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Punkt Szczepień Powszechnych w gotowości

Gmina Dobczyce wspólnie z podmiotem 
leczniczym Specjalmed i przy współ-

pracy z TKKF Dobczyce zakończyła prace 
przygotowawcze do uruchomienia Punktu 
Szczepień Powszechnych w Dobczycach  
w sali gimnastycznej Ogniska TKKF Dob-
czyce przy ul. Podgórskiej 2. 

Obiekt został odpowiednio wyposażony 
i przeszedł niezbędne kontrole, zarówno 
przeprowadzone przez pracowników NFZ, 
jak i Sanepidu. Rozpoczęcie funkcjonowania 
punktu uzależnione jest jedynie od terminu 
dostawy szczepionek, co jest niezależne od 
organizatorów (stan na dzień 27 kwietnia, 
przyp. red.).

Podczas kontroli Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, która odbyła się w obecności 
reprezentantów spółki Specjalmed oraz 
pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki 
Zofii Kozielskiej, wiceburmistrz Edyta Pod-
mokły podsumowała realizację wykonanych 
przygotowań. 

– Po tym, jak otrzymaliśmy decyzję 
Wojewody Małopolskiego w sprawie moż-
liwości uruchomienia Punktu Szczepień 
Powszechnych w Dobczycach, o co wniosko-
wała Gmina Dobczyce, niezwłocznie wraz  
z placówką Specjalmed podjęliśmy działania 

przygotowujące. Dziś, po niespełna 10 dniach, 
mamy już profesjonalnie przygotowany  
i wyposażony obiekt – mówi Edyta Podmokły. 

- W tym miejscu pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim zaangażowanym osobom 
i organizacjom za włożoną w to działanie 
pracę, w szczególności spółce Specjalmed, 

która jest operatorem punktu oraz dobczyc-
kiemu TKKF-owi – gospodarzowi obiektu. 
Dziękuję także jednostkom OSP Kwapinka 
oraz OSP Skrzynka za montaż namiotu,  
w którym wypełniane będą wstępne ankiety.

Punkt Szczepień Powszechnych w Dobczy-
cach to jeden z dwóch takich punktów, które 
powstają na terenie powiatu myślenickiego, 
co istotne, przy korzystaniu z punktów nie 
obowiązuje rejonizacja. 

W Punkcie Szczepień Powszechnych  
w Dobczycach planuje się zaszczepić dzien-
nie 350 osób. 

Szczegóły dotyczące zapisów na szczepie-
nia w punkcie będą zamieszczone na stronie 
www.dobczyce.pl czy stronie przychodni 
Specjalmed, gdy tylko znana będzie data 
jego uruchomienia. 

jota
fot. Joanna Talaga
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temat z okładki

Świętość i codzienność - projekt transgraniczny
Figury i kapliczki posiadają wyjątkową 

wartość historyczną i artystyczną. Także  
w gminie Dobczyce licznie spotykane świadczą 
o pobożności i religijności kolejnych pokoleń. 

Ich największym wrogiem jest mijający 
czas, który z roku na roku odciska piętno na 

tych zabytkowych obiektach. Realizacja dzia-
łań na rzecz ochrony tego rodzaju pomników 
jest ważna, ale i bardzo kosztowna, dlatego 
szczególnie istotne jest skuteczne pozyski-
wanie środków zewnętrznych na ten cel.

Takie właśnie środki udało się pozyskać 

Gminie Dobczyce z Programu Współpracy 
Trnasgranicznej Interreg. W ramach tego 
programu Gmina Dobczyce, wspólnie ze 
słowackimi partnerami – Gminą Vitanova 
oraz Gminą Cimhova, przystąpiła do reali-
zacji projektu „Świętość i codzienność na 

polsko-słowackim pograniczu”.
Projekt ten, poprzez realizację prac 

konserwatorskich, przyczyni się do ocalenia  
9 zabytkowych obiektów kultury materialnej 
na pograniczu polsko-słowackim. W gmi-
nie Dobczyce pracami konserwatorskimi 

objęte zostały takie obiekty jak: 
barokowa kamienna kapliczka  
z rzeźbą św. Floriana zlokalizowana 
w dobczyckim rynku, kapliczka 
w formie groty umiejscowiona  
w lipie „Marysieńka”, czy kamien-
na kapliczka Męki Pańskiej  
w Stojowicach. 

Prace zakończyły się już przy 
większości zabytkowych obiek-
tów (poza Stojowicami), a ich 
poziom był zróżnicowany i uza-
leżniony od stanu pomnika. Przy 
figurze św. Floriana największym 
problemem były zielone nalo-
ty pochodzenia organicznego 
na kamiennym postumencie.  
W efekcie prac figura została m.in. 
oczyszczona i zaimpregnowana. 
W Stojowicach podobny problem 
dosięgnął kapliczkę Męki Pańskiej, 
gdzie obiekt zainfekowany został 
przez rośliny zarodkowe, które 
spowodowały barwne naleciałości 
i przyczyniały się do dezintegracji 
kamienia.

Prace konserwatorskie przy 
kapliczce w formie groty, umiej-
scowionej w lipie „Marysień-
ka” prowadzone były etapami. 
W pierwszej kolejności podjęte 
zostały działania w zakresie pie-
lęgnacji samej lipy, która stanowi 
wyjątkowy pomnik przyrody.  

W kolejnym etapie wykonane zostały prace 
konserwatorskie przy piaskowcowej grocie, 
czego zwieńczeniem było umiejscowienie  
w jej wnętrzu nowej figury Matki Bożej.

Projekt „Świętość i codzienność na pol-
sko-słowackim pograniczu”, realizowany 
przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) 
wraz z partnerami projektu, opiewa na 
kwotę 106 390,08 euro w tym: 73 430,80 
euro stanowią środki z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (w tym dla 
Gminy Dobczyce 39 326,48 euro), 8 325,68 
euro stanowią środki z budżetu państwa  
(w tym dla Gminy Dobczyce 2 313,32  euro), 
a pozostałe 24 633,60 euro stanowią środki 
własne gmin (w tym dla Gminy Dobczyce 
4 626,65 euro). Całkowita wartość projekt 
u dla Gminy Dobczyce wynosi 46 266,45 
euro (w tym dofinansowanie 41 639,80 euro).

W ramach projektu w słowackiej gminie 
Vitanová zrealizowane zostały prace konser-
watorskie przy kamiennej polichromowanej 
kapliczce św. Rocha, przydrożnym krzyżu 
kamiennym z postacią Jezusa Chrystusa oraz 
przedstawieniem Bolejącej Madonny stojącej 
u podstaw krzyża oraz kapliczce Najświętszej 
Marii Panny. W gminie Čimhová prace zre-
alizowane zostały przy kamiennym krzyżu 
z postacią Jezusa Chrystusa oraz Bolejącej 
Madonny u podstaw krzyża, kamiennym 
krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz 
przedstawieniem św. Piotra stojącego u 
podstawy krzyża oraz kamiennym krzyżu 
z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedsta-
wieniem niezidentyfikowanego świętego 
stojącego u podstaw krzyża.

jota
fot. Joanna Talaga

Dofinansowanie z budżetu małopolskiego
Oprócz dofinansowania z programów 

unijnych, Gmina Dobczyce skorzystała  
z dofinansowania z budżetu województwa 
małopolskiego w ramach programu „Kapliczki 
Małopolski 2021”. 

Sejmik województwa podjął decyzję  
o udzieleniu dotacji dla samorządów, które 
podejmują prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlanego przy 
zabytkowych kapliczkach. 

W ramach tej dotacji wykonana zostanie 
konserwacja kamiennej kapliczki przydrożnej 
pw. św. Walentego z 1858 roku w Brzączo-
wicach. Kwota dotacji dla naszej gminy na 
ten cel to 10 000 zł.
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci 
wodociągowej, to kolejne ważne inwestycje 

w gminie Dobczyce. To przede wszystkim 
inwestycja w komfort życia mieszkańców 
oraz w ochronę środowiska. 
Ruszyły prace przy sieci wodociągowej 
w Sierakowie i budowie kanalizacji 
w Kornatce

Niespełna miesiąc po podpisaniu umowy 
na realizację budowy i przebudowy sieci 

wodociągowej w Sierakowie oraz budowy 
kanalizacji grawitacyjnej – zlewnia Kornatka 
(Zalas), wykonawca wszedł na plac budowy. 

Pierwsze prace w terenie ruszyły w Siera-
kowie w odległości 500 m poniżej zbiorników 
zlokalizowanych przy granicy z Jankówką 
i postępują w stronę dworu. Równolegle 
rozpoczęły się też roboty w Kornatce (przy-
siółek Zalas), gdzie realizowana jest budowa 
kanalizacji sanitarnej. W terenie została 
już wytyczona linia przebiegu kanalizacji, 
zgodnie z którą prowadzone są prace.

Realizacja zadania z zakresu poprawy 
gospodarki wodno-ściekowej opiewa na 
kwotę 3 159 260,12 zł, z czego 2 000 000 zł 
stanowią środki przekazane Gminie Dobczyce 
przez Województwo Małopolskie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

- Zaplanowane inwestycje podniosą jakość  
i komfort życia mieszkańców oraz pozytywnie 
wpłyną na stan środowiska naturalnego  

– mówi burmistrz Tomasz Suś. – Nie można 
pominąć tutaj także zaangażowania radnych 
Małgorzaty Jakubowskiej i Jolanty Ziemby, 
które mocno wspierały nas w staraniach 
o realizację tych zadań. Inwestycje będą 
realizowane w problematycznych obsza-
rach gminy, gdzie już od lat mieszkańcy 
wskazywali na potrzebę budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji.
Budowa i przebudowa sieci wodo-
ciągowej wraz z infrastrukturą  

w miejscowości Sieraków (etap I)
W ramach tej części zadania zapla-

nowano przebudowę ok 4 km wodociągu  
w miejscowości Sieraków. Wyremontowane 
również zostaną zbiorniki wody oraz wybu-
dowana zostanie kontenerowa pompownia 
wody wraz z rurociągiem tranzytowym  
o długości ok 0,7 km umożliwiająca zasilenie 
przebudowywanego wodociągu z miejskiej 
sieci wodociągowej, do której wodę dostarcza 

MPWiK Kraków (obecnie przebudowywa-
ny wodociąg zasilany jest z ujęć własnych 
Gminy Dobczyce zlokalizowanych w  Dzie-
kanowicach).

Eksploatowany obecnie wodociąg  
w miejscowości Sieraków to jeden z pierw-
szych wodociągów wybudowanych w latach 
80. na terenie gminy Dobczyce. Stalowe 
rury użyte do jego budowy są w bardzo 
złym stanie technicznym co powoduje 
liczne awarie i bardzo duże straty wody. 
Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem 
osadów nagromadzonych wewnątrz rur  
i okresowym pogorszeniem jakości wody 
na danym odcinku sieci.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)

W ramach tej części zadania z0aplano-
wano budowę kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej  
o długości 0,27 km z dwoma przydomowymi 
pompowniami ścieków. Zaplanowany do 
realizacji odcinek kanalizacji to uzupeł-
nienie wybudowanej w latach 2012 – 2013r  
w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji  
w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudo-
wanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez 
istniejące pompownie ścieków trafią na 
oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.

Zadanie realizowane jest z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 
2014 – 2020, „Gospodarka wodno-ściekowa” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Kolejne kilometry kanalizacji powstaną 
w gminie Dobczyce

Gmina Dobczyce podpisała umowę  
z Konsorcjum Firm Hydroterm Sp. z o.o. 
(lider) i Inwestycje Liniowe INVEST-LINE 
Sp. z o.o. (partner) na realizację zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce”. 

Jest to kolejna ważna inwestycja z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej realizowana 
przez Gminę Dobczyce. Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w części miejscowości 
Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce na ul. 
Skrzyneckiej i ul Widokowej, umożliwi 
podłączenie ok. 127 budynków do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków 
na oczyszczalnię ścieków w Dobczycach.

– Jest to istotne zadanie z zakresu popra-
wy infrastruktury komunalnej na terenie 
gminy, które niesie ze sobą wiele korzyści 
dla mieszkańców i środowiska naturalne-
go – mówi wiceburmistrz Edyta Podmokły. 

– Rozbudowa sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej w gminie Dobczyce stała się jednym 
z priorytetowych zadań gminy. Niedawno 
podpisaliśmy umowę z wykonawcą na roz-
budowę kanalizacji w Kornatce w przysiółku 
Zalas oraz budowę i przebudowę wodociągu 
w Sierakowie. Realizacje tych inwestycji 
pozwolą na znaczną poprawę standardu 
życia mieszkańców tych miejscowości. 

Realizacja zadania ureguluje gospodarkę 
ściekową na obszarze inwestycji i zapewni 
oczyszczenie ścieków do poziomu wymaga-
nego przepisami prawa. Realizacja znacząco 
wpłynie na poprawę komfortu mieszkańców 
oraz jakości środowiska. Do sieci kanaliza-
cji miejskiej podłączone zostaną budynki 
dotychczas wyposażone w zbiorniki na 
nieczystości płynne. Inwestycja zapobiegnie 
ewentualnym zanieczyszczeniom gleb i wód 
gruntowych spowodowanym nieszczelnością 
tych zbiorników. Rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej umożliwi także w przyszłości 
dalszą rozbudowę systemu kanalizacji  
w Skrzynce oraz podłączenie kolejnych 
miejscowości – Stadnik i Kędzierzynki.

Koszt inwestycji wyniesie 6 244 710,21 zł. 
Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, w ubiegłym roku Gminie Dobczy-
ce przyznana została pożyczka w wysokości  
6 618 850 zł, która zostanie częściowo umo-
rzona po osiągnięciu określonego efektu 
rzeczowego. Pożyczka przyznana została na 
podstawie złożonego przez Gminę wniosku  
w ramach Ogólnopolskiego Programu Gospo-
darki Wodno–Ściekowej poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Progra-
mie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Ostateczna wartość udzielonej pożyczki 
zostanie określona w stosownej umowie 
uwzględniającej wartość podpisanej umowy 
z wykonawcą robót.

Planowane zakończenie inwestycji prze-
widziane jest na koniec 2022 r.

tekst i fot: ugim

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
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z życia gminy

Trwa Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia w całej Polsce trwa Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań 2021. Uczestnictwo w spisie jest 
obowiązkowe, ale udział w nim jest łatwy  
i nie wymaga wychodzenia z domu, ponie-
waż najprościej jest to zrobić przez internet, 
choć to niejedyna opcja. 

Jeśli ze względu na wiek czy stan zdrowia 
ktoś nie umie tego zrobić, pomogą osobiście 
lub telefonicznie rachmistrzowie lub pracow-
nicy Gminnego Biura Spisowego. Dowiedz 

się, w jaki sposób możesz się spisać.
Samospis internetowy – podstawowa 
metoda udziału

Polega on na samodzielnym wypełnieniu 
na komputerze lub na urządzeniu mobilnym 
formularza spisowego, dostępnego na oficjal-
nej stronie Głównego Urzędu Statystycznego 
pod adresem spis.gov.pl 

Dla wygody i bezpieczeństwa umożli-
wiony jest także kontakt telefoniczny „Spis 
na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer telefonu 22/279 99 99 od ponie-
działku do piątku od 8. do 18. możecie się 
spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu.

Gminne Biuro Spisowe
Przez cały czas trwania spisu można 

również skorzystać ze stanowisk kompu-
terowych przygotowanych do samospisu 
dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub  
w najbliższym oddziale Urzędu Statystycz-
nego, w zależności od aktualnej sytuacji 
epidemicznej. Aby spisać się w Gminnym 
Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy i Miasta 
Dobczyce należy zadzwonić pod nr telefo-
nu 12/372 17 55 lub 12/372 17 09 i umówić 

się z pracownikiem urzędu na samospis  
w biurze spisowym. Pracownicy udostępnią 
komputer oraz w razie potrzeby pomogą  
w wypełnieniu formularza.
Spisanie przez rachmistrzów spisowych

Osoby, które nie będą mogły spisać 
się samodzielnie, zostaną spisane przez 
rachmistrzów spisowych jedną z dwóch 
metod uzupełniających w formie: wywiadu 
telefonicznego, wywiadu bezpośredniego, 
o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Serdecznie zachęcamy do dokonywania 
samospisu samodzielnie lub za pomocą 
Gminnego Biura Spisowego.

Uwaga na oszustów

W związku z otrzymywaniem od miesz-
kańców informacji o przypadkach 

nieuczciwego zachowania pracowników 
niektórych firm fotowoltaicznych, które 
powołują się na realizację zadań w ramach 
projektów prowadzonych przez Gminę Dob-
czyce, informujemy, że aktualnie z ramienia 
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce nie są 
prowadzone takie działania.

Bardzo prosimy o szczegółową wery-
fikację firm i osób, które się z Państwem 
kontaktują, a w razie wątpliwości i pytań 
prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i Miasta 
Dobczyce pod nr tel. 12/372 17 77.

ugim

Trwa nabór wniosków w 
programie Równać Szanse 

Ruszył nabór wniosków w konkursie 
Równać Szanse - Małe Granty. Jego 

celem jest wsparcie projektów, które będą 
rozwijały kompetencje społeczne i emocjo-
nalne młodych ludzi z małych miejscowości. 

W konkursie można zdobyć nawet 8500 
zł na realizację pięciomiesięcznego projektu 
w swojej miejscowości.

Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie 
i szansa na współpracę z innymi. Uczest-
nicy projektów ustalają wspólny cel, który 
chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy  
w zespole, poznają lokalną historię, kulturę  
i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Dzia-
łają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają 
pasje i zainteresowania, sprawdzają się  
w zupełnie nowych sytuacjach.

Uczestnikami projektów jest młodzież 
w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich 
i małych miast (do 20 000 mieszkańców). 
W grupie projektowej powinno działać 
minimum 10 osób, a zalecana liczba osób 
w grupie to 12-15 osób.

Termin składania wniosków do 1 czerwca 
do godz. 12. Szczegóły programu, wszystkie 
ważne terminy oraz miejsce, gdzie będziemy 
mogli wypełnić i złożyć wniosek, znajdują 
się na stronie rownacszanse.pl

Red. 

Szanowni Mieszkańcy Brzezowej  
i gminy Dobczyce

Opracowane zostały dzieje jednej  
z najpiękniej położonych wsi w naszej gmi-
nie – Brzezowej.

Tekst uzupełniony został znakomitymi 
i niepowtarzalnymi zdjęciami.

Pragniemy, aby te informacje ukazały 
się w formie książkowej. 

Autorka – Maria Nowakowska oraz 
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich z Brze-
zowej, proszą o pomoc w zbiórce funduszy 
na ten cel. 

Dziękujemy za każdą przekazaną sumę. 
Pieniądze można wpłacać na konto:

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezowej
32-410 Dobczyce, Brzezowa 147

52 8602 0000 0000 0301 8170 
0003

Z dopiskiem: Wydanie książki 
„Zarys dziejów Brzezowa”

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjem-
ności ARTS wraz z Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amery-
kańską Fundacją Wolności ogłasza konkurs 

„DZIAŁAJ LOKALNIE 2021” w powiecie 
myślenickim w partnerstwie z gminami 
Myślenice, Dobczyce, Siepraw.

W ramach programu Działaj Lokalnie 
przyznawane jest dofinansowanie lokalnym 
organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, 
które animują współpracę mieszkańców na 
rzecz dobra wspólnego.

W tym roku organizatorzy zapraszają 
do skorzystania z nowej ścieżki Dziedzic-
two - Archiwizacja, której partnerem jest 
Centrum Archiwistyki Społecznej.

Niedłu-
go wszyscy 
chętni będą 
mieli okazję 
zapisać się 
na Webinar 
wprowadza-
jący oraz na 
spotkanie z Ambasadorami Centrum Archi-
wistyki Społecznej

Szczegółowe informacje na temat kon-
kursu dostępne są na stronie: arts-fun.pl

Wnioski można składać wyłącznie  
w generatorze dostępnym pod linkiem sys-
tem.dzialajlokalnie.pl do 21 maja.

Red.
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Trwa nabór wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produkcji rolnej 
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych  
i katastrof” PROW 2014-2020.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 
straty spowodowane klęskami żywiołowymi, 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski 
o przyznanie pomocy do 31 grudnia.

O wsparcia mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy ponieśli straty spowodowane przez 
co najmniej jedną z następujących klęsk 
żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, 
suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, 
grad, huragan, uderzenie pioruna.

Ponadto o taką pomoc mogą wnioskować 
rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub 
zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Przyznanie wsparcia nastąpi, jeżeli  
w gospodarstwie powstały szkody spowo-
dowane przynajmniej przez jedną z wymie-
nionych klęsk, bądź strat spowodowanych 
wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce 
w roku, w którym jest składany wniosek 
o przyznanie pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzedzających rok 
składania wniosku o przyznanie pomocy.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń 
losowych ponieśli straty w wysokości co naj-
mniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej  
w gospodarstwie z trzech lat poprzedzają-
cych rok, w którym wystąpiła szkoda, albo 

z trzech lat w okresie pięcioletnim poprze-
dzającym rok, w którym wystąpiła szkoda,  
z pominięciem roku o najwyższej i najniższej 
produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty 
dotyczą składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesienia kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie 
powstały w gospodarstwie rolnika, określa 
komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia ASF 
o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii nakazał,  
w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu 
wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła 
ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń 
będących w posiadaniu rolnika. Ponadto,  
w siedzibie stada, w której przebywały świnie 
objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu rolnik 
nie może utrzymywać świń.

Pomoc może być przyznana na inwestycje 
odtwarzające zniszczone składniki gospo-
darstwa – w przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych. W przypadku wystąpienia 
ASF – wsparcie może dotyczyć inwestycji 
innych niż związane z produkcją świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej” w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 
tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona 
poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można 
złożyć za pośrednictwem biura powiato-
wego ARiMR. Każdy taki wniosek zosta-
nie niezwłocznie przekazany do oddziału 
regionalnego Agencji.

Trwa kampania dopłat 
2021 - wnioski tylko online

W marcu ruszył nabór wniosków  
o przyznanie dopłat bezpośrednich 

i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego 
roku rolnicy mogą składać je jedynie za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przypomina, że od tego roku 
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich 
i obszarowych z PROW można złożyć tylko 
w formie elektronicznej. Nie ma już możli-

wości składania oświadczeń o braku zmian 
w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają kompu-
tera lub obawiają się, że nie poradzą sobie  
z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć 
na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie 
wątpliwości związane z naborem można 
konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer 
infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze  
w godz. 7. – 19. oraz w sobotę 10. – 16.). 

Ponadto w placówkach Agencji znajdują 
się specjalne stanowiska, by można było 
wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem 
w kwestiach technicznych. 

W tym roku rolnicy wnioski o dopłaty 
mogą składać do 17 maja (ze względu na to, 
że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest 
również złożenie wniosku po tym terminie, 
nie później jednak niż do 11 czerwca, jednak 
spowoduje to sankcje w postaci obniżenia 
kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień 
roboczy zwłoki.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można 
składać do 31 maja. Złożenie zmiany po tym 
terminie powoduje pomniejszenie płatności 
do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. 
za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Więcej informacji dotyczących aplikacji 
eWniosekPlus: www.arimr.gov.pl w zakładce 
Dla beneficjenta. 

źródło: ARiMR

Od 21 kwietnia gminy Powiatu Myśle-
nickiego, zostały włączone do procesu 

przełączania numeru alarmowego do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. CPR działa 
pod numerem alarmowym 112.

Zmiany, które wprowadzane są w całym 
kraju, to kolejne usprawnienie systemu 
powiadamiania ratunkowego

Proces zakończy się w Małopolsce 27 
kwietnia. Numer alarmowy 998 w dalszym 
ciągu będzie funkcjonował, ale po jego 
wybraniu połączymy się nie z dyżurnym 
Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), 

a z operatorem numeru alarmowego CPR-u.
Dla osób chcących powiadomić o koniecz-

ności interwencji Państwowej Straży Pożar-
nej nie będzie miało więc znaczenia, który 
numer wybiorą: 998 czy 112.

Pomoc za straty w uprawach i hodowli

Zmiana numeru alarmowego 998
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Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu 
do skorzystania z bezpłatnych badań 

tomograficznych (TK), które umożliwią oce-
nę stanu płuc i oskrzeli, wykrywają zmiany 
nowotworowe lub inne nieprawidłowości,  
w tym „pocovidowe” powikłania w układzie 
oddechowym.
Jak wziąć udział w programie?

• jesteś mieszkańcem powiatu myśle-
nickiego,

• masz ukończone 45 lat,
• nie chorujesz na choroby płucne i nie 

jesteś objęty/a opieką poradni specjalistycz-
nych zajmujących się chorobami płuc,

• nie miałeś w ostatnim roku wyko-
nywanego badania RTG lub tomografii 
komputerowej,

Zadzwoń i zapisz się na badania pod 
numerem telefonu 12 273 03 36, od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00- 14.00.

Badania wykonywane są w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Myślenicach (szpital), ul. Szpitalna 2. 

Przy odbiorze wyników udzielona zostaje 
edukacyjna porada profilaktyczna obejmu-
jąca swoim zakresem tematycznym profi-
laktykę raka płuc i innych chorób układu 
oddechowego połączoną z przekazaniem 
materiałów edukacyjnych oraz porada leka-
rza specjalisty, obejmująca analizę wyników 
badań TK. Program finansowany z budżetu 
Powiatu Myślenickiego oraz gmin: Dobczyce, 
Myślenice, Sułkowice, Wiśniowa, Tokarnia, 
Pcim, Lubień.

W związku z pandemią koronawirusa 
SARS-CoV-2 prosimy pamiętać o zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa – maseczka, 
zachowanie odległości w kontakcie z innymi 
osobami, mycie i/lub dezynfekcja rąk.

ugim

Projekt OZE w gminie Dobczyce

Gmina Dobczyce, jako partner projektu 
Montaż instalacji OZE na obszarze LGD 

Turystyczna Podkowa, zakończyła realizację 
swojego zadania. 

W ramach działania zamontowano na 
budynkach użyteczności publicznej 8 insta-
lacji pv łącznej mocy o 188 kWp. 

Instalacje będą produkowały energię 
elektryczną na potrzeby własne w: szkołach 
podstawowych nr 1 w Dobczycac,h Kornatce, 

Brzączowicach, Stadnikach, przedszkolu 
samorządowym nr 1 w Dobczycach, na 
budynku komunalnym przy ul. Kościuszki w 
Dobczycach, na budynku urzędu, na RCOS.

W ramach realizacji największego zadania 
„Montaż instalacji OZE w obiektach prywat-
nych” podpisano już blisko 1200 umów z 
mieszkańcami, co stanowi  około 70 proc. 
zakładanej w projekcie liczby oraz wykonano 
już blisko 900 instalacji fotowoltaicznych, 
pomp ciepła i solarów.

Część osób, które zgłosiły zainteresowa-
nie montażem instalacji do podgrzewania 
wody użytkowej (solarów i pomp ciepła), 
nie zdecydowała się na podpisanie umowy 

i za zgodą Instytucji Zarządzającej projekt 
zostanie poszerzony o Gminę Myślenice.

Tym samym wolne miejsca dla zaintere-
sowanych instalacjami solarnymi i pompami 
ciepła do podgrzewania wody użytkowej 
(pompy kompaktowe i rozdzielne) mogą się 
wkrótce skończyć.

Osoby zainteresowane udziałem w 
projekcie proszone są o kontakt z biurem 
projektu pod numerem telefonu: 690 898 

307, e-mail: oze@turystycznapodkowa.pl 
Więcej informacji na stronie oze.turystycz-
napodkowa.pl

Projekt realizowany przez LGD Tury-
styczna Podkowa w ramach: Oś prioryte-
towa 4. Regionalna polityka energetyczna 
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Małopolskiego 2014 - 2020

Marek Mitko
fot. ze zbiorów ugim

Zbadaj bezpłatnie 
swoje płuca
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Wyróżnienia dla 
zasłużonych 

mieszkańców

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska  
w Dobczycach przyjęła uchwały w sprawie 

nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej” oraz „Honorowy Ambasador 
Gminy i Miasta Dobczyce” lokalnym liderom 
i działaczom społecznym, a także reprezen-
tantom gminy w różnorodnych środowiskach.

Wyróżnieniem „Zasłużony dla Ziemi 
Dobczyckiej” uhonorowani zostali: wielo-
letni sołtys i druh OPS Brzączowice Józef 
Kordula, długoletni druh i prezes OSP Sie-
raków oraz Komendant Gminny Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Dobczycach Kazimierz Płatek oraz 
wieloletni sołtys i druh, a także prezes OSP 
Stojowice Stefan Jarząbek. 

Wnioskodawcami nadania wyróżnień tym 
osobom byli radni Małgorzata Jakubowska 
oraz Jan Hartabus. Inicjatywę tę wspierał 
także Burmistrz Tomasz Suś.

Szczególnie podkreślono tu pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. Wyróżnieni 
mają za sobą kilkadziesiąt lat czynnej służby  
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Dobczyce, a za zasługi 
dla pożarnictwa zostali niejednokrotnie 
odznaczeni. 

Kazimierz Płatek może się także poszczy-
cić „Złotą Odznaką Honorowego Dawcy 
Krwi”. Józef Kordula oraz Stefan Jarząbek 
pełnili także, nieprzerwanie przez 24 lata, 
funkcję sołtysa. 

Do grona wyróżnionych dołączyło także 
trzech nowych Honorowych Ambasadorów 
Gminy i Miasta Dobczyce. Wyróżnienie 
to przyznane zostało Stanisławie Piąstce, 
Marcinowi Zającowi oraz Magdalenie 
Sokołowskiej-Gawrońskiej. Wnioskodaw-
cą nadania wyróżnienia dla tych osób był 
Burmistrz Tomasz Suś. 

Każda z tych osób reprezentuje inne śro-
dowisko, w którym działa z zaangażowaniem, 
a swoją pracą promuje Gminę Dobczyce.  
Znana lokalnej społeczności Stanisława 
Piąstka, mama niepełnosprawnego Filipa, 
członkini Zarządu Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną koło w Myślenicach, na co 
dzień udowadnia, że niepełnosprawność 
nie musi stanowić bariery. 

Marcin Zając, mieszkaniec Dobczyc, to 
utytułowany aquascaper, wielokrotny Mistrz 
Polski i międzynarodowej sławy akwarysta, 
a od 2020 r. posiadacz rekordu Guinnessa  
z tytułu stworzenia najmniejszego akwa-
rium świata. 

Magdalena Sokołowska-Gawrońska, 
aktorka teatralna i filmowa, wyróżniona 
została za ponad 20-letnie zaangażowanie  
w kulturalne inicjatywy i sprawy społeczności 
gminy Dobczyce. Od lat jest ambasadorką 
gminy w kręgu artystów i ludzi kultury.

Oficjalne wręczenie wyróżnień będzie 
miało miejsce podczas stosownej uroczysto-
ści, która zorganizowana zostanie, gdy tylko 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

jota
fot. ze zbiorów ugim i zbiorów prywatnych
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Dobczycach serdecznie zaprasza 

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Folklor w duszy gra”. Tematem 
konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, 
inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem 
Małopolski. 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców 
z powiatu myślenickiego, w szczególności 
do przedszkolaków, uczniów szkół podsta-
wowych i szkół ponadpodstawowych, osób 
dorosłych, uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, podopiecznych środowiskowych 
domów samopomocy oraz podopiecznych 
domów pomocy społecznej. 

Każdy uczestnik może złożyć do kon-
kursu maksymalnie jedną płaską pracę,  
w formacie A3, wykonaną techniką w stylu 
dowolnym. Więcej szczegółów znajduje się w 
regulaminie, który dostępny jest na stronie 
www.mgokis.dobczyce.pl 

Głównymi celami konkursu są: podtrzy-
mywanie i kultywowanie tradycji związanych 

z folklorem oraz ukazanie piękna i bogactwa 
kulturowego regionu Małopolski. 

Wszystkie prace konkursowe opisane 
metryczką oraz pisemne zgłoszenia do 
konkursu należy dostarczyć do 21 maja na 
adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 
32-410 Dobczyce, z dopiskiem: „FOLKLOR 
W DUSZY GRA”. 

Prace konkursowe wykonane przez 
uczestników z powiatu myślenickiego zosta-
ną poddane ocenie specjalnie powołanej 
komisji oraz ocenie internautów. Oficjalne 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 28 maja. 
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. 
Wszystkie dokumenty do pobrania znajdują 
się na stronie: www.mgokis.dobczyce.pl 

Szczegółowych informacji o konkursie 
udzielają także pracownicy MGOKiS Dob-
czyce, pod nr tel. 533 990 660 lub 12/271 67 
57. Zapraszamy do udziału w konkursie! Dla 
laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

mgokis

3xM - Miłość 
Młodość Marzenia

Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki 
„3xM - Miłość Młodość Marzenia”, który 

od wielu lat organizowany jest przez Zespół 
Szkół w Dobczycach, przybrał w tym roku 
nieco inną formułę, niż w latach poprzednich. 
Powód – pandemia i ograniczenia epide-
miczne, które wymusiły na organizatorach 
zmianę regulaminu.

Do konkursu uczniowie szkół podsta-
wowych i średnich z powiatu myślenickie-
go, mogli przystąpić, wysyłając zgłoszenie  
z nagranie swojego występu: recytacji lub 
piosenki.

Nadesłano 25 zgłoszeń. Dodatkowo 
wpłynęły trzy zgłoszenia, które jury obej-
rzało poza konkursem: dwa zgłoszenia ze 
Szczecina, jedno poza kategorią wiekową.

Uczestników oceniało profesjonalne jury: 
reżyser Agnieszka Tola Słomka, polonistka 
Justyna Dudzik (nauczycielka ZS Dobczyce), 
muzyk Andrzej Pudlik (także nauczyciel ZS 
Dobczyce).

W kategorii recytacja, wśród uczestni-
ków szkół podstawowych pierwsze miejsce 
przyznano Agacie Klimali z SP nr 1 w Dob-
czycach, drugiego i trzeciego miejsca jury 
nie przyznało. Wyróżnienie otrzymała Julia 
Sadkiewicz z SP nr 2 w Dobczycach.

W tej samej kategorii, wśród uczestników 
reprezentujących szkoły średnie, przyznano 
pierwsze miejsce, które otrzymała Katarzyna 
Sala z ZS w Dobczycach. Drugiego i trzeciego 
miejsca nie przyznano.

W kategorii muzycznej, wśród szkół 
podstawowych, pierwsze miejsce zdobyła 
Zuzanna Węglarz z 

SP nr 2 w Dobczycach, drugie – Ali-
cja Janik z SP nr 1 w Dobczycach, trzecie  

– Wiktoria Kaletka z SP nr 2 w Dobczycach.
Wśród uczniów szkół średnich, pierwsze 

miejsce wyśpiewał Dominik Oskwarek z ZS 
w Dobczycach, drugie – duet Izabela Bałucka 
Dominika Węgrecka z I LO w Myślenicach. 
Trzeciego miejsca nie przyznano.

Nagrodę Stowarzyszenia KAT Dobczyce 
przyznano Julii Bieniek z ZS w Dobczycach.

Wręczenie nagród w konkursie odbędzie 
się w Zespole Szkół w Dobczycach, kiedy 
zniesione zostaną obostrzenia. 

Jury i organizatorzy podkreślają zaan-
gażowanie uczniów w nagrania, pomoc jaką 
otrzymali ze strony rodziców i nauczycieli. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy 
mogli spotkać się na żywo, w Dobczycach, 
w Zespole Szkół.

anka
fot.: ze zbiorów Szkoły
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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

Posiedzenie Rady Programowej CKZ
W związku z realizacją projektu ”Pod-

niesienie kompetencji zawodowych 
uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum 
Kompetencji Zawodowych w branży E- Elek-
tryczno - Elektronicznej przy Zespole Szkół 
w Dobczycach” w dobczyckiej szkole odbyło 
się I Posiedzenie Rady Programowej przy 

Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ).
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. starosta 

Józefa Tomala, wicestarosty Rafał Kudas 
oraz dyrektor ZS w Dobczycach, Bogusław 
Lichoń.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin 
działania Rady, wybrano przewodniczącego 
Rady, którym został Maciej Machnicki z ZS 
w Dobczycach oraz wiceprzewodniczącą 

– została nią Magdalena Polczyk z firmy 
Wawel SA). Omówione zostały zadania 
zrealizowane dotychczas w projekcie oraz 
plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kom-
petencji zawodowych uczniów, nauczycieli 
poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego 
do potrzeb rynku pracy, poprawa efektyw-
ności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą 

współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami 
oraz zwiększenie szans uczniów kształcących 
się w szkołach zawodowych na zatrudnienie 
poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 
CKZ przy ZS w Dobczycach.

Formy wsparcia w projekcie obejmują 
nauczycieli (kursy dające kwalifikacje 

zawodowe lub kompetencje) oraz uczniów 
(kursy i szkolenia oraz staże i praktyki  
u pracodawców).

W ramach projektu zakupiony został 
specjalistyczny sprzęt do pracowni związa-
nych z kierunkową branżą (E- Elektryczno-

-Elektroniczną); do pracowni: elektrotech-
niki i elektroniki, technologii i konstrukcji 
mechanicznych, mechatroniki.

Wartość projektu to 2 035 680 zł.  
Z tego dofinansowanie z funduszy UE to  
1 730 328 zł.

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 

–2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 
Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Źródło: Starostwo Powiatowe (k)

Po Wielkanocy zostały tylko wspomnienia, 
bliżej nam do majówki, ale zawsze miło 

wrócić do słodkich wspomnień.
A takich dostarczył uczniom i nauczycie-

lom Zespołu Szkół w Dobczycach konkurs 
na wielkanocnego mazurka.

W konkursie wzięło udział 17. uczest-
ników – uczniów ZS. Przygotowali oni 
przepisy, upiekli i obfotografowali swoje 
słodkości. Komisja miała trudne zadanie 
z wyłonieniem zwycięzców ze względu na 
bardzo wysoki poziom nadesłanych prac.

Ostatecznie pierwsze miejsce przyznano 
Weronice Olszyniak z 3TG, drugie - Emilii 
Olszyniak z 2TGg. Trzecie miejsce przyznano 
ex aequo Jolancie Urbaniak z 2TGp i Natalii 
Żądło 2TGg.

To nie koniec świątecznych niespodzianek. 
W szkole, które kształceniem gastronomicz-
nym słynie, w kulinarne szranki stanęli 
nauczyciele. Dla nich zorganizowany został 
konkurs „Belfer Wielkanocny”. Podobnie, 
jak uczniowie, nauczyciele przygotowali 
mazurki wielkanocne. 

Oprócz przepisów i fotografii końcowej 
wspaniałego wypieku, nauczyciele przesłali 
zdjęcia z prac i z przygotowanych porcji 
mazurków. Te, w obliczu świąt wielkanoc-
nych, nie oparły się apetytom belferskich 
domowników. 

Przed trudnym zadaniem wyboru zwy-
cięzcy stanęło jury w składzie: wicedyrektor 
Mariola Żelazna, Katarzyna Materek-Reszka, 
Katarzyna Mikos oraz Joanna Brytan. Osta-
tecznie pierwsze miejsce powędrowało do 
Aleksandry Szumiec, drugie – do Agnieszki 
Piłat, trzecim podzieliły się Anna Pall-War-
necka i Anka Stożek. 

anka

Mazurek konkursowy
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (21)

Jajka nadziewane sardynkami
4 jajka ugotowane na twardo, 
1/2 puszki sardynek, 
majonez, 
cytryna, 
papryka konserwowa, 
sałata zielona, 
sól, pieprz do smaku

Ugotowane jajka przekroić na połówki, 
wyjąć żółtka, uważając aby nie uszkodzić 
białek.

Żółtka przetrzeć, połączyć z sardynkami 
i majonezem i doprawić do smaku.

Napełnić białka nadzieniem, udekoro-
wać cytryną i papryką, ułożyć na półmisku 
wyłożonym liśćmi sałaty.

Smacznego życzy 
Teściowa

Z przepisów Teściowej

Mark Twain napisał na urodziny swojej 
teściowej nowelkę, w której porównał sole-
nizantkę z dziennikiem.

- Dlaczego tak napisałeś? – zapytała go 
żona.

- A czyż Twoja mamusia nie ukazuje się  
u nas codziennie? – odpowiedział spokojnie 
pisarz.

Kiedyś, w czasie rozmowy o osiągnięciach 
współczesnej techniki George Bernard Shaw 
powiedział:

- Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w 
powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak 
ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć 
się żyć na ziemi jak ludzie.

- Co jest szczytem lenistwa? – zapytano 
kiedyś Tristana Bernarda.

- Kiedy wstaje się o piątej rano, aby móc 
dłużej nic nie robić.   

C.F.

Wielka Sobota to tradycyjnie dzień 
święcenia pokarmów, które następnie 

trafiają na wielkanocny stół. 
Mieszkańcy gminy Dobczyce chętnie 

uczestniczą w plenerowych święceniach 

pokarmów, które w tym roku, ze względu 
na pandemię, stały się jeszcze bardziej 
popularne. 

Jedno z takich święceń miało miejsce 
pod sędziwą Lenratówką w Sierakowie, gdzie 
na zaproszenie Stowarzyszenia „Granica”, 
pokarmy poświęcił proboszcz parafii pw. 
Macierzyństwa N.M.P. ks. Grzegorz Kubik. 

Święcenie przy Lenartówce
Święcenie „pod Lenartówką” staje się 

powoli tradycją i przyciąga mieszkańców 
Sierakowa, Nowej Wsi i Dobczyc, a także 
sympatyków tego miejsca. 

W tym roku, pomimo skromnego cha-

rakteru, nie brakło wielkanocnych akcen-
tów – miejsce udekorowane zostało piękną 
wielkanocną dekoracją wykonaną przez 
uczniów klasy II a Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Dobczycach, pod opieką Renaty Zając, 
a resztę dopełniły pięknie przystrojone kosze 
ze święconką.

tekst i foto: jota

W najbliższych numerach „Tapety” zamie-
rzamy zamieścić cykl krótkich informacji 

o malarstwie, aby w ten sposób przybliżyć 
czytelnikom jego epoki, style i kierunki.

Cytując postimpresjonistę Paula Gaugi-
na chcemy wspólnie zastanowić się „Skąd 
przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd 
zmierzamy?”.

Zdajemy sobie sprawę, że w dobie internetu, 
dostęp do wszelkich informacji jest bardzo 
łatwy, ale mimo to chcemy, w chronologiczny  
i zachęcający do dalszych poszukiwań sposób, 
przedstawić dzieje malarstwa europejskie-
go. Mamy nadzieję, że w trudnych czasach 
pandemii przynajmniej tak możemy być  
z Państwem.

Stowarzyszenie Ispina

Ratują zabytki naszej gminy
Ostatnie nagrobki, jakie udało się uratować 

dzięki staraniu Społecznego Komitetu 
Opieki nad Zabytkami Dobczyc to odnowio-
ne (pomimo pandemii) w 2020 roku dwa 

zabytkowe nagrobki rodziny Janiczków na 
cmentarzu parafialnym. 

Jeden z nich to piękna kolumna nagrobna 
Franciszka Janiczka z 1894 roku i jego córki 

Wilhelminy. Drugi odrestaurowany nagrobek 
to pochodzący z 1890 roku pomnik słupo-
wy matki Franciszka, Joanny Kowalskiej  
z domu Mik (Mück), primo voto Janiczek. Oba 

XIX-wieczne nagrobki były bardzo 
zniszczone, od wielu lat zaniedbane 
i wymagały pilnej konserwacji. 

Nagrobki Janiczków należą do 
najstarszych pomników na dob-
czyckich cmentarzach i świadczą  
o zamożności oraz smaku artystycz-
nym rodziny zmarłych.

Pomnik Joanny po renowacji 
został przeniesiony i umieszczony 
obok nagrobka jej syna Franciszka.

Prace konserwacyjne przy tych 
nagrobkach przeprowadziła firma 
ART- REST Anna Szczepaniec.

Społeczny Komitet Opieki Nad 
Zabytkami Dobczyc działa od 1999 
roku.

Od początku patronuje odnowie 
zabytkowych nagrobków oraz kapli-
czek przydrożnych w naszej gminie.

Każdego roku w dniu 1 listopada 
Komitet prowadzi kwestę na naszych 
cmentarzach na cele ratowania 
nagrobków.

 
Komitet można wspomóc datkami
09 8602 0000 0008 0000 0390 

0009
Oddz. PTTK w Dobczycach - „ANIOŁEK”

Źródło: Społeczny Komitet Opieki nad 
Zabytkami Dobczyc
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rozmaitości

Żydowska mykwa

Los dobczyckich zabytków nie jest mi 
obojętny. Z każdym zabytkiem wiąże 

się jakaś historia, każdy z nich łączy się  
z osobami związanymi z naszym miastem. 

Przedmiotem mojej troski są zarówno 
katolickie nagrobki naszych cmentarzach, 
ewangelicki nagrobek na Jeleńcu, a także 
ruiny mykwy, czyli żydowskiej łaźni. Ostatnio 

w mediach społecznościowych pojawił się ten 
temat. Chciałam zabrać głos w tej sprawie.

Niezorientowanym należy wyjaśnić, że 
mykwa jest jednym z żydowskich obiektów 

kultu religijnego. Kąpiel w mykwie dokonywała 
się przez całkowite zanurzenie i zapewniała 
symboliczne oczyszczenie. Można powiedzieć, 
że mykwa pełniła dla Żydów rolę podobną 
jak konfesjonał dla katolików. Dobczycka 
mykwa pochodzi z przełomu XIX i XX wie-
ku. Korzystali z niej Żydzi przed udaniem 
się do pobliskiej synagogi. To miejsce było 
ogromnie ważne dla tej społeczności. Po 
wojnie mykwa służyła mieszkańcom Dobczyc 
jako łaźnia miejska. W latach 70-tych XX 
wieku nie była już potrzebna i stopniowo 
popadała w ruinę.

Kiedy pracowałam nad moją książką 
„Świece zgasiła wojna” poświęconą dob-
czyckim Żydom, postanowiłam zająć się 
mykwą. Uznałam, że jest to ostatnie miejsce 
w Dobczycach związane z dawnymi żydow-
skimi mieszkańcami. Na ratowanie tej ruiny 
przeznaczyłam dochód ze sprzedaży mojej 
książki i ogłosiłam to publicznie podczas 
promocji. Nie myślę o odbudowaniu mykwy, 
nie miałoby to sensu. Chciałabym, by było 
to miejsce pamięci o naszych dawnych 
żydowskich sąsiadach. W tym celu należy 
teren wyczyścić, usunąć drzewa i chaszcze, 
zabezpieczyć mury mykwy i nakryć dasz-
kiem. Pan Dariusz Popiela – polski kajakarz 
górski, medalista mistrzostw świata, mistrz 
Europy, założyciel fundacji „Ludzie nie 
liczby”, zaproponował umieszczenie tablic  
z nazwiskami wszystkich rodzin żydowskich 
z Dobczyc i obiecał pomoc swojej fundacji. 
Rozmawiałam z przedstawicielami różnych 

organizacji i fundacji, które pomogą zreali-
zować projekt. Planuję założenie społecznego 
komitetu, który zajmie się ratowaniem tego 
zabytku.

Niestety teren, na którym stoi mykwa, 
należy do prywatnego właściciela. Stanowi 
to ogromną przeszkodę, ponieważ nie można 
prowadzić takich inwestycji na prywatnym 
terenie. Liczę na dobrą wolę i życzliwość 
właścicieli działki. Jeśli wyrażą zgodę na 
sprzedaż mykwy, postaram się o pieniądze 
na zakup, a następnie o przekazanie własno-
ści gminie. Wtedy będzie można zdobywać 
fundusze i inwestować. Podczas wręczania 
nagród w dziedzinie kultury pan burmistrz 
obiecał, że jeśli załatwię sprawę własności, 
zgodzi się na przejęcie mykwy.

Pamiętam ciepłą, życzliwa atmosferę 
podczas spotkania z okazji wydania mojej 
książki „Świece zgasiła wojna. Historia 
społeczności żydowskiej w Dobczycach”. 
W ten wieczór byliśmy razem, bez względu 
na przekonania i poglądy. Pokazaliśmy, że 
jesteśmy gościnnym, otwartymi i toleran-
cyjnym miastem. Chciałabym, aby mykwa 
była miejscem, które łączy a nie dzieli. Żeby 
nie stała się sprawą polityczną. Zapraszam 
do współpracy wszystkich chętnych, bez 
względu na opcję polityczną.

Jeśli właściciele zgodzą się sprzedać ten 
niewielki kawałek swojej działki, będzie-
my mogli cieszyć się dodatkową atrakcją  
w naszym mieście. 

Elżbieta Polończyk-Moskal 
Na zdjęciu budynek mykwy sprzed kliku lat

Fot. Elżbieta Polończyk-Moskal

Sadzenie drzew i krzewów
Mówiąc o terminach sadzenia drzew  

i krzewów należy podkreślić, że dla więk-
szości sadzonek istnieją dwa główne terminy 
sadzenia: jesienny i wiosenny. Wyjątkiem 
są sadzonki produkowane w pojemnikach, 
które można sadzić od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni, oprócz okresu, kiedy ziemia 
jest zamarznięta. 
Sposób sadzenia

Wybór miejsca i wykopanie dołka. Powinien 
być głębszy niż wysokość bryły korzeniowej 
lub doniczki i mieć od nich dwukrotnie 
większą średnicę.

Podczas kopania warto oddzielić ziemię  
z wierzchniej warstwy od tej położonej głębiej, 
gdyż zazwyczaj głębiej położone warstwy gleby 
są mniej urodzajne niż górne warstwy. Po 
wykopaniu dołka należy przekopać ziemię na 
jego dnie, co ułatwi ukorzenianie się roślin.

Na dno dołka wsypujemy wcześniej 
wykopaną ziemię z górnej warstwy zmie-
szaną z torfem (iglaki, różaneczniki, azalie, 
wrzosy, wrzośce, borówka wysoka) lub  
z ziemią ogrodniczą.

Przed sadzeniem roślin dobrze jest umie-
ścić sadzonki w doniczkach lub sadzonki  
z odkrytym korzeniem na kilkanaście minut 
w wodzie.
W trakcie sadzenia roślin: 

- z odkrytym korzeniem – nie należy dopu-
ścić do przeschnięcia systemu korzeniowe-
go, należy przyciąć korzenie (gdy są zbyt 
długie, uszkodzone, zmiażdżone), rozłożyć 
równomiernie w dołku w taki sposób, aby 
nie podwijały się do góry.

-  z bryłą korzeniową (w tzw. balotach, czyli 
bryła korzeniowa jest zabezpieczona siatką 
lub tkaniną jutową) – zwrócić uwagę, aby 
przy zakupie roślin, bryła nie była przesu-
szona. Nie trzeba usuwać siatki ani tkaniny 
jutowej z bryły, lecz wystarczy przyciąć lub 
poluzować siatkę w okolicy szyi korzeniowej; 

- w doniczkach – wcześniej umieścić doniczkę 
w wodzie na kilkanaście minut, następnie 
delikatnie wyjąć z doniczki, a gdy korzenie są 
mocno poskręcane lub poplątane, delikatnie 
rozciąć i rozłożyć korzenie. 

Sadzonki powinny rosnąć na takiej 
głębokości, na jakiej rosły na szkółce lub 
w doniczce.

Po umieszczeniu sadzonek w dołku 
delikatnie obsypujemy korzenie taką mie-
szanką, jaką sypaliśmy na dno dołka, lekko 
potrząsając sadzonką, aby ziemia wypełniła 
puste przestrzenie między korzeniami, a na 
górę sypiemy ziemię, którą podczas kopania 
dołka wyjęliśmy z dolnej warstwy gleby (jest 
ona gorszej jakości i nie będzie stykać się 
z korzeniami). 

Całość lekko ugniatamy, tak aby sadzon-
ki nie można było wyciągnąć i formujemy 
wgłębienie w kształcie misy, w którym będzie 
gromadzić się woda.

Na koniec ściółkujemy powierzchnię 
wokół sadzonek kilkucentymetrową warstwą 
kory drzew iglastych, zrębkami drewniany-
mi i obficie podlewamy, nawet wtedy, gdy 
podczas sadzenia padał deszcz.
Warto wiedzieć że...

Wyższe rośliny i sadzonki szczepione 

na pniu dobrze jest przywiązać do wbi-
tych obok palików taśmą parcianą, ale nie 
sznurkiem lub drutem, które kaleczą pnie 
i później w nie wrastają. Zabieg ten ma na 
celu ustabilizowanie rośliny w początkowym 
jej wzroście i ukorzenianiu się.

Nie należy również nawozić roślin nawo-
zami mineralnymi zaraz po posadzeniu. 
Istnieje bowiem ryzyko zasolenia gleby  
w obrębie systemu korzeniowego nowo 
posadzonej rośliny, co może utrudnić rośli-
nom pobieranie wody, a w konsekwencji ich 
uschnięcie. 

Natomiast brak nawożenia pobudzi 
korzenie do wzrostu, a te szukając skład-
ników pokarmowych będą się rozrastały 
powiększając masę systemu korzeniowego, 
co w późniejszym czasie zapewni lepsze 
dokarmianie rośliny przez korzenie, jej 
stabilizację w podłożu, a na koniec piękny, 
zdrowy wygląd, a o to nam chodzi.

Podlewać rośliny zaraz po posadzeniu, 
a później lepiej rzadziej, ale obficiej, tak 
aby woda przeniknęła głęboko w glebę, 
gdyż słabe podlewanie zrasza tylko górną 
warstwę gleby i dla krzewów i drzew jest 
nieprzydatne.

Jak wspomniano wyżej, nie powinno 
się przy sadzeniu dawać nawozów do dołka. 
Lepiej jest nawozić jakiś czas po posadzeniu 
i podczas przygotowania gruntu pod ogród.

Ważne jest też, aby dobrze rozplanować, 
jakie i gdzie chcemy sadzić krzewy lub 
drzewa, tak żeby później nie kolidowały  
z infrastrukturą działki, nie zacieniały okien, 
nie wyrosły za duże, itd.

Jacek Kozubek
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Beskidzkie wyspy – Kostrza

W Dobczyckim Parku Miejskim na Zarabiu 
zasadzone zostały sadzonki młodych 

drzewek. 
Sadzonki, które zakupione zostały  

z budżetu gmin, wsadzone zostały dla 
zwiększenia zadrzewienia parku.

Przypomnijmy – w ubiegłym roku,  
w grudniu, w parku prowadzona była 
wycinka drzew: chorych, uszkodzonych, 
zagrażających bezpieczeństwu.

W miejsce tych, które zostały wycięte, 
nasadzeń dokonali pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej. Wśród sadzonek 
znalazły się: jodły, lipy, jarzębiny, klony.

ugim

Tym razem kolej na górę zwaną Kostrza. 
Jest to wybitna kulminacja charaktery-

zująca się „wyspową” sylwetką, jak większość 
szczytów w paśmie górskim jakim jest 
Beskid Wyspowy. 

Wzgórze o wysokości 720 m n.p.m. poło-

żone jest na północny zachód od Tymbarku, 
otoczone miejscowościami: Kostrza, Szyk, 
Nowe Rybie, Rupniów, Wilkowisko. 

Góra zbudowana jest z piaskowców  
i łupków fliszu karpackiego i jest w całości 
zalesiona, a na wierzchołkowej części pół-
nocnego stoku utworzono rezerwat przyro-
dy „Kostrza”, chroniący zbiorowiska leśne 
buczyny karpackiej i jaworzyny górskiej. 

W obrębie masywu tej góry znajdują się 
też wychodnie skalne i osuwiska, a z jed-
nym z nich związana jest legenda, że było 

to grodzisko, które zapadło się pod ziemię. 
Na szczycie są ławki i tablica informa-

cyjna i stamtąd, poprzez luki powstałe po 
wiatrołomach, rozpościera się widok na 
południe i południowy zachód. 

Przez masyw przebiega zielony szlak 

pieszy, który zaczyna się na Lubomirze 
a kończący na Przełęczy Gruszowiec pod 
Śnieżnicą. 

W okolicy znajduje się też sporo ciekawych 
obiektów do zobaczenia np. zabytkowe kościoły 
w Szyku i Jodłowniku, opactwo Cystersów 
w Szczyrzycu, cmentarze z pierwszej wojny 
światowej w Szczyrzycu, Krasnych Lasocicach, 
Słupi, Tarnawie i Tymbarku. Warto się tam 
zatrzymać lub podjechać kilka kilometrów, 
aby je zobaczyć.

tekst i foto: Jacek Kozubek

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Dobczycach po wiele nowości, które 

pojawiły się na półkach. 
Książki, ich dostępność, a nawet recenzje 

możecie Państwa śledzić dzięki katalogowi 
bibliotecznemu – zapraszamy na naszą 
stronę internetową, która w nowej wersji  
z pewnością zaspokoi gusta i będzie również 
praktyczna w poszukiwaniu wartościowej 
literatury. 

Na rynku wydawniczym pojawiły się 
nowości i to bardzo wyjątkowe, bo napisane 

przez autorów z naszego regionu! Należą do 
nich „Halo, halo! Niepodległa w eterze: Radio 
i radiofonia w Polsce 1918-1989” autorstwa 
Anny Katarzyny Dulskiej i Ryszarda Dul-
skiego oraz „Miłość w czasach niepokoju. 
Niepublikowane wykłady” Józefa Tischnera 
i Joanny Podsadeckiej. Obie książki można 
wypożyczyć w naszej bibliotece. 

Wkrótce dostępne będą także audiobooki 
ze słuchowiskami – a w nich opowiadania 
dla dzieci, w których można również zna-
leźć utwory naszej lokalnej autorki Jadwigi 

Daniek-Salawy, między 
innymi: „Bajka o spóźnionej 
jesieni”, „Krzyś i łyżwy” czy 

„Niedźwiedź Teodor”.  
W książeczkach znajdują 

się utwory drukowane, a na 
płycie w formie do słuchania. 
Wydawcą publikacji jest 
Centrum Edukacyjne Bliżej 
Przedszkola w Krakowie. 

Wybrane wiersze i opo-
wiadania autorki pojawiły 
się także w zbiorowych 
publikacjach tego wydaw-
nictwa w minionym roku 
(2020).

MBP

Nowości autorów z naszego miasta
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Sebastian Kasprzyk to bohater ostat-
nich tygodni. Tytuł w pełni zasłużony, 
ponieważ osiągnął cel, który sobie 
założył, o którym jeszcze w październi-
ku ubiegłego roku, rozmawiał z naszą 
gazetą. Zapowiadał, że zobaczymy 
Go w III edycji Ninja Warrior Polska. 
Nie tylko mogliśmy zobaczyć, ale też 
dostarczył Sebastian nam i wszystkim 
wielu pozytywnych emocji.

Na samym początku przyjmij gratu-
lacje i opowiedz jak się czujesz, jako 
nowy Last Man Standing?
Dziękuje! Cały czas nie mogę uwierzyć  
w to, co się stało. Cały czas wracam wspo-
mnieniami do tego dnia i czuję, że spełniło 
się jedno z moich marzeń

Jakie to uczucie odbierać nagrodę za 
zwycięstwo III edycji Ninja Warrior 
Polska? Co wtedy miałeś w głowie?
Uczucie piękne. Móc odbierać nagrodę, na 
którą pracowało się latami. Stanąć do walki 
z najlepszymi zawodnikami Ninja w Polsce 
i zostać najlepszym z nich – to wspaniałe 

uczucie. Odbierając nagrodę, patrzyłem na 
swoich bliskich i kibiców, którzy byli za mną 
podczas nagrań i cieszyli się razem ze mną 
z mojego sukcesu. To nasz wspólny sukces!

Jak wiadomo nagrania były w lipcu,  
a emisja marzec-kwiecień, trudno było 
utrzymać ten sukces w tajemnicy i się 
tak po ludzku gdzieś przypadkiem 
nie wygadać?
Bardzo ciężko. Każdy pytał jak poszło, ale 
starałem się trzymać w tajemnicy i odpo-
wiadałem, że muszą zaczekać do emisji 
programu.

Tradycyjnie też zapytam o twój sposób 
na stres, przeszkody można wytre-
nować, ale jak radzić sobie z własną 
głową?
Mam to szczęście, że przez dużą ilość star-
tów w biegach przeszkodowych udało mi 
się nauczyć odcinać od wszystkiego. Przed 
samym startem staram się wyciszyć, włączyć 
muzykę i skupić na tym, co mam zrobić.

Kibicowali Ci nie tylko kibice z całej 
Polski, ale przede vwszystkim z naszej 
gminy. Czy czułeś wsparcie?
Mam wrażenie, że cała gmina żyła moim 
startem w Ninja Warrior Polska. Kiedy 
wychodziłem do sklepu, na trening czy 

na spacer, ludzie mnie zaczepiali i życzyli 
powodzenia. Nawet zdarzyło mi się kilka 
razy usłyszeć, że oglądali razem z małymi 
dziećmi każdy mój występ do późnych godzin 

nocnych, a dzieci obiecały, że wstaną rano 
do szkoły. To bardzo miłe uczucie słyszeć 
takie słowa i móc liczyć na wsparcie. 

Jakieś plany na przyszłość związane 
z Ninja?
Cały czas staram się rozwijać nie tylko spor-
towo oraz zawodowo. Otworzyłem swoją 
firmę Ninja Craft by Sebastian Kasprzyk, 
w której zajmuje się produkcją przeszkód 
do zawodów OCR, Ninja na placów zabaw 
oraz do prywatnych ogródków.

Plany sportowe na 2021 rok?
Ciężko zaplanować starty w tym sezonie 
przez pandemię. Ruszam z przygotowania-
mi do Mistrzostw Polski OCR, które mam 
nadzieje się odbędą oraz do IV sezonu Ninja 
Warrior Polska 

Korzystając z okazji chciałbym 
bardzo podziękować wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy za wsparcie. 
Zwycięstwo Ninja Warrior Polska to 
również wasza zasługa. Spełnijcie 
swoje 

Rozmawiał: Paweł Piwowarczyk
Zdjęcia ze zbiorów Sebastiana Kasprzyka

Last Man Standing ze Stojowic

KKK zorganizował spotkanie z trenerem Wisły

W marcu poczuliśmy się trochę jak na 
stadionie. Ubraliśmy barwy klubowe, 

założyliśmy szaliki, odśpiewaliśmy hymn  

i zasiedliśmy w swoich sektorach domowych. 
Mieliśmy wyjątkowego gościa, dla którego 

to było chyba pierwsze tak liczne spotka-
nie z kibicami. 
Peter Hyballa, 
szkoleniowiec 
Wisła Kraków  
z PKO Ekstra-
klasa odpowia-
dał na pytania 
dzieci, a tak-
że dorosłych  
z naszego Klubu. 

O co go 
pytaliśmy? Co 
najbardziej lubi 
w pracy jako 
trener? Jakiej 

drużynie kibicował w dzieciństwie? Jakie 
dania kuchni polskiej lubi, a jakie poleca 
z kuchni niemieckiej? Jakie perspektywy 
widzi przed drużyną? Co go skłoniło do 
gegenpressingu? Jak spędza wolny czas? 

Trener obiecał, że może wpadnie do 
Dobczyc na rowerze, bo ma blisko, a jed-
na z pań zaoferowała mu pierogi, gdy nas 
odwiedzi. Niektórzy zadali także pytania po 
niemiecku! To było bardzo miłe spotkanie! 
Rolę tłumacza przyjęła członkini naszego 
klubu Józefa Żuławińska-Czyż, której bardzo 
dziękujemy! Podczas spotkania świętowaliśmy 
17. urodziny Agaty. Sam trener zaintonował 
jej sto lat! Na koniec w wyjątkowy sposób 
podziękowaliśmy Trenerowi za spotkanie 
prezentując do kamer własnoręczne napisy 
i rysunki. Mamy nadzieję, że niedługo znów 
spotkamy się na stadionie.

tekst i foto: KKK
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Aula widowiskowa w zupełnie nowej odsłonie
Zaskakująca zmiana przywita przyszłych 

gości auli widowiskowej Regionalnego 
Centrum Oświatowo-Sportowego w Dob-
czycach, kiedy do codzienności powrócą 
już wydarzenia kulturalne. 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy prze-
strzeń ta przeszła wiele modernizacji,  
z których skorzystają nie tylko artyści, ale 
przede wszystkim – widzowie.

Wzrok przykuje z całą pewnością scena, 
która wyposażona została w kurtynę główną 
i horyzontalną, a także, co ważne z pespekty-
wy funkcjonalności – zamontowane zostały 

profesjonalne kulisy sceniczne. Realizacja tej 
inwestycji, której wartość wyniosła ponad 
160 tys. zł nie byłaby możliwa bez pozy-
skanego wsparcia zewnętrznego na ten cel. 
Gmina Dobczyce, za pośrednictwem LGD 
Turystyczna Podkowa, otrzymała w sumie 
ponad 80 tys. zł dofinansowania. 

Na efekt końcowy złożyły się także prace 
wykonane samodzielnie przez pracowników 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach. Pomieszczenie auli zostało 
wyciemnione – przemalowane zostały ściany 
oraz zakryte boczne okna przy suficie. 

Aula zyskała nowy wymiar, zwiększyły 
się jaj walory wizualne oraz możliwości sce-
niczne. Realizacja prac znacznie podniesie 
jakość przyszłych wydarzeń kulturalnych, 
na które teraz z niecierpliwością czekamy.

Projekt realizowany przy współpracy  
z LGD Turystyczna Podkowa współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

jota

Dzieci ze szkół podstawowych w Dobczycach 
nauczyły się „Jeździć z głową”

Pomimo obostrzeń związanych z pan-
demią koronawirusa, projekt udało się 

zrealizować w całości i 120 dzieci ze wszyst-
kich szkół podstawowych gminy Dobczyce 
miało okazję nauczyć sie jeździć na nartach 
i łyżwach. 

Zajęcia odbywały się w 12. grupach  

- 6 grup nauki jazdy na nartach i 6 grup 
nauki jazdy na łyżwach- w 9. cyklach na 
stoku narciarskim i krytym lodowisku  
w Myślenicach.

Łącznie każda z grup odbyła 18. godzin 
szkoleniowych, ucząc się poprawnej techniki 
jazdy, nabycia dobrego nawyku jazdy w kasku 

oraz zachowania 
bezpieczeństwa na 
stoku i lodowisku. 

Projekt „Jeż-
dżę z głową”, zre-
alizowany został 
przy wsparciu 
finansowym Woje-
wództwa Małopol-
skiego. Koordy-
natorem projektu, 
przy współpracy 
z dyrektorami  
i nauczycielami 
szkół podstawo-
wych z gminy 
Dobczyce, było 
Centrum Usług 
Wspólnych Gminy 

Dobczyce.
Łączna kwota projektu: 90 000 zł,  

w tym 43 000 zł - dofinansowanie z Woje-
wództwa Małopolskiego, 21 836 zł - wkład 
własny Gminy Dobczyce i 25 200 zł - wpłaty 
rodziców.

tekst i foto: sab


