwartych. Opowiadali o tym, 
jak wygląda codzienność  

w szkole, prezentowali sale lekcyjne, 
odpowiadali na pytania przyszłych 
uczniów i ich rodziców. 

Rodzice mieli także okazję by 
porozmawiać z nauczycielami.

(k)
Fot. ze zbiorów SP 2
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