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temat z okładki

Trochę inny sezon turystyczny
Na dobczyckim Wzgórzu Zamkowym kwie-

cień każdego roku jest miesiącem inten-
sywnych przygotowań do oficjalnego otwarcia 
sezonu turystycznego. Ten zawsze połączony 
jest z narodowym świętem 3 Maja. W tym roku 
wygląda to zupełnie inaczej.

Nie będzie pochodu orszaku królewskiego 
na zamek. Nie będzie przystanku obok symbo-

licznego Grobu Nieznanego Żołnierza w Rynku. 
W tym roku można jednak wspominać, jak 
kolorowo, wyjątkowo i radośnie, jest w pierw-
szych dniach maja na Zamkowym Wzgórzu.

Sezon turystyczny to przede wszystkim 
uroczysta msza św., która od kilku lat odpra-
wiana jest w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. 
Wcześniej msza odprawiana była w kaplicy 
na Zamku.

Oficjalnemu otwarciu sezonu nieodłącznie 
towarzyszył koncert Orkiestry Dętej z Dobczyc, 
wystawa prac miejscowych artystów, kiermasz 
rękodzieła. Nie brakowało także wyjątkowych 
smakowitości z kuchni regionalnej miejsco-
wych Kół Gospodyń Wiejskich.

COVID-19 zmienił w tym roku plany nas 
wszystkich. Na 3 Maja zaplanowane zostały 

bardzo skromne, wręcz symboliczne uroczystości, 
które upamiętniać będą pierwszą w Europie, 
drugą w świecie nowoczesną konstytucję. 

Przy symbolicznym Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Rynku złożone zostaną wieńce 
przez delegacje władz samorządowych i środo-
wiska społeczno-kulturalne gminy Dobczyce. 
Wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa  

i zgodnie z wytycznymi rozporządzeń.
Nie będzie tradycyjnego pochodu na 

zamek, co nie znaczy, że Wzgórze Zamkowe 
ma zupełnie martwy sezon.

Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Starym 
Mieście prowadzone są prace porządkowe  
i przygotowania pod inwestycje. Wiele prac 
już wykonano - między innymi ścieżki wokół 
kościoła.

Poniżej wzgórza karczowane są krzewy  
i drzewa. Tamtędy przebiegać będzie ścieżka 
widokowa łącząca mury z zaporą.

Jest to jeden z etapów projektu, którego 
celem jest zagospodarowanie i uatrakcyjnienie 
Wzgórza Zamkowego. 

anka
fot. ze zbiorów ugim

Majówka z Orkiestrą

Każdego roku, przez cały maj, z wieży 
remizy strażackiej w Rynku słychać 

piękne majówki. To jeszcze przedwojenna 
tradycja, którą do dziś podtrzymują muzycy 
Orkiestry Dętej Dobczyce.

W tym roku też się to nie zmieni, mimo, że 
COVID-19 pomieszał nieco plany Orkiestrze. 
Nie będzie tradycyjnego przejazdu Orkiestry 
ulicami miasta. Co roku, w dniu patrona stra-

żaków – św. Floriana, można było usłyszeć 
naszych muzyków. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
odwołanie przejazdu było oczywiste. Ale 
majówki będą płynąć nad miastem aż do 
końca maja. 

Od kilku lat tradycją jest także, że ostatnia 
majówka grana jest na cztery strony świata  
z murów miejskich na Starym Mieście.

Jeżeli ktoś będzie przechodził przez dob-
czycki Rynek ok. godz. 19.30, zawsze może 
na chwilę przystanąć i posłuchać najpięk-
niejszych pieśni maryjnych. Niech to będzie 
nasze muzyczne ukojenie w tych trudnych 
dla wszystkich miesiącach.

(k)
fot. ze zbiorów Orkiestry
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Otwarte centra handlowe, hotele, opieka 
w żłobkach i przedszkolach, co jeszcze 

zmieni się wraz z wejściem w życie II etapu 
„luzowania” obostrzeń?

Premier Mateusz Morawicki pod koniec 
kwietnia przedstawił założenia drugiego etapu 
znoszenia ograniczeń. 

Zaraz po majówce otwarte zostaną,  
z ograniczeniami, centra handlowe, hotele  
i obiekty z miejscami noclegowymi. W gale-
riach handlowych obowiązywać będzie ścisły 
reżim sanitarny: jedna osoba przypadać będzie 
na 15m2 powierzchni sklepowej (z wyłącze-
niem korytarzy), zamknięte pozostaną strefy 

rekreacyjne oraz strefy, w których spożywa 
się posiłki na miejscu. W hotelach i obiektach 
z miejscami noclegowymi m.in. ograniczona 
pozostanie działalność restauracji hotelowych 
oraz przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, sale 
pobytu, baseny).

Od 4 maja przywrócone zostaną świadcze-
nia opieki zdrowotnej dotyczące rehabilitacji 
leczniczej (z wyłączeniem salonów masażu). 
Możliwe będzie także otwarcie bibliotek, muze-
ów i galerii sztuki, decyzja o otwarciu należeć 
będzie jednak do organu prowadzącego, po 
konsultacji z sanepidem. 

Od 6 maja rząd umożliwia także działalność 

żłobków i przedszkoli w zaostrzonym reżimie 
sanitarnym, jednak decyzję o otwarciu tak-
że pozostawia organom prowadzącym, po 
uwzględnieniu m.in. wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

W otwartych placówkach zorganizowana 
zostanie opieka dla dzieci pracujących rodziców. 
Rząd poinformował również, że dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom, 
gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy 
decyzji jednostki samorządu terytorialnego 
lub gdy placówka nie może zapewnić opieki 
ze względu na ograniczenia spowodowane 
COVID-19. 
A co zmieni się w pozostałych etapach?

W trzecim etapie znoszenia ograniczeń 
znalazło się stacjonarne funkcjonowanie 

restauracji i kawiarni, których 
właściciele będą musieli oczywi-
ście dostosować się do ograniczeń.  

W tym etapie znalazły się także 
zakłady fryzjerskie i kosmetycz-
ne, oraz organizacja opieki nad 
dziećmi w klasach szkolnych 1-3. 
W tym przypadku ustalona będzie 
maksymalna liczba dzieci, które 
mogą przebywać w sali.

Możliwe będą zgromadzenia 
do 50 osób - m.in .: wydarzenia 
sportowe   w otwartej przestrzeni. 
Będą się one odbywać  bez udziału 
publiczności. 

Czwarty etap znoszenia ogra-
niczeń otworzy teatry i kina. Będą 
w nich obowiązywać ograniczenia 
sanitarne. 

Etap czwarty to także otwarcie 
salonów masażu i solariów, siłowni 
oraz klubów fitness. 

ugim 

Od 4 maja drugi etap znoszenia ograniczeń związanych 
z koronawirusem

Nagroda Burmistrza  
w dziedzinie kultury

Koncerty, wernisaże, 
organizacja zajęć 

dla dzieci i młodzieży, 
inspirowanie innych 
do tego, by rozwijali 
talenty. To tylko kilka 
z inicjatyw, które w gminie Dobczyce możliwe 
są dzięki wielu osobom i stowarzyszeniom.

Każdego roku można docenić ich działalność 
zgłaszając kandydata do Nagrody Burmistrza 
w dziedzinie kultury. W tym roku zgłoszenia 
przyjmowane są do 31 maja. 

Nagroda przyznawana jest za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą 
wystąpić:
• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej w Dobczycach
• instytucje kultury
• szkoły
• stowarzyszenia i związki twórcze
• inne podmioty, których statutowa działal-

ność obejmuje zadania w dziedzinie kultury 
i sztuki.
Regulamin oraz wniosek o Nagrodę dostępny 

jest na stronie www.dobczyce.pl Wraz z wnio-
skiem należy składać również podpisaną przez 
osobę, na którą składany jest wniosek - klauzulę 
informacyjną.

ugim
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Gmina Dobczyce w obliczu epidemii

Trudna sytuacja związana z rozwojem epi-
demii, dotyka mieszkańców całego powiatu 

myślenickiego stawiając samorządy w obliczu 
rosnących problemów społeczno-gospodarczych. 
Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy 
gminy Dobczyce?

- Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że funkcjo-
nujemy w trudnej rzeczywistości, obawiamy 
się przede wszystkim o zdrowie swoje i naj-
bliższych, równocześnie borykając się z pro-
blemami na rynku pracy, utrzymaniem firmy, 
czy konfliktami społecznymi – zwraca uwagę 
burmistrz Tomasz Suś. - Działając w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawne Gmina Dob-
czyce podejmuje wiele działań, które mają na 
celu wsparcie mieszkańców, przedsiębiorców, 
osób potrzebujących, a także pomoc osobom 
starszym. Musimy także zdawać sobie sprawę, 
że nieunikniony spadek dochodów gminy będzie 
miał negatywny wpływ na realizację planowa-
nych inwestycji. W tej jednak chwili skupiamy 
się na działaniach pomocowych kierowanych 
do mieszkańców naszej gminy. 
W jaki sposób Gmina Dobczyce realizuje 
pomoc? 

Na terenie gminy 114 osób korzysta ze wspar-
cia w postaci dożywiania dzieci, które objęte 
były otrzymywaniem posiłków w placówkach 
oświatowych. Posiłki dowożone są na miejsce, 
a tam gdzie dojazd jest utrudniony, rodziny 
otrzymują z tego tytułu wsparcie finansowe. 
Wspólnie z Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby 
udało się także zorganizować dowóz paczek 
świątecznych dla osób starszych, samotnych 
i potrzebujących. Na bieżąco wydawana jest 
żywność i kontynuowane są zadania we 
współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie.

Mając na uwadze zaleceniu obowiązkowego 
zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, 
Burmistrz podjął decyzję o zakupie maseczek 
dla mieszkańców gminy znajdujących się  
w trudnej sytuacji, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Maseczki są rozdystry-
buowane na bieżąco przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 
W razie potrzeby przewiduje się zamówie-
nie kolejnych partii maseczek ochronnych.  
W środki ochrony osobistej (maseczki, okulary, 
kombinezony) zaopatrzone zostały także gmin-
ne służby pomocowe. W środki dezynfekcji 
zabezpieczony został urząd gminy. Korzystają 
z nich pracownicy oraz umówieni wcześniej 
w sprawach pilnych petenci. 

Dla przedsiębiorców, którzy korzystają  
z obiektów gminnych, przewiduje się obniżenie 
czynszów. Z kolei 28 kwietnia, podczas sesji  
w trybie zdalnym, Rada Miejska w Dobczy-
cach przyjęła uchwałę w sprawie przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nierucho-
mości. Dotyczy ona przedsiębiorców będących 
podatnikami podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy i Miasta Dobczyce, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z epidemią COVID-19. 

Z ulg w podatkach mogą skorzystać również 
osoby fizyczne nie prowadzące działalności 
gospodarczej, które poniosły straty w wyni-
ku konsekwencji ekonomicznej, z powodu 
COVID-19 i znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej. 

Wsparcie otrzymają także rodzice zapew-
niający dzieciom zdalne nauczanie. Gmina 
Dobczyce uzyskała 70 tys. zł. dofinansowania 

w ramach projektu „Zdalna szkoła” na zakup 
sprzętu elektronicznego do szkół. W efekcie 
do placówek trafi w sumie 45 laptopów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców uruchomiona zastała także komunikacja 
zastępcza na trasie Dobczyce-Myślenice oraz 
Dobczyce-Myślenice przez Kornatkę. Kursy  
w dni robocze mają umożliwić osobom pracu-
jącym dotarcie do 
zakładów pracy.

Nie bez zna-
czenia pozostaje 
polityka infor-
macyjna gminy 
na temat aktu-
alnej sytuacji 
epidemicznej. 
Pozytywnie roz-
patrzona prośba 
skierowana do 
Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epi-
demiologicznej 
w Myślenicach 
pozwala na bie-
żąco informować 
mieszkańców 
gminy o liczbie zachorowań na COVID-19 
nie tylko w skali powiatu, ale przede wszyst-
kim gminy.
Pomoc ośrodka pomocy społecznej

Nieprzerwanie funkcjonuje Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 
Osoby objęte stałą pomocą kontaktują się tele-
fonicznie z pracownikami Ośrodka. Pracownicy 
pomagają w załatwieniu codziennych spraw, 
zaczynając od zorganizowania zakupów i ich 
dostarczenia, realizacji recepty, załatwiania 

spraw urzędowych, a kończąc na poradach  
i przekazywaniu informacji. MGOPS oferuje 
też pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych 
przemocą w domu. Pod numerem tel. 513 333 
259 można kontaktować się z pracownikami 
socjalnymi.

Dodatkowo uruchomiono numer telefonu 
515 983 638, pod którym można uzyskać 
wsparcie psychologa.

W obliczu epidemii i niepewnej sytuacji 

ekonomiczno-gospodarczej Gmina Dobczyce 
na bieżąco analizuje realizowane inwestycje 
i kolejne planowane. Dzisiaj nasza gmina to 
największy w powiecie „plac budowy”, gdzie 
realizowane są inwestycje w sumie za ponad 
50 mln zł. 

Realizacja inwestycji w tym trudnym czasie 
wymaga stałego monitoringu, uzgodnień co 
do możliwości wydłużenia terminów realizacji 
i rozliczenia projektów. 

tekst i fot: ugim



6

koronawirus - ważne informacje

TAPETA 4(204)/2020 

W czasie epidemii ograniczona jest komu-
nikacja na trasach Dobczyce-Myślenice. 

Prezentujemy aktualne informacje o możliwo-
ściach dojazdu do Myślenic przez Brzączowice 
oraz Kornatkę, jak również dojazdu do Gdowa.

Dobczyce Myślenice przez Brzączowice - od 
poniedziałku do piątku obowiązuje sobotni 
rozkład jazdy.

Od poniedziałku 4 maja przewoźnicy 
wznawiają komunikację na trasie Dobczyce-

-Myślenice przez Brzączowice. 
Busy będą kursować zgodnie z ich sobotnim 

rozkładem jazdy we wszystkie dni robocze, tj. 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 5:15; 
6:15; 6:45; 7:15; 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 
10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 
13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:45; 17:30; 
18:30; 19:30. Odjazd z Myślenic z dworca przy 
Dekadzie. O ewentualnych zmianach będziemy 
na bieżąco informować.

Dobczyce - Gdów
Przejazdy z Dobczyc do Gdowa odbywać 

się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do 
piątku według sobotniego rozkładu jazdy, czyli: 
7:05; 8:05; 9:05; 10:05; 12:05; 14:05; 16:05

Komunikacja zastępcza na trasie Dobczy-
ce-Myślenice przez Kornatkę utrzymana

W następnym tygodniu tj. od 4 maja 2020r. 
do 8 maja 2020 r. utrzymany zostaje dotychcza-
sowy rozkład jazdy na trasie Dobczyce-Myślenice 
przez Kornatkę, który przedstawiamy poniżej. 
O ewentualnym dalszym funkcjonowaniu 
komunikacji będziemy informować.

Odjazdy z Dobczyc: 8:00, 14:20, 10:30  
- kurs do Brzezowej

Odjazdy z Myślenic z przystanku koło 
Carrefour: 9:30, 15:15.

ugim

Rozkład jazdy busów na 
trasach z Dobczyc Głosuj na Trójkę!

Jeszcze do 11 maja można oddać głos na 
Przedszkole Samorządowe nr 3, które bierze 

udział w plebiscycie Modernizacja Roku 2019.
Dobczycka „Trójka” wraz z nowym rokiem 

szkolnym rozpoczęła działalność w nowej 
odsłonie. Budynek pochodzi z 1986r. Wte-
dy przewidziany był na około 100. dzieci.  
Z czasem nie mógł już pomieścić wszystkich 
przedszkolaków, których obecne jest prawie 
dwukrotnie więcej. 

Przebudowa przedszkola rozpoczęła się  
w maju 2018r. Objęła nie tylko sam budynek, 
ale także otoczenie. Dawne pomieszczenia 
zostały przebudowane i odmalowane, a kuchnia 
przeniesiona w dogodniejsze miejsce. Dobudo-
wane zostało też nowe skrzydło. Tutaj, prócz 
klatki schodowej i holu, powstały nowe sale 
edukacyjne, w tym jedna duża pełniąca funkcję 
jadalni, sali gimnastycznej i auli. 

Na dachu przedszkola zamontowana została 
instalacja fotowoltaiczna. Ogród zyskał nową 
aranżację i powiększył się o nowe urządzenia 
do zabaw. Pomysł na modernizację przedszkola 
zrodził się podczas warsztatów Gminnego 
Programu Rewitalizacji (GPR) i był inicjatywą 
mieszkańców Gminy Dobczyce. To dzięki nim 
ten pomysł znalazł się na liście priorytetowych 
zadań gminnych i mógł uzyskać dofinansowanie.

Wartość zadania wyniosła ok. 6,5 mln zł,  
z czego blisko 4 miliony zł Urząd Gminy i 
Miasta Dobczyce pozyskał z dotacji z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głos można oddać na stronie: www.moder-
nizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1820/
przedszkole-samorzadowe-nr-3-i-oddzial-zlob-
ka-w-dobczycach

Red.

OZE - złóż wniosek online

Przygotowanie umowy na montaż insta-
lacji fotowoltaicznej, konieczne są ważne 

dokumenty, których obecnie nie można złożyć 
osobiście. Mimo tego, Stowarzyszenie LGD 
Turystyczna Podkowa nie zaprzestaje prac 
nad projektem.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo można 
dokumenty te dostarczyć pocztą elektroniczną. 
Wszystkie osoby, które mają taką możliwość, 
mogą przesyłać skany na adres: oze@tury-
stycznapodkowa.pl
Kto może przesłać dokumenty

Skany dokumentów drogą elektroniczną 
mogą przesłać osoby, u których przeprowadzono 
już audyt przed montażem i które podpisały 
protokół (instalacja fotowoltaiczna), a także 
osoby, u których uzgodniono montaż telefo-
nicznie (instalacja solarna).
Jakie dokumenty przesłać?

Dla instalacji fotowoltaicznej: bieżący 
rachunek za prąd; potwierdzenie przekazania 
budynku do użytku z Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru Budowlanego; informację  
o metrażu użytkowym budynku (na podstawie 
np. projektu budowlanego lub innego doku-
mentu informującego o metrażu); dokument 
potwierdzający prawo własności do nierucho-
mości (akt własności itp.) – tylko w przypadku 
niedostępnej wersji elektronicznej księgi wie-
czystej; wykaz zmian z rejestru gruntu, jeżeli 
doszło do zmiany numeracji działek; skany 
wypełnionego pełnomocnictwa w przypadku 
współwłasności. Oryginał dokumentu prosimy 
przywieźć w dniu podpisania umowy. 

Dla instalacji solarnej: potwierdzenie 
przekazania budynku do użytku z Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; 
informację o metrażu użytkowym budynku 
(na podstawie np. projektu budowlanego lub 
innego dokumentu informującego o metrażu); 
dokument potwierdzający prawo własności 
do nieruchomości (akt własności itp.) – tylko  
w przypadku niedostępnej wersji elektronicznej 
księgi wieczystej; wykaz zmian z rejestru gruntu, 
jeżeli doszło do zmiany numeracji działek; skany 
wypełnionego pełnomocnictwa w przypadku 
współwłasności. Oryginał dokumentu prosimy 
przywieźć w dniu podpisania umowy. 

Wzór pełnomocnictwa znajduje się na 
stronie LGD (www.oze.turystycznapodkowa.
pl) w zakładce „Do pobrania”.
Ważne informacje!

Osoby, które nie mają możliwości przesła-
nia skanów, mogą komplet powyższych kopii 
i oryginału pełnomocnictwa przesłać pocztą 
na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Turystyczna Podkowa, Lubień 34, 
32-433 Lubień.

Po zakończeniu weryfikacji dokumentów 
pracownicy LGD będą się umawiać telefonicz-
nie na konkretne terminy podpisania umowy. 
Należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego 
i oryginału pełnomocnictwa. 

Obowiązkowe będą również środki ochrony 
osobistej, tj. maseczki i rękawiczki. Zapewnienie 
bezpieczeństwa będzie także priorytetem dla 
pracowników Biura.

W razie wątpliwości i pytań można skontak-
tować się z Biurem mailowo (oze@turystyczna-
podkowa.pl ), telefonicznego (+48 603-219-938) 
oraz za pośrednictwem komunikatora Skype 
(nick - turystyczna podkowa).

Red.
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Alkoholizm to problem, z którym nie zostajesz sam

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, 
jeden z mieszkańców Dobczyc postano-

wił nam się pochwalić swoimi osiągnięciami 
ogrodniczymi – a raczej leśnymi. 

Prócz zdjęć, jakie nam udostępnił ze swo-
jego ogrodu, poinformował, iż posadził około 
100 drzew - głównie leśnych, jesienią zeszłego 
roku, a teraz wiosną zaczynają zasilać nasze 
środowisko czystym powietrzem, ponieważ 
się przyjęły w nowym środowisku i zaczynają 
wypuszczać listki i pąki. 

Teraz, kiedy więcej czasu spędzamy w domach, 
mamy wiele pomysłów na swoje ogrody, balkony 
i tarasy. Zachęcamy Państwa do dzielenia się 
z nami zdjęciami swoich zielonych przestrze-
ni – począwszy od ogródków kwiatowych po 
warzywne. Zdjęcia umieszczać będziemy na 
naszym fanpage’u.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: tapeta.
redakcja@gmail.com

Red. 

Mieszkańcy z myślą o środowisku

Targ w Dobczycach znów 
otwarty

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy i Miasta 
Dobczyce, niniejszym apelem chcielibyśmy 

zwrócić uwagę na poważny problem jakim jest 
nadużywanie alkoholu w okresie pandemii 
koronawirusa.

Obecna sytuacja walki o zdrowie i życie 
powoduje przedłużający się stres i lęk, a tak-
że ograniczenie kontaktów społecznych, co 
sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu, który 
z kolei obniża odporność organizmu i może 
zwiększyć ryzyko zakażenia oraz ostrzejszego 
przebiegu choroby. 

Konsekwencją jest też wzrost zachowań 
przemocowych wobec członków rodziny.  
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
które obecnie nie mogą korzystać z różnych 
form wsparcia. Aby nie tracić z pola widzenia 
tych trudnych spraw, należy korzystać z usług 
niektórych placówek i organizacji prowadzą-
cych pracę zdalną. 

W naszej gminie można kontaktować się z:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

tel. 600 481 256, strona pppdobczyce.pl 
o dowolnej porze
• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej tel. 12/372 17 14 w godzinach 
pracy Urzędu oraz w sytuacjach przemocy 
domowej z usług psychologa, tel. 515 
983 638

• Pełnomocnikiem ds. Uzależnień  
w UGIM Dobczyce tel. 12/372 17 21  
w godzinach pracy Urzędu

• Gminną Komisją Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych tel. 601 
683 298 o dowolnej porze

• psychoterapeutą uzależnień tel. 883 
230 883 (wtorki godz.17-20, czwartki 15-18)

• Komendą Policji w Dobczycach cało-
dobowo

• Grupą AA „Zapora” Dobczyce, tel. 
694 367 143 lub 696 692 766.
Ponadto zachęcamy do korzystania z ogól-

nopolskiej oferty Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików, która zapewnia pomoc wszystkim 
osobom poszukującym pomocy w zdrowieniu 
z uzależnienia od alkoholu. Istnieje możliwość 
kontaktów z członkami AA za pośrednictwem 
telefonu oraz internetu. Informacje na ten 
temat można uzyskać poprzez:
• infolinię 801 033 242
• czat online dostępny na stronach http://

aa.org.pl oraz https://aa24.pl
• bądź na stronie https://aa24.pl/pl/mityn-

gi-on-line
• oraz na stronie https://aapodhale.pl/

online/index
• tel. 514 126 150
• e-mail pomoc@aapodhale.pl

Życzymy Państwu dużo wytrwałości 
 i spokoju w tym trudnym okresie , szczególne-
go zadbania o siebie i swoich bliskich i wiary  
w to, że uda nam się we współpracy, wzajem-
nym wsparciu i zdrowiu przetrwać ten czas.

Tomasz Suś 
Burmistrz Gminy i Miasta  Dobczyce

Zofia Kozielska 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

Od 28 kwietnia targ w Dobczycach przy ul. 
Witosa ponownie zaczął działać.

Na targu, przy zachowaniu odpowiednich 
środków ostrożności, znów będzie można zakupić 
świeże warzywa i owoce, a także kwiaty, które 
przyozdobią nasze ogródki i balkony.

Targ zostaje otwarty w dni targowe w Dob-
czycach, czyli w środy i w soboty. 

Osoby przebywające na placu targowym 
zobowiązane są do:
• stosowania właściwej higieny rąk – dezynfekcja
• zakrycia ust i nosa maską ochronną, chustą 

lub innym zabezpieczeniem
• stosowania zasad bezpieczeństwa żywności,
• zachowania bezpiecznej odległości min.  

2 metry.
Przy straganie mogą przebywać max.  

4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, 
z wyłączeniem osoby obsługującej. Stragany 
z towarami należy umieścić w odległości co 
najmniej 3 metrów.

ugim
fot. pixabay.com



8

z życia gminy

TAPETA 4(204)/2020 

Od 22 kwietnia urzędy wykonują więcej 
zadań związanych z obsługą obywateli 

niż dotąd - zakłada poprawka wprowadzona 
do rządowego rozporządzenia dotyczącego 

częściowego znoszenia ograniczeń związanych 
z koronawirusem. 

Celem jest stopniowe „odmrożenie admi-
nistracji”. Przypominamy, że Urząd Gminy  
i Miasta Dobczyce nieprzerwanie funkcjono-
wał, umożliwiając załatwienie pilnych spraw,  
a pracownicy, pomimo ograniczonego kontaktu, 
pozostawali do dyspozycji mieszkańców. 

Realizując kolejny krok w ułatwieniu korzy-
stania z usług urzędu, magistrat poinformował, 
że przed drzwiami głównymi, od strony ul. 
Rynek 26, postawiona została specjalna urna. 
Pełni ona funkcję skrzynki podawczej. Do niej 
wrzucać można korespondencję, a urzędnicy 
pozostają do dyspozycji.
Jak korzystać z urny?

Na podaniach należy, poza imieniem  
i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, 
podać również numer telefonu kontaktowego 
i/lub adresu e-mail. Przed wrzuceniem do 
skrzynki dokumentów należy np. umieścić je 
w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć 
w inny sposób, aby uniemożliwić odłączenie 
się załączników od wniosku i rozdzieleniu się 
dokumentów.

Każde pismo wrzucone do skrzynki poddane 
będzie 48 godzinnej kwarantannie, co oznacza, 
że datą złożenia pisma wpływającego będzie data 
jego rejestracji. Nie będą wydawane potwier-
dzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki 
podawczej, nie będą również wysyłane zwrotne 
potwierdzenia wpływu. 

W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać się 
będzie na dotychczasowych zasadach, tj. sprawy 
wymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie, 
będą załatwiane, po wcześniejszym umówieniu 

się telefonicznym,  
z odpowiedzialnym 
za prowadzenie tych 
spraw pracownikiem, 
na parterze przy wej-
ściu głównym od stro-
ny Rynku. 

Przypominamy, 
że w Urzędzie spra-
wy można załatwiać  
z wykorzystaniem:

- korespondencji 
tradycyjnej - prze-
syłając dokumenty 
podpisane odręcznie 
za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub 
wrzucając go do przy-

gotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki 
podawczej, 

- korespondencji elektronicznej z wykorzy-
staniem elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki:  
/rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową 
(ugim@dobczyce.pl).

Kasa Urzędu jest nieczynna do odwołania. 
Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to 
zrobić za pomocą przelewów elektronicznych. 
Numery kont, na które należy wpłacać należności, 
podane są w nakazach płatniczych, specjalnych 
informacjach, bądź fakturach dostarczonych do 
mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów. 

Kontakt do Urzędu – tel. centrala: 12/372 
17 00, e-mail: ugim@dobczyce.pl.
U W A G A!

W urnie prosimy nie umieszczać pism 
z zakresu: dowodów osobistych, ewidencji 
ludności, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dopisy-
wania do spisu wyborców (jednorazowo) i do 
stałego rejestru wyborców, rejestracji stanu 
cywilnego z wyłączeniem wniosków o wydanie 
odpisu stanu cywilnego

Sprawy te wymagają osobistego wizyty 
w urzędzie po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym z odpowiedzialnym za prowa-
dzenie tych spraw pracownikiem: Urząd Stanu 
Cywilnego – 12/372 17 24, Ewidencja ludności 

– 12/372 17 23
tekst i fot: ugim

Specjalna urna na korespondencję do Urzędu Gminy

Agencja Restruk-
t u r y z a c j i  

i Modernizacji Rol-
nictwa wydłużyła 
termin na składanie 
wniosków w ramach 

„Wsparcia inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof”. 

Termin naboru wniosków o przyznanie 
pomocy wydłużony został do 17 czerwca.

Formularze: wniosku o przyznanie pomo-
cy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz  
z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz 
umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione 
na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.
pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załą-
czoną do wniosków dokumentacją w ramach 
przedmiotowego naboru mogą być składane w 
formie dokumentu elektronicznego na elektro-
niczną skrzynkę podawczą.

Informacje na temat operacji typu „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof” zostały zamieszczone 
na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również 
uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR 
(adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.
pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 
00 84.

ugim

Oświetlenie na drodze 
Winiary Rudnik

To był pierwszy przetarg, który odbył się  
w formie licytacji elektronicznej. I zakończył 

się on sukcesem.
W kwietniu została zawarta umowa z Firmą 

Elektryczną i Teletechniczną Kamil Jasiński 
z Gródka nad Dunajcem w sprawie realizacji 
zadania pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 
540113K relacji Winiary-Rudnik”. Wykonanie 
oświetlenia planowane jest do końca września 
2020 r.

Wykonawca został wybrany w drodze 
wprowadzonej w 2020 r. w Gminie Dobczyce 
nowej formy wybory wykonawców - licytacji 
elektronicznej zgodnej z przepisami Ustawy 
Prawa Zamówień Publicznych. 

Szacunkowa wartość zamówienia opiewała 
na kwotę ponad 100 tys. zł., w drodze licytacji 
wykonawcy mieli możliwość obniżenia zaofe-
rowanej kwoty i tak ostateczna wartość robót 
osiągnęła kwotę 53.500 zł brutto.

- Dziękuję referatowi inwestycji za wpro-
wadzenie nowości w naszym urzędzie. To 
niewątpliwie otwiera nowe możliwości, a co za 
tym idzie - poszerza wiedzę, umiejętności oraz 
umożliwia realizację działań zdalnych – mówi 
burmistrz Tomasz Suś. - To działanie zostało 
także wymuszone obecnym stanem epidemii. 
Realizujemy wiele zadań za pomocą technologii 
internetowych.

ugim

Przeciwdziałanie skutkom klęsk 
żywiołowych  

- nowy termin naboru wniosków
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Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 
325 milionów złotych na walkę z epidemią 
COVID-19 i na łagodzenie jej skutków epidemii 
dla małopolskiej gospodarki. 

W ramach tarczy opracowano trzy pakiety 
pomocowe: medyczny, płynności finan-
sowej i przedsiębiorczości.

Na pierwszy z nich przeznaczono 94 mln zł 
z dofinansowania unijnego, a po uzupełnieniu 
o wkład krajowy, utworzy budżet na poziomie 
115 mln zł.

 To pieniądze na zakup sprzętu medycznego 
(w tym karetek pogotowia), środki dezynfekcji 
pomieszczeń, środki ochrony osobistej. 

W pakiecie płynności finansowej 35 mln 
zł przeznaczone zostanie na uruchomienie 
niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obro-
towych (bez wymaganej dotychczas części 

inwestycyjnej). 
Oferta pożyczkowa będzie udostępniona 

we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego.

Pakiet przedsiębiorczości to 192 mln zł, 
które przeznaczone 
są na osłonę przed-
siębiorstw przed skut-
kami gospodarczymi 
koronawirusa. Będzie 
to wspieranie utrzy-
mania miejsc pracy 
i przetrwanie czasu 
epidemii. 

Przedsiębiorcy 
będą mogli ubiegać się 
o dotację, jako rekom-
pensatę z tytułu utra-
conych przychodów. 
Nie będzie wymogu 
przeprowadzenia 
nowej inwestycji czy 
wysokiego poziomu 
innowacyjności. 

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, prowadzący działalność na 
dzień 31 grudnia 2019r. będą mogli uzyskać 
bon rekompensacyjny. Bon wynosi 9 tys. zł na 
jeden etat, max. dla 49 etatów. 

Warunkiem jego uzyskania jest wykaza-
nie, iż obroty firmy w dowolnym miesiącu 
po 1 lutego 2020r. w porównaniu do średnich 
miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 
r. spadły o co najmniej 50%.

Szczegóły udzielania bonów i kryteria ich 
przyznawania można znaleźć na stronach:  
www.malopolska.pl lub www.dobczyce.pl.

oprac. na podstawie malopolska.pl (Red.)

Wiosenna pielęgnacja 
trawnika

Z nastaniem wiosny wygląd większości 
trawników pozostawia wiele do życzenia. 

Aby przywrócić mu ładny wygląd, konieczne 
jest przeprowadzenie w ogrodach szeregu prac 
pielęgnacyjnych. 

Grabienie - ma na celu usunięcie starych 
źdźbeł traw, suchych liści i igieł z rosnących 
w pobliżu drzew i krzewów. Mogą być one 
siedliskiem chorób i szkodników. 

Czynność tę najlepiej wykonywać grabiami 
wachlarzowymi (pozwoli to uniknąć uszkodzeń 
nowo wschodzących źdźbeł trawy).

Wertykulacja – ma na celu usunięcie 
tzw. filcu, czyli zbitej, starej darni. Polega 
na płytkim, poziomym nacinaniu darni przy 
pomocy urządzeń zwanych wertykulatorami 
(ręczne lub mechaniczne).

Aeracja – napowietrzanie i rozluźnianie 
gleby poprzez głębokie nakłuwanie darni (10 

– 15 cm). Poprawia to dostęp powietrza do 
systemu korzeniowego traw i lepszy ich roz-
wój. Używane do tego są aeratory lub obręcze 
z kolcami nakładane na wał.  

Na małych powierzchniach można robić 
to widłami ogrodniczymi lub przy pomocy 
nakładek z kolcami (aeratorami) na podeszwy 
do butów.

Piaskowanie – po wertykulacji i aeracji 
dobrze jest rozsiać na trawniku gruboziarnisty 
piasek. Wypełni on powstałe po poprzednich 
zabiegach dziurki i szczeliny, a ponadto poprawi 
strukturę gleby.

Wałowanie – niejednokrotnie, przed opi-
sanymi wcześniej zabiegami, należy wykonać 
wałowanie trawnika. Wykonujemy to wtedy, gdy 
trawnik został oderwany od podłoża. Ma to na 
celu dociśnięcie darni do podłoża. Zabieg ten 
wykonujemy przy pomocy walców ogrodowych.

Uzupełnianie trawnika – stosujemy, 
gdy na trawniku pojawiły się mocno uszko-
dzone fragmenty. 

Można wykonać dosiewanie trawnika 
(najlepiej taką samą mieszanką traw, jaka 
rośnie w ogrodzie) lub uzupełnienie innym 
fragmentem darni.

Nawożenie – Najwygodniej użyć do tego 
nawozów wieloskładnikowych, ale pamiętając 
o tym, żeby stosować dawki podane na opako-
waniu przez producenta. Nawóz rozsiewamy 
na skoszony trawnik.  Gdy po nawożeniu 
przez dwie doby nie spadnie deszcz trawnik 
należy podlać.

inż. Jacek Kozubek
fot. pixabay.com
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Kominki, nagrobki, parapety,
 schody marmurowe 

tel. 601 958 378

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:

Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01

adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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u Tischnera

Młodzież z Zespołu Szkół realizuje projekty

W dzisiejszych czasach bardzo 
wiele zwierząt błąka się po 

okolicach i walczy o przetrwanie. 
Pomocną dłoń i serce pełne 
miłości wyciągają do nich 
organizacje, które biorą je 
pod swoje skrzydła, by mogły 
znaleźć swoje nowe, kochające 
domy. W tę akcję włączamy 
się i my! 

W ramach Olimpiady Zwol-
nieni z teorii, która promuje wśród 
młodzieży szkół średnich realizację społecz-
nych projektów, założyliśmy grupę „Przyjaciel 
zwierząt”. Nasz zespół składa się z czterech osób: 
Emilki, Izy, Asi oraz Grześka. Postanowiliśmy 
wziąć udział w stworzeniu projektu, ponieważ 
bardzo kochamy zwierzęta i chcemy nieść 
im pomoc-stąd też nasza nazwa. Przez ostat-
nie miesiące organizowaliśmy zbiórki rzeczy  
i akcesoriów dla zwierząt. 

Franklin nadal popularny

W ramach współpracy dobczyckiego Zespołu 
Szkół z Przedszkolem Samorządowym nr 

3 w Dobczycach już po raz piąty prowadzony był 
projekt czytelniczy w ramach akcji „Młodzież 
czyta przedszkolakom”. 

W cyklu spotkań  z książką uczniowie Tisch-
nera czytali przedszkolakom z grupy „Biedronki”  
opowiadania o przygodach żółwia Franklina. 

- Celem realizowanego przez nas wspólnie projektu 
jest m.in. propagowanie treści wychowawczych 
zawartych w literaturze dziecięcej – mówi 
Krystyna Pudlik, wychowawczyni „Biedronek”  
i zarazem autorka programu. - Tischnerowska 
młodzież chętnie angażuje się w akcję czytania 
dzieciom, kontakt z młodszymi dziećmi roz-
budza w nich potrzebę opiekuńczości i odpo-
wiedzialności, natomiast dla przedszkolaków 
słuchanie wierszy, bajek i opowiadań pobudza 
wyobraźnię, uczy myślenia, a także kształtuje 
nawyk czytania.

W tym roku szkolnym uczniowie ZS zdążyli 

jeszcze przed pandemią i zamknięciem placówek 
oświatowych kilkanaście razy od października 
do lutego odwiedzić swoich małych przyjaciół, 
a do akcji tym razem włączyli się: Agata Gór-
nisiewicz, Arek Włodarczyk  (1WKg); Emilia 
Chanek, Oliwia Malarczyk, Patrycja Bednarz, 
Natalia Żądło, Dawid Kołodziejczyk (1TGg); 
Przemek Pulchny, Jakub Mistarz (3T2); Kamil 
Kowal (1T2g). Koordynatorkami akcji w ZS są 
nauczyciele bibliotekarze.

(bd)
fot. ze zbiorów PS nr 3

Nad naszymi działaniami czuwał nasz 
mentor od Zwolnionych z Teorii oraz 

nasza nauczycielka języka polskiego 
- pani Justyna Dudzik. 

Pierwszą zbiórkę zorgani-
zowaliśmy na mikołajkowym 
przeglądzie tańca w Sułkowic-
kim GOK. Kolejna odbyła się w 
ZS w Dobczycach. Dary zostały 

przekazane dwóm organizacjom: 
Stowarzyszeniu Przytul Sierściucha 

oraz Fundacji La Fauna. 
Jednak nasze działania nie mogły zakoń-

czyć się na dwóch zbiórkach. Chęć i satysfakcja  
z pomocy, dała nam wiele energii na nowe dzia-
łania, które można śledzić na naszym profilu na 
facebooku: Przyjaciel Zwierząt oraz instagramie 
pod nazwą: przyjacielzwierzat

Przyjaciel zwierząt 
fot. pixabay.com

Projekt „Przyjaciel zwierząt” realizo-
wany był przez młodzież w ramach 
programu „Zwolnieni z Teorii”. 
Uczestnicy pracują nad projektami 
w zespołach, zdobywając punkty  
odznaki za osiągnięcia, np. wyso-
kość zebranego budżetu czy liczbę 
beneficjentów projektu. Najlepsze pro-
jekty zostają przedstawione Kapitule,  
w której skład wchodzą osobistości 
polskiego świata biznesu, mediów 
i organizacji społecznych. Wybiera 
ona zdobywców „Złotych Wilków”, 
przyznawanych najlepszym projek-
tom w danym temacie i formacie. Są 
one wręczane podczas dorocznego 
Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii.

W ramach Gminnego programu opieki nad 
zwierzętami, Gmina będzie prowadzić 

akcję bezpłatnego znakowania psów i kotów.
Znakowanie odbywać się będzie przez 

wszczepienie pod skórę elektronicznego 
mikroprocesora, jak również sprawować 
będzie nadzór nad wprowadzaniem danych do 
ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznako-
wanych www.safe-animal. Znakowane będą 
bezpańskie psy przyjmowane do schroniska, 
zwierzęta właścicieli, którzy są mieszkańcami 
Gminy.

Zabiegi znakowania zwierząt (czipowania) 
odbywać się będą w gabinecie weterynaryjnym 

„AMICUS”, ul. Garncarska 3, 32-410 Dobczyce, 
z którym Gmina podpisała umowę. Więcej 
informacji na stronie www.dobczyce.pl

Zachęcamy także do zapoznania się ze 
stroną www.safe-animal.eu.

ugim
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (10)

Tarta z pianką

15 dkg mąki, 
10 dkg masła, 
cukier puder, 
łyżka śmietany, szczypta soli, 
tłuszcz do posmarowania foremki, 
1 budyń czekoladowy, 
4 jajka, 
kiść winogron.

Budyń ugotować wg przepisu na opako-
waniu dodając 1,5 szklanki mleka, wystudzić, 
wymieszać z żółtkami, połączyć z ubitą na 
sztywno pianą z białek,

Zagnieść ciasto łącząc mąkę, masło, cukier, 
sól, śmietanę. 

Ciasto rozwałkować, wylepić nim foremkę, 
piec w temp. 200°C  ok. 20 minut.

Piankę wyłożyć na ciasto, ułożyć winogrona 
i ponownie zapiec ok.10 minut. 

Po wyjęciu tartę posypać cukrem pudrem. 
Można także dowolnie udekorować. 

Smacznego życzy 
Teściowa

Porada: knedle i pierogi nie będą się roz-
padały, gdy do wody dodamy rozrobioną mąkę 
ziemniaczaną w proporcji 1 łyżka na litr wody 
Dbajmy o siebie i swoich bliskich.

Z przepisów Teściowej

Na przyjęciu poruszano temat nieba 
 i piekła. Pewna pani zwróciła się do Tristana 
Bernarda:

- A dlaczego pan nie zabiera głosu w dyskusji?
- Proszę mi wybaczyć, ale jestem zmuszony 
koniecznością: mam przyjaciół po obu stronach.

Dwie panienki zapytały Juliusza Kossaka:
- Ile pan ma lat, mistrzu?
- To całkiem zależy od waszych zamiarów, 
moje panie - odpowiedział ostrożnie malarz.

Znana malarka i ilustratorka Maja Bere-
zowska dostała ataku wyrostka robaczkowego. 
Przed operacją pyta lekarza:

- Panie doktorze, czy ten szew będzie widoczny?
- O, to już zależy tylko od pani. 

C.F.

Ludzie z pasją: Józefa Żuławińska-Czyż 

To, że maluję sprawił przypadek. Kilka lat 
temu, w drodze do biblioteki spotkałam 

panią Elżbietę Kautsch. 
To ona właśnie namówiła mnie na udział 

w warsztatach pisania ikon, prowadzonych 
przez przybyłego z Węgier księdza. Początkowo 

nie bardzo chciałam. Zawsze uważałam, że 
rysowanie i malowanie są nie dla mnie, że nie 
potrafię. Wcześniej rysowałam jedynie wzory 
na obrusach, przepięknie haftowanych przez 
moją mamę. Ale była to raczej umiejętność 
liczenia - wzór trzeba było wyprostować lub 
zmienić, by pasował do rogu, rozmierzyć, odbić 
w odpowiednich miejscach. 

Nigdy więc nie próbowałam samodzielnie 
rysować. Rysowała moja mama, za rysunki w 
zeszytach dzieci dostawała niejednokrotnie 

„piątki dla babci”.
Na szczęście umiejętność przekonywania 

pani Elżbiety sprawiła, że postanowiłam 

spróbować. I okazało się, że udało mi się 
napisać moją pierwszą ikonę i że sprawiło mi 
to ogromną radość. 

No i zaczęło się. Kiedy dowiedziałam się, 
że panie Cecylia Frajtag i Anna Bugaj będą 
prowadzić podobne warsztaty, byłam jedną  
z pierwszych zapisanych. 

Napisałam już kilkanaście ikon, z których 
większość podarowałam. 
Po pewnym czasie spró-
bowałam też swoich sił 
w malarstwie olejnym. 
Malowałam kwiaty, cha-
łupki i aniołki. 

Teraz, w związku  
z koronowirusem, 
zajęcia są zawieszone. 
Bardzo mi ich brakuje. 
Malować można wpraw-
dzie w domu, ale brak 
jest piątkowych spotkań, 
brak tej atmosfery, brak 
fachowych porad naszej 
wspaniałej prowadzącej. 
Mam nadzieję, że wkrót-
ce znowu się spotkamy.
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Laptopy trafią do szkół podsta-
wowych w gminie Dobczyce
45 nowych laptopów zakupionych w ramach 

programu „Zdalna szkoła” będzie wspar-
ciem w zdalnym nauczaniu prowadzonym  
w szkołach podstawowych w gminie Dobczyce. 

Laptopy zakupione przy prawie 70 tys. dofi-
nansowaniu trafiły do placówek oświatowych 

prowadzonych przez gminę. 
- Sytuacja w naszym kraju rozwija się dynamicz-
nie. Musimy być czujni, by niekiedy z minuty na 
minutę podejmować konieczne działania. Cieszy 
mnie, że państwo polskie szybko zadziałało  
w tej sytuacji. To niezwykle wartościowe 
wsparcie dla samorządów – mówi burmistrz 
Tomasz Suś.

Zamknięcie szkół, obecnie przedłużone do 
24 maja, wymusiło reorganizację zajęć dydak-
tycznych i wprowadzenie systemu zdalnego 
nauczania. Niestety są uczniowie, którzy nie 
posiadają sprzętu, na którym mogliby realizo-
wać podstawę programową. W kształceniu na 
odległości pomóc mają właśnie takie działania, 
jak zakup niezbędnego sprzętu.

Pieniądze na zakup laptopów zostały pozy-
skane w ramach konkursu grantowego „Zdal-
na Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zabezpieczenie inwestycji 
sportowo-rekreacyjnych 
Na terenie parku miejskiego w Dobczycach, 

w miejscu dawnego OSiR, trwają prace 
nad zakończeniem budowy rowu przeciwpo-
wodziowego. 

W sąsiedztwie inwestycji sportowo-rekre-
acyjnych realizowanych w ramach projektów 

„Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dob-
czyckiego” konieczne było podjęcie dodatkowych 
działań zabezpieczających przed powodziami. 
Aktualnie na terenie parku montowane jest 
ogrodzenie zabezpieczające wzdłuż powstałego 
już rowu melioracyjnego. 

W efekcie prowadzonych prac połączone 
zostało koryto rzeki z istniejącym rowem przy 
drodze wojewódzkiej i odprowadzenie wody 
do Raby. Prace te są konieczne również do 
podjęcia dalszych działań służących poprawie 
odwodnienia terenów wokół ronda, szczególnie 
ul. Zarabie i ul. Nowowiejskiej.

Koszt inwestycji wynosi ponad 1,2 mln zł  
i w całości finansowany jest ze środków Gminy 
Dobczyce. 

Folklor w Duszy Gra  
– zmiana formuły konkursu

Przypominamy, że Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie 

zaprasza dzieci, młodzież oraz uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej z powiatu 
myślenickiego do udziału w VII Powiatowym 
Konkursie Plastycznym: „Folklor w Duszy 

Gra” – Bukiety kwiatów inspirowane wzorami 
ludowymi”.

W związku z epidemią koronawirusa, ośrodek 
kultury postanowił przenieść konkurs do sieci.

Zdjęcia lub skany prac oraz wypełnione 
karty zgłoszeń należy przesłać na adres mailowy: 
biuro@mgokis.dobczyce.pl do 15 maja. 

Wszystkie nadesłane prace zostaną opubli-
kowane przez MGOKiS w osobnym albumie, na 
profilu facebookowym. Przewidujemy przyzna-
nie nagród publiczności, za największa liczbę 
lajków oraz nagród jury. Zasady i czas trwania 
głosowania zostaną podane przy opublikowa-
nym albumie.

Celem konkursu jest wzbudzanie zaintereso-
wania polskim folklorem, wzorami, motywami 
oraz strojami ludowymi poprzez ukazanie ich 
piękna za pośrednictwem sztuk plastycznych, 
ukazanie piękna i bogactwa stylizowanych 
bukietów kwiatów, rozwijanie kreatywności, 
ekspresji oraz wrażliwości artystycznej dzieci, 
młodzieży i uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, prezentacja artystycznej twórczości 
dzieci, młodzieży oraz uczestników WTZ.

mgokis

Pomoc „szyta na miarę” 
naszych czasów
Wraz z wejściem w życie nakazu zasłania-

nia ust i nosa w miejscach publicznych, 
wzrosło zapotrzebowanie na maseczki, szcze-
gólnie te wielokrotnego użytku. Z pomocą  
w produkcji i dystrybucja do osób potrzebujących 
tego rodzaju środków ochrony zaangażowało 

się wiele osób i instytucji. 
W gminie Dobczyce jedną 

z największych akcji podjęto  
w parafii Dziekanowice, gdzie 
z nieużywanych koszulek ze 
Światowych Dni Młodzieży 
wolontariusze szyją maseczki dla 
parafian. Materiał na maseczki 
przekazany został przez Duszpa-
sterstwo Młodzieży Archidiecezji 
Krakowskiej oraz Sanktuarium 
Świętego Jana Pawła II w Kra-
kowie. Ksiądz Paweł Odziomek, 
kapelan Strażaków Gminy  
i Miasta Dobczyce, przekazał 
na ręce burmistrza Tomasza 
Susia kilkaset sztuk maseczek, 
które trafią do strażaków oraz 
najbardziej potrzebujących, 

którzy mogą je odebrać w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

Niezbędne elementy odzieży ochronnej trafiły 
do służb pomocowych z gminy Dobczyce także 
dzięki wsparciu firmy odzieżowej Rogers. Przed-
siębiorstwo przekazało także 500 sztuk maseczek 
materiałowych dla najbardziej potrzebujących 

z gminy Dobczyce. W celu zaopatrzenia się  
w taką maseczkę należy skontaktować się z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Dobczycach (tel. 12 37-21-714).

ugim
fot. ze zbiorów ugim i Parafii Dziekanowice

Zajęcia szachowe on-line dla 
dorosłych

Wychodząc 
naprze-

ciw oczekiwa-
niom dobczyc-
kich szachistów 
i tych, którzy 
chcą nimi 
zostać, TKKF 
D o b c z y c e 
zaprasza na wieczorne spotkania szachowe. 

Celem zajęć jest zainteresowanie dorosłych 
królewską grą, a także rozwój umiejętności 
szachowych. Zajęcia prowadzone będą on-line 
przez licencjonowanych instruktorów i sędziów 
szachowych.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod 
nr. tel. 512 928 759 oraz drogą mailową: ogni-
skotkkfdobczyce@gmail.com

Red.
fot. pixabay.com
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Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej online

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Dobczycach nie zapomina o swoich 

czytelnikach. Wiemy, że przez ten miesiąc 
byliście z nami. Bardzo Wam za to dziękujemy. 

Tym mocniej zapraszamy do dalszego śle-
dzenia oferty, która pojawia się na naszej stronie 
internetowej biblioteka.dobczyce.pl, Facebooku, 
Instagramie oraz kanale YouTube: Biblioteka 
Dobczyce. Aby ułatwić Wam poszukiwania, 
przygotowaliśmy spis propozycji.

Kto jeszcze nie słyszał o akcji Czytanie na 
Dobranoc Z MBP w Dobczycach musi koniecz-
nie nadrobić zaległości. Na YouTube biblioteki 
dostępnych jest 18 słuchowisk: 

„Dżok” Barbary Gawryluk – czyta Piotr Skóra 
(inicjator akcji CZYTANIE NA DOBRANOC)

„Poczet psujów polskich” Pawła Beręsewicza 

-  czyta Paweł Beręsewicz
„Sklep z babciami” Dominiki Gałki – czytają 

Dorota Mistarz i Łukasz Matuła
„Jak Zuzia Wiktorkowi o zwierzętach leśnych 

opowiadała” Jadwigi Daniek-Salawy – czytają 
Małgorzata Bartnik i Justyna Szawara

„Wiewiórka Laurka i sekret Poziomkowej 
Polany” Ewy Pająk-Ważnej – czyta Tomasz Suś

„Od słowa do słowa o Dobczycach mowa czyli 
sentymentem pisane” Marty Gruceli – czytają 
Marta i Marcin Grucelowie

„Mój tata jest olbrzymem” Pawła Wakuły  
– czytają Elżbieta Dąbrowska, Agnieszka Stasik, 

Joanna Kaczor, Anna Krawczyk, Agnieszka 
Bieniek i Karolina Kwinta

Kluby działające przy naszej bibliotece również 
mają dla Was coś specjalnego. Szykujemy cykl 

„Klubowa Biblioteka”. Już teraz poznać możecie 
działalność Klubu Nowych Technologii. Film 
czeka na Was niezmiennie na kanale YouTube 
Biblioteka Dobczyce.

Klub Małych i Dużych zaprasza na Ilu-
strowanki, czyli wiersze (dla dzieci i nie tylko) 
malowane i czytane przez Małgorzatę Molendys.  
Dostępnych 5 ilustracji na YouTube biblioteki: 

„Biedronka”, „Rok”, „Jajo” (wiersze Marty 
Gruceli)

„Dobczyce – moja mała ojczyzna”, „Gdzie 
pani wiosna ma swoje mieszkanie? (…)” (wiersze 
Jadwigi Daniek – Salawy)

Kulturalne 
espresso zaprasza 
wszystkich miło-
śników kultury na 
Poezję przy Kawie. 
W czwartki o godz. 
10. można posłu-
chać twórczości 
lokalnych poetów. 

Na Facebooku 
i YouTube biblio-
teki dostępne są 
już wystąpienia  
z wierszami: Lucy-
ny Dyrcz-Kowal-
skiej, Katarzyny 
Dominik, Kazimie-
rza Budyna.

Specjalnie dla 
Was, na bibliotecz-
nym kanale zna-
lazły się też nowe 
filmy. Zapraszamy 
do oglądania:

„Lokalna Misja 
Specjalna bez wychodzenia z domu” (podróż po 
ciekawych miejscach w gminie oraz ciekawostki 
związane z  Akcją Zostań Super Czytelnikiem)

„Czy to już koniec akcji?”  (małe podsumo-
wanie VI Edycji Zostań Super Czytelnikiem)

„Co czytamy? Polecamy!”  (5 bibliotekarzy  
i 5 książek wartych uwagi)

„Paris Paris. Wirtualne zwiedzanie wystawy 
Pawła Stożka” (film wprost z biblioteki)

Książka w bibliotece to podstawa. Dlatego 
zakupione nowości wpisujemy i oprawiamy. 
Jeszcze nie można ich pożyczać, ale zobaczyć 
je w naszym nowym katalogu online. Na www.

dobczyce-mbp.sowa.pl szu-
kajcie kolekcji: nowości  
i zapowiedzi. Katalog wzbo-
gaciliśmy również o literatu-
rę dostępną w formie elek-
tronicznej na platformach: 
WOLNE LEKTURY, LIBRA 
IBUK i LEGIMI. Mailowo 
(mbp@dobczyce.pl) można 
otrzymać kod do platformy 
Libra Ibuk. W pierwszym 
dniu miesiąca przesyłamy 
dostęp do Legimi (decydujeo 
tym kolejność zgłoszeń).

Pozdrawiamy! Trzy-
majcie się zdrowo! 

MM 
fot. MBP Dobczyce

KS Raba wznawia treningi

W nawiązaniu do ostatniej 
decyzji Ministerstwa 

Sportu, dotyczącej otwarcia 
części obiektów sportowych, 
KS Raba wznawia treningi 
od środy 6 maja.

Z uwagi na panujący  
w dalszym ciągu stan zagroże-
nia epidemicznego, mając na uwadze wytyczne 
Ministerstwa Sportu a także zalecenia Ministerstwa 
Zdrowia oraz w trosce o zdrowie zawodników, 
trenerów i ich rodziny, przyjęte zostały wytyczne, 
które pozwolą zminimalizować ryzyko związane 
z występowaniem wirusa...

Grupa treningowa liczy maksymalnie 6 osób 
(dotyczy każdej sekcji piłkarskiej).

Czas trwania zajęć wynosi 60 minut.
Informacja dotycząca harmonogramu 

zostanie przekazana rodzicom poprzez wia-
domość SMS (od r.2007 i młodsi) oraz a w kat. 
trampkarze - juniorzy poprzez wiadomość na 
grupie w portalu społecznościowym. Seniorzy 
również otrzymają wiadomość SMS.

Obowiązuje zachowanie dystansu społecz-
nego oraz zasłanianie twarzy - NIE DOTYCZY 
osób przebywających na obiekcie (boiskach)  
w czasie treningu.

Zawodnicy przychodzą na zajęcia przebrani - 
brak możliwości skorzystania z szatni (poza WC)

Rodziców obowiązuje zakaz wchodzenia na 
obiekty sportowe.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wcho-
dzących (odpowiednie środki zapewnia Klub).

Zapewniona dezynfekcja sprzętu klubowego 
po każdym treningu.

Zajęcia będą prowadzone w sposób taki, 
aby do maksimum zminimalizować możliwość 
kontaktu między zawodnikami.

Treningi dla grup od r.2007 i młodsi odby-
wać się będą na przygotowanych boiskach przy 
ul. Pogórskiej (dawne boczne boisko) Miejscem 
zbiórki jest teren zielony przy parkingu, gdzie 
będzie znajdował się trener grupy.

Prośba aby przed wyjściem dziecka na 
trening zmierzyć temperaturę.

KS Raba Dobczyce
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Kultura w czasie epidemii
Zdecydowanemu spowolnieniu uległo życie 

kulturalne w naszej gminie. Wzięliśmy 
sobie do serca słowa „Zostań w domu!”. Wraz 
z nimi przenieśliśmy życie do internetu.

Ośrodek kultury w Dobczycach przez cały 
ten czas przypominał na swojej facebookowej 
stronie o wydarzeniach, które odbywały się  

w RCOS, zachęcał do udziału w wydarzeniach 
kulturalnych online. Nie zabrakło informacji 
dotyczących materiałów edukacyjnych oraz 
zajęć plastycznych.

Kwiecień i maj to w ośrodku kultury w Dob-
czycach rokrocznie okres bardzo intensywnych 

działań – to czas, kiedy odbywają się cykliczne 
imprezy kulturalne, sportowe, kiedy finał mają 
wyjątkowe konkursy.

Jednym z nich jest Małopolski Festiwal 
Talentów Muzycznych i tanecznych „Talenty 
Małopolski”. W tym roku eliminacje powiatowe 
po raz pierwszy odbywać się miały w Wiśniowej, 

natomiast finał majowy  
– tradycyjnie w Dobczy-
cach. 

Ze względu na sytu-
ację związaną z epidemią 
COVID-19, organizatorzy 
postanowili odwołać tego-
roczny festiwal. Ale zawsze 
można powspominać 
wspaniałe występy. Na 
stronie ośrodka kultury 
w Dobczycach znajdziemy 
przebogatą galerię zdjęć, 
natomiast na stronie www.
myslenice-itv.pl znajdzie-
my archiwalne nagrania 
z finałów w dobczyckim 

RCOS.
Jeszcze z końcem marca miał się obyć trzeci 

z cyklu koncertów w ramach projektu „Cztery 
pory roku”. Organizatorami tychże były Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dobczycach, Miejsko-

-Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach, Sekcja 
Wokalna MGOKiS Dobczyce i Stowarzyszenie 
Ispina. Wokaliści nadal ćwiczą i przygotowują 
się na lepsze czasy – prowadząca Sekcję Beata 
Czajka-Rolińska zaprasza wszystkich śpiewa-
jących, od najmłodszego do najstarszego, na 
zajęcia online. Wszyscy zapewniają, że kiedy 
wróci normalność, będą w dobrej formie.

W kwietniu hol w szkolnej części budynku 
oczekiwał na najazd robotów, które startować 
miały o palmę pierwszeństwa w Powiatowych 
Mistrzostwach Robotów (typu sumo lego Mind-
storms). Zawody odbywają się nieprzerwanie od 
2013 roku w różnych miejscowościach powiatu 

myślenickiego. W tym roku gospodarzem miały 
być Dobczyce – i inicjator tych zawodów Stowa-
rzyszenie KAT. Organizator na razie nie odwołał 
mistrzostw, a tylko zdecydował o przesunięciu na 
inny termin. Konkretna data zostanie ustalona 
w miarę rozwoju sytuacji związanej z epidemią.

Wiosna w RCOS to także wygimnastyko-
wane i uzdolnione dziewczynki i dziewczęta.  
W tym roku organizatorzy przygotowywali się 
do piątego Otwartego Turnieju „Wiosny” w Gim-
nastyce Artystycznej. Organizatorem Turnieju 
jest MGOKiS i Sekcja Gimnastyki Artystycznej 
MGOKiS z Tatianą Krupowicz na czele. 

To wyjątkowo kolorowy Turniej, pełen 
młodych talentów, który z wypiekami na twarzy 
oglądają rodzice zawodniczek, a także widzowie. 
Ciekawe układy i wywiady z poprzednich tur-
niejów można zobaczyć na stronie niezawodnej 
Myślenice iTV.

Maj również nie będzie nas rozpieszczał. 
Odwołane zostały uroczystości 3 Maja związane 
z otwarciem sezonu, nie odbędzie się tradycyjna 
Parada Kóz, przesunięte na inny termin zostały 
zawody biegowe w ramach Festiwalu Biego-
wego „O Złotą Kózkę”. Przeniesione na inny 
termin zostaną także spektakl muzyczny Studia  
R „Aladyn” oraz „Kobieta idealna”.

Zapraszamy na strony organizatorów imprez, 
gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje 
o terminach wydarzeń.

Red. 
zdjęcia: Paweł Stożek, mgokis, ugim

Pasja przekuta w sukces

Dla Mileny Jurkiewicz, gimnastyczki, uczen-
nicy SP w Kornatce, luty był niezwykle 

owocnym miesiącem. Zajęła m.in. pierw-
sze miejsce w układach zbiorowych w Mię-
dzynarodowym Walentynkowym Turnieju  
w Gimnastyce Artystycznej Sweet Valentine 
Cup w Myślenicach oraz pierwsze miejsce  
w III Ogólnopolskim Magicznym Turnieju Grup 
Rekreacyjnych w Gimnastyce Artystycznej  
o Lśniąca Gwiazdę w Gliwicach.

Milenka swoje pierwsze zajęcia ruchowe 
rozpoczęła w wieku 5 lat, uczęszczając na zaję-
cia z baletu, które odbywały się raz w tygodniu. 
Trwało to dwa lata. Następnie dołączyła do grupy 

„INTOX” Dobczyce i tam wraz z koleżankami ze 
szkoły: Amelią i dwiema Emiliami, na zajęciach 
uczyły się tańca z pomponami. W układach 
zbiorowych dziewczynki osiągały bardzo dobre 
wyniki, dodatkowo Milenka startowała też  
w układach indywidualnych. 

Już w wieku 8 lat startowała w grupie wiekowej 
8-12 lat, pokonując konkurentki i zdobywając 
Mistrzostwo Polski Południowo-Wschodniej. 
Otrzymała prawo udziału w Mistrzostwach 
Polski w Kędzierzynie Koźlu. Tam, wraz z kole-
żankami w układach zbiorowych oraz w występie 

indywidualnym, godnie reprezentowały Gminę. 
W kolejnym roku sytuacja się powtórzyła. 

Tym razem Milena zdobyła Wicemistrzostwo 
Polski Południowo-Wschodniej. Równocześnie 
Milenka rozpoczęła zajęcia z gimnastyki sporto-
wej, gdzie pod okiem Piotra Skóry, rozwija swoją 
sprawność fizyczno-akrobatyczną. Uczestniczyła 
w dwóch olimpiadach sportowych, reprezentując 
SP w Kornatce. W tym roku szkolnym w kate-
gorii klas V roczników 2008 - 2009, zdobyła 
drugie miejsce.

Z uwagi na zawieszenie działalności sekcji 
„INTOX” Dobczyce, wolny czas postanowiła 
poświęcić gimnastyce artystycznej. Dzięki pra-
cowitości i zaangażowaniu na treningach, pod 
czujnym okiem instruktorki Tatiany Krupowicz, 
na kolejnych zawodach, a był to Turniej Wiosny 
w Dobczycach, w stawce kilkunastu zawodni-
czek wywalczyła swoje pierwsze miejsce w tej 
dyscyplinie. 

Następne sukcesy to m.in. pierwsze miej-
sca w: Międzynarodowym Turnieju Smoka 
Krakowskiego w Gimnastyce Artystycznej  
w Krakowie (2018), I Ogólnopolskim Turnieju  
w Gimnastyce Artystycznej Grup Rekreacyjnych 
o „Złotego Jednorożca” w Łodygowicach (2019), 
V Ogólnopolskiej Gali Gimnastyki Artystycznej 
Grup Rekreacyjnych LA PASSIONE w Łodzi 

(2019), Ogólnopolskim Turnieju w Gimnastyce 
Artystycznej Princess Cup 2019 w Ząbkowicach 
Śląskich, I Otwartym Turnieju w Gimnastyce 
Artystycznej Grup Rekreacyjnych „Christmas 
Talents” w Kaliszu (2019).

Obecnie Milenka na treningi poświęca 6,5 
godziny tygodniowo, trenując od poniedziałku 
do soboty, z czego 4,5 godziny zajmuje jej gim-
nastyka artystyczna, a 2 godziny gimnastyka 
sportowa.

Małgorzata Jurkiewicz
fot: DPI24
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W MGOKiS praca wre!
Wprawdzie koronawirus zamknął Miej-

sko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Dobczycach dla mieszkańców, ale nie znaczy 
to, że pracownicy ośrodka kultury nie mają co 
robić, kiedy w budynku pusto.

W Regionalnym Centrum Oświatowo-Spor-
towym w Dobczycach trwają bieżące prace 
porządkowe i konserwatorskie całego budynku. 

Pracownicy intensywnie zajmują się odnawianiem 
poszczególnych pomieszczeń, sal i korytarzy. 

Cały obiekt jest poddawany gruntownym 
porządkom, m.in. malowaniu ścian, konser-
wacji podłóg, myciu okien, szorowaniu płytek, 
czyszczeniu umeblowania, wymianie zepsutych 
elementów. 

Monitoring budynku został usprawniony 
poprzez naprawę i aktualizację systemu. Hala 
sportowa, trybuny i szatnie przeszły gruntowne 

sprzątanie i oczekują w gotowości na wznowienie 
rozgrywek i imprez sportowych. 

W sali konferencyjnej trwają przygotowania 
do możliwości organizacji wystaw dzieł malar-
skich. Wokół całego budynku i na błoniach przez 
cały czas trwają bieżące prace porządkowo-kon-
serwatorskie.  

Wyremontowany został plac zabaw. Odnowio-

ne zostały zestawy sprawnościowe, zjeżdżalnie, 
huśtawki, drabinki, domki, ławki, piaskownica. 

W trosce o bezpieczeństwo trwa całkowita 
wymiana elementów drewnianych, które uległy 
zużyciu. Na placu zabaw oraz na parkingu obok 
zostały posadzone nowe drzewka, które wkrótce 
się zazielenia i przyozdobią obiekt rekreacji. Do 
kolejnego etapu prac przygotowywane są garde-
roby, aula widowiskowa, foyer oraz hol szkoły.

tekst i fot. mgokis


