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Drodzy Czytelnicy – przed nami koniec
ajowy numer jest ostatnim, do którego roku szkolnego, który będzie zupełnie innym
sięgnąć będziecie mogli tylko za pomocą zakończeniem niż wszystkie dotychczas. Nie
internetu.
będzie Dni Dobczyc, które w tym roku obchodzą
Powoli otwieramy się na świat po tym swój jubileusz, nie będzie wielu zaplanowanych
zamknięciu w domach, jakie zafundował nam przez ośrodek kultury, stowarzyszenia, bibliotekę
COVID-19. Czerwcowy numer powita Państwa wydarzeń i koncertów. Ale nawet jeśli będziemy
kolorowymi okładkami w punktach, gdzie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym
zazwyczaj odbieracie Wasz miesięcznik.
w ograniczonym zakresie, to i tak będziemy się
Przed nami wakacje, zdecydowane ocieplenie dobrze bawić i będziemy mieć poczucie wspólnoty.
w przyrodzie, które zachęci do wychodzenia Tej, która o siebie dba. Możemy wychodzić na
z domów. Kolejne „odmrożenia” sprawiają, spacery, wchodzić na obiekty sportowe, niektóre
że wierzymy w powrót do normalności. I tak zajęcia udostępnia ośrodek kultury, otwarta
zapewne będzie. Co nie znaczy, że powinniśmy jest biblioteka.
zapomnieć o tym, że wciąż walczymy z wrogiem
Życzymy Państwu odpoczynku, złapania
niewidzialnym, podstępnym.
oddechu, nabrania sił i samych dobrych wiadoJesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni mości. I dużo, dużo słońca, uśmiechu i zdrowia.
– udowodniliśmy to przez te kilkanaście tygodni,
Anka Stożek
Redaktor Naczelna
kiedy świat zwolnił.
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Szanowni Państwo,

W

tym roku epidemia Covid-19 przerwała
cykl naszych stałych zajęć, które musieliśmy zawiesić 11 marca. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego bardzo późno przygotowało wytyczne, dotyczące stopniowego
wznawiania funkcjonowania domów, ośrodków
i centrów kultury, w związku z wdrażaniem
trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, a co za
tym idzie - dało nam bardzo ograniczone pole
manewru w kwestii wznowienia stałej oferty
(cykl zajęć w MGOKiS trwa od października
do czerwca).
Od 15 do 30 czerwca pragniemy jednak dać
uczestnikom możliwość odrobienia nadpłaconych
w marcu zajęć, które nie odbyły się z powodu
ogłoszonego stanu epidemii. Osoby, które nie
uregulowały należności, a chcą uczestniczyć w
ostatnich 2 tygodniach zajęć, również mogą to
zrobić. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach
czerwcowych jest uregulowanie wszystkich
należności wobec MGOKiS Dobczyce oraz złożenie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w
zajęciach w czasie obowiązywania stanu epidemii.
Do 8 czerwca czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne (tel. 533 990 660 lub 12 27 16
757) lub mailowe (biuro@mgokis.dobczyce.pl).
Otwarcie zajęć dla poszczególnych grup będzie
zależeć od wielu czynników – m. in. od liczby
zgłoszonych osób i dostępności sal. Zajęcia
prowadzone będą od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem sobót. Zgłoszeni uczestnicy z
grup sobotnich zostaną przeniesieni na inne
terminy. Dni i godziny poszczególnych zajęć
mogą ulec zmianie.
Przed zgłoszeniem dziecka, proszę wziąć
pod uwagę następujące kwestie:
• w zajęciach będą mogły uczestniczyć wyłącznie
osoby zdrowe, niewykazujące oznak chorób
układu oddechowego, które nie przebywają
w kwarantannie, nie miały bezpośredniego
kontaktu z osobą, u której potwierdzono
zakażenie Covid-19 lub z osobą poddaną
kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie
przebywały zagranicą i nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła
z zagranicy,
• w budynku obowiązuje nakaz zasłaniania
ust i nosa, maseczkę można zdjąć dopiero
w sali, na której będą odbywać się zajęcia,
• w budynku obowiązuje zasada dystansowania
społecznego – zachowanie odległości minimum 2 metrów od innych użytkowników

(nie dotyczy rodzin),
• uczestnicy zajęć będą poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr czołowy
bezdotykowy),
• na zajęcia należy przychodzić 5 minut
wcześniej, niedopuszczalne są spóźnienia
ani czekanie w budynku,
• do budynku uczestnik wchodzi sam, bez
osoby towarzyszącej; rodzic zostawia dziecko
instruktorowi w dolnym holu, przy głównym
wejściu do RCOS-u, sam nie wchodzi na
teren obiektu; po skończonych zajęciach
rodzic odbiera dziecko punktualnie z holu,
• w budynku nie ma możliwości korzystania
z szatni, a co za tym idzie na zajęcia sportowe
i taneczne należy przyjść w stroju treningowym; niedopuszczalne jest ćwiczenie w tych
samych butach, w których przyszło się na
zajęcia, obuwie należy zmienić w budynku,
okrycie wierzchnie i obuwie należy schować
do własnej torby; w czasie zajęć torba będzie
znajdować się w sali zajęciowej,
• uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę
wody, która powinna być podpisana, nie ma
możliwości spożywania pokarmów,
• w budynku nie ma możliwości korzystania
z windy.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach
oraz oświadczenia dotyczące udziału w zajęciach
w czasie trwania epidemii, będą udostępnione
na naszej stronie internetowej www.mgokis.
dobczyce.pl oraz na profilu na facebooku.
Po 8 czerwca, poinformujemy zainteresowane osoby o szczegółach dotyczących zajęć
(terminy, godziny, sale, grupy). W przypadku
braku zainteresowania lub bardzo małej ilości
zainteresowanych osób, poszczególne zajęcia
mogą nie zostać wznowione.
O ile pozwoli na to sytuacja, na okres wakacji przygotowana zostanie nowa oferta, zgodna
z obowiązującymi wytycznymi i reżimem
sanitarnym.
mgokis

TAPETA 5(205)/2020

koronawirus - ważne informacje

P

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie
– wchodzimy w kolejny etap odmrażania

rzed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja
nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej
przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że
możemy zachować 2 metry odstępu od innych.
Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in.
w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego otwierane są kina, teatry,
siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie
sanitarnym.
Możliwe będzie także organizowanie wesel
do 150. osób. Mimo, że znoszone są kolejne

obostrzenia, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować
szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
W przestrzeni otwartej: albo dystans
społeczny albo maseczka
Jeśli w przestrzeni otwartej mamy możliwość zachowania 2 metrów odległości od
innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa.
Możemy więc spacerować, jeździć rowerem,
chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez
maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowamy
odpowiedni dystans społeczny.
Uwaga! Jeśli nie będziemy w stanie na
świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego
dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musimy zasłonić usta
i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania

2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni
są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do
13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające,
osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.
Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to: autobusy
i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony masażu
i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz załatwić
jakąś sprawę do urzędu).
Dodatkowe miejsca, w których będzie
trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny

Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust
i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni
odpowiednie odległości między stanowiskami
i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz
miejsce przy stole.
Znoszenie limitów osób – w sklepach, na
targu, poczcie, w restauracjach
Limity osób w branży handlowej i gastronomicznej zostają zniesione. Do tej pory w sklepie,
restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy
na poczcie na jedną osobę musiała przypadać
określona powierzchnia lub liczba okienek.
Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.
Obecnie trwają również rozmowy ze
związkami sportowymi na temat limitu osób

na stadionach.
Uwaga! W punktach gastronomicznych
nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą
do stolika, muszą mieć założone maseczki.
Obowiązują również nadal wszystkie
wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk
i stolików.
Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie,
na targu i na poczcie nadal jest obowiązek
zasłaniania nosa i ust, a w sklepie także
obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie
rękawiczek.
Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również
kościoły i inne miejsca sprawowania kultu
religijnego. Tutaj limit osób również przestaje
obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie
z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie
obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.
Ważne! W kościołach i świątyniach wierni
muszą zasłaniać usta i nos.
Zgromadzenia i wesela do 150 osób
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych, dozwolona jest organizacja zgromadzeń,
a także koncertów plenerowych, w których
bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą
jednak zasłaniać usta i nos lub zachować
2-metrowy dystans społeczny.
Ważne! Sanepid będzie przedstawiał
rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację
epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty
plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna
decyzja należy jednak do właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.
Wesela i inne uroczystości rodzinne od
6 czerwca
Możliwe będzie również organizowanie
wesel i uroczystości rodzinnych, w których
bierze udział do 150 osób.
Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić
maseczek.
Hotele otwarte w pełni
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe
mogą być otwarte i serwować na sali posiłki
gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach
mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby
fitness.
Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.
Kultura, sport, salony masażu, targi (od
6 czerwca)
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić
w określonych warunkach sanitarnych: kina,
teatry, opery, balet; baseny, siłownie, kluby
fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny,
solaria, salony masażu i tatuażu.
Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli
korzystać z siłowni na świeżym powietrzu,
placów zabaw, a także z małej infrastruktury
leśnej.
Możliwa będzie także organizacja targów,
wystaw i kongresów.
Konkretne zalecenia sanitarne
Zalecenia sanitarne dla poszczególnych
branż podane zostaną po zakończeniu procesu
konsultacji z przedsiębiorcami.
Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia
nas z odpowiedzialności!
Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych
odległości – dbaj o siebie i innych.
źródło: www.gov.pl
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temat z okładki

W Dobczycach powstało wyjątkowe miejsce do rekreacji i wypoczynku

R

ozległe alejki pieszo-rowerowe, bogata
infrastruktura rekreacyjna, kompleks
kortów tenisowych, a wszystko to wpisane
w naturalny krajobraz - taki jest nowo powstały
park miejski przy ul. Turystycznej w Dobczycach.
Realizacja projektów zagospodarowania
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, współfinan-

sowanych z funduszy europejskich, pozwoliła
na stworzenie wyjątkowej przestrzeni i zróżnicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Zakończenie prac w ramach realizowanych
inwestycji było okazją do wizyty wicemarszałka Tomasza Urynowicza. Symbolicznym
zwieńczeniem działań rewitalizacyjnych było
także posadzenie w parku drzewek.
Wicemarszałek podkreślił, że inwestycja zrealizowana w Dobczycach wpisuje się
w kampanię zielonych płuc Małopolski.
– Piękny park, imponująco wydzielony, stworzony ze środków europejskich, może być
wizytówką rewitalizacyjnych projektów. Zieleń ogólnodostępna, wspaniałe nowoczesne
urządzenia rekreacyjne, wspaniałe miejsce,
które mam nadzieję, nie tylko będzie służyło

mieszkańcom, ale także będzie do Dobczyc i rozpoczęli ich realizację. Chcę także podzięprzyciągało. Ta realizacja pokazuje także kować tym, którzy już bezpośrednio pełnili
konsekwentną politykę Województwa Małopol- nadzór nad tą inwestycją. Miasto Dobczyce
skiego, inwestowania w zieleń, pokazywania bardzo mocno się rozwija, powstają ścieżki
tej ekomałopolski – ekologicznej turystyki rowerowe, została zmodernizowana ścieżka
i obcowania z naturą.
do zamku i wokół zabytkowego kościoła na
Do gminy Dobczyce trafiły także pierw- Starym Mieście, powstaje wyjątkowa ścieżka
na południowym zboczu Wzgórza
Zamkowego.

sze czujniki jakości powietrza, które na ręce
burmistrza Dobczyc przekazał wicemarszałek.
Realizacja modernizacji parku miejskiego stworzy mieszkańcom gminy Dobczyce
warunki do rekreacji, wypoczynku i wzbogaci
ofertę czasu wolnego. Jest to również szansa
na wzmocnienie funkcji turystycznej gminy
i jej dalszy rozwój gospodarczy.
– Teren parku będzie „zielonymi płucami” nie
tylko dla mieszkańców gminy Dobczyce, ale
także dla całej Małopolski – mówił burmistrz
Dobczyc Tomasz Suś. – To miejsce przez długi
czas stało zaniedbane, teraz stało się perełką, a
w przyszłości, mam nadzieję, będzie prawdziwym centrum rekreacji i wypoczynku. Pragnę
podziękować wszystkim, którzy zadbali o to,
żeby pojawiły się te projekty, pozyskali środki

W dobczyckim parku czekają
na odwiedzających m.in. dwa place
zabaw, w tym jeden „eco plac”,
którego elementy wykonane są
z naturalnych surowców, takich jak
drewno czy wiklina. W przyjemnej,
zalesionej przestrzeni znajduje
się także siłownia plenerowa,
miejsce do gry w bulle i mini golfa,
specjalnie przygotowane miejsca
na ogniska oraz wpisująca się
w krajobraz mała architektura.
W centralnej części zmodernizowany został budynek, który
zaadaptowany będzie na punkt
obsługi, a do parku widzie przyjemna ścieżka pieszo-rowerowa
wzdłuż Raby.
W nowo powstałym parku
miejsce znalazły także profesjonalne korty tenisowe. Trzy boiska,
ścianka treningowa oraz konieczne
zaplecze to infrastruktura, z której
już wkrótce będą mogli skorzystać amatorzy
tenisa ziemnego.
Jak wspomina radny Wiesław Szymoniak,
aktywność ponownie wraca w to miejsce.
– Pamiętam ten teren jeszcze jako dziecko, kiedy
po rozległych polach biegaliśmy tu z kolegami.
Później powstał tu ośrodek, w którym rozwijała się aktywność sportowa i rekreacyjna,
przyjemne miejsce na mapie Dobczyc. Niestety
„wiatr historii” sprawił, że miejsce to zostało
zapomniane, aż do teraz. Jako mieszkaniec,
a później także jako radny, mocno kibicowałem
tym projektom. Bardzo leżało mi na sercu, aby
miejsce to na powrót zaczęło tętnić życiem.
Realizacja modernizacji parku wraz
z utworzeniem infrastruktury rekreacyjnej
oraz budowa kortów tenisowych nie byłaby
możliwa bez wsparcia Województwa Małopolskiego.
- Inwestycja jaka tutaj doszła
do skutku rzeczywiście jest
z rozmachem - mówi radny sejmiku
Robert Bylica. – Województwo
Małopolskie i lokalny samorząd
działają i współpracują, by właśnie
takie miejsca powstawały.
Realizacja dwóch pierwszych
etapów projektu zagospodarowania
otoczenia Zbiornika Dobczyckiego,
w ramach których powstał park
i kompleks kortów, dofinansowana
została z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Cały czas trwają dalsze
inwestycje, realizowane w ramach
kolejnych etapów, które podniosą
m.in. atrakcyjność turystyczną
Wzgórza Zamkowego.
jota

zdjęcia: Joanna Talaga
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Powszechny Spis Rolny 2020
od września

O

d 1 września na terenie całego kraju
odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR
2020. Udział w nim jest obowiązkowy.
Powszechny Spis Rolny zapewni bazę
informacyjną o gospodarstwach rolnych
i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
która konieczna jest dla realizacji krajowej,
regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej
na wsi. Dostarcza m.in.: informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej,
trendów hodowli zwierząt gospodarskich,
struktury zasiewów upraw rolnych; analizę
zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni
ostatnich 10 lat.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie
spisu?
W spisie rolnym będą zbierane dane
dotyczące m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
• położenia gospodarstwa na obszarach
o ograniczeniach naturalnych; osobowości
prawnej;
• typu własności użytków rolnych; produkcji
ekologicznej; rodzaju użytkowanych gruntów; powierzchni zasiewów według upraw;
powierzchni nawadnianej; zużycia nawozów
mineralnych i organicznych;
• pogłowia zwierząt gospodarskich; rodzaju
budynków gospodarskich; liczby maszyn
i urządzeń w gospodarstwie rolnym; wkładu
pracy w gospodarstwo rolne użytkownika
i członków jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach
indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych
(gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym
zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne
o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej,
a także gospodarstwa o powierzchni poniżej
1 ha użytków rolnych prowadzące m.in. działy
specjalne produkcji rolnej.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony
spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu
powszechnego będzie możliwość spisu, którego każdy rolnik będzie mógł dokonać przez
internet na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie
będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad
bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to
sytuacja epidemiologiczna w kraju).
Rolnicy nie posiadający w domu dostępu
do Internetu będą mieli zapewniony dostęp
do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu
gminnego biura spisowego.
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Do szkoły w Dziekanowicach
wkrótce trafi pierwsze wyposażenie

W

budynku przyszłej szkoły podstawowej z czego 3,5 mln zł stanowią środki rządowe.
w Dziekanowicach trwają intensywne - Realizacja tej inwestycji to dla Gminy Dobczyce
prace nad realizacją wykończenia obiektu.
duże wyzwanie – mówił podczas podpisania
Tymczasem, 27 maja podpisana została umowy z wykonawcą tego etapu prac, burumowa ze Spółką Moje Bambino na realizację mistrz Tomasz Suś. – Tuż po objęciu stanowiska
i montaż wyposażenia do nowego budynku. burmistrza, wspólnie z nową Radą Miejską
Zakres zamówienia dotyczy wyposażenia zdecydowaliśmy, że będziemy starać się zabezpieczyć środki
na realizację
tego zadania
i rozpoczynamy również staranie
o pozyskanie środków
zewnętrznych.
Realizowana inwestycja zakłada wykonanie
wykończenia
wewnętrznego
i zewnętrznego: wykonanie
posadzek, tynku, instalacji,
ogrzewania
przedszkola i opiewa na kwotę 58 tys. zł.
czy elewacji zewnętrznej.
W umowie uwzględniono m.in. meble
W ramach inwestycji zagospodarowany
do przechowywania zabawek i potrzebnych zostanie również teren wokół budynku szkoprzyrządów, kąciki zabaw, tablice, stoliki ły, wykonane zostaną drogi, plac zabaw, czy
i krzesła; wyposażenie niezbędne w przed- oświetlenie zewnętrzne, a także zaaranżowana
szkolnej jadalni, szatni czy łazienkach.
zostanie zieleń.
Dostawa i montaż zamówionego wypoPrace planowo mają zakończyć się jeszcze
sażenia rozpocznie się w połowie czerwca w wakacje.
i potrwa do połowy lipca.
tekst i foto: ugim
Do przeprowadzenia
przetargu na realizację
tego zamówienia Gmina Dobczyce ponownie
wykorzystała formę licytacji elektronicznej. Cenę
wywoławczą ustawiono
na poziomie 105 tys. zł.
Budowa szkoły
podstawowej w Dziekanowicach to obecnie
największa inwestycja
w dziedzinie oświaty,
która realizowana jest
w gminie Dobczyce.
Wykończenie obiektu
to koszt 14 515 517,57 zł,

Oferta Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego

M

ali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć
na wsparcie, które w swojej ofercie
przygotowała Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP i osób rozpoczynających działalność
gospodarczą, MARR proponuje:
• usługi doradztwa w zakresie sporządzenia
biznesplanów,
• asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy,
• pomoc w przygotowaniu wniosków dla
przedsięwzięć gospodarczych,
• pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne.
Osoby zainteresowane mogą podnosić swoje
kwalifikacje w warunkach online. Nowa edycja
projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus
daje możliwość uzyskania dofinansowania na
szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców, bez
wychodzenia z domu. Szczegółowe wiadomości
na stronie www.marr.pl/mbonplus/
Od samego początku epidemii MARR pracuje na rzecz małopolskich przedsiębiorców,
opracowując m.in. „Poradniki przedsiębiorcy
w czacie epidemii koronawirusa”. To zbiór
praktycznych informacji o rządowym wsparciu:
Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa
2.0, Tarcza Finansowa, Małopolska Tarcza
Antykryzysowa, ograniczenia i działania
ochronne.
Kompendium wiedzy jest dostępne bezpłatnie na stronie internetowej: www.marr.
pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/
„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców”, to akcja MARR, którą agencja
zachęca Małopolan do zaopatrywania się
w produkty od regionalnych producentów.
Wielu z nich swoją działalność przeniosło do
Internetu. Dziś pozornie zwykłe zakupy mogą
dać szansę na przetrwanie na rynku. Więcej
informacji na ten temat na stronie agencji:
www.marr.pl/news/kupuj-lokalnie-wspieraj-polskich-przedsiebiorcow/

Sprzedaj – kupuj.
Skorzystaj z serwisu

W

szyscy, którzy chcieliby sprzedać swoje
produkty rolne lub zakupić je bezpośrednio od producentów mogą skorzystać
z bezpłatnego serwisu Agro-Market24.pl.
To portal, który został stworzony, aby pomóc
producentom rolnym znaleźć odbiorców na
swoje produkty.
Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób,
wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo.
Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej
informacji na stronie www.agro-market24.pl

6

TAPETA 5(205)/2020

z życia gminy

P

Pożyczki dla
mikroprzedsiębiorców

owiatowy Urząd Pracy nadal prowadzi nabór
wniosków na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dotychczas do Urzędu wpłynęło ponad
5,5 tysiąca wniosków o pożyczkę.
Wprowadzono zmianę w zasadach udzielania
pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zmianie uległa data, przed którą ubiegający
się o wsparcie powinien prowadzić działalność
gospodarczą: z 1 marca na 1 kwietnia 2020r.
Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który spełniał łącznie warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz osiągnął określony warunkami roczny
obrót netto, który nie przekroczył w złotych
2 milionów euro, oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020r.
w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia
tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie
zatrudniali pracowników.
Szczegółowe informacje na temat wsparcia
i prowadzonego naboru dostępne są na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach www.
myslenice.gov.pl
ugim

W czerwcu korty w parku
miejskim nieodpłatnie

Infrastruktura parku miejskiego zabezpieczona

W

sąsiedztwie inwestycji sportowo-rekreacyjnych, realizowanych w ramach
projektów „Zagospodarowania otoczenia
Zbiornika Dobczyckiego”, konieczne było podjęcie dodatkowych działań zabezpieczających
przed powodziami.
W obrębie parku miejskiego, równo z zakończeniem inwestycji rekreacyjnych, zakończyła
się także budowa rowu przeciwpowodziowego.
W efekcie przeprowadzonych prac połączone
zostało koryto rzeki z istniejącym rowem przy
drodze wojewódzkiej i odprowadzenie wody
do Raby.
- Było to zadanie ważne, którego realizacja

5

Kolejnych 5 ton żywności przekazanej na rzecz
potrzebujących z gminy Dobczyce

ton artykułów żywnościowych w różnym 2019, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek
asortymencie. Obecnie wsparciem żywno- Pomocy Społecznej w Dobczycach współpracuje
ściowym objęte są 403 osoby z terenu Gminy z Bankiem Żywności w Krakowie.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
to działanie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób
i rodzin najbardziej potrzebujących.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności, spełniając
następujące kryteria dochodowe: 1.402 zł dla
osoby samotnie gospodarującej; 1.056 zł dla
osoby w rodzinie.
Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór
żywności.
Osoby wcześniej zakwalifikowane do Programu
i Miasta Dobczyce. W ramach w/w programu
w roku 2020 pozyskano już 15 ton żywności. prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi
Jest to kolejna edycja Programu Operacyjnego w celu uzgodnienia terminu odbioru żywności.
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram
mgops

C

X Małopolski Dzień Uczenia się

o każdy powinien wiedzieć o podatkach?,
czy Kompetencje XXI wieku – jak je rozwijać?– to tylko wybrane tematy krótkich szkoczerwcu korty w parku miejskim w Dob- leń online, z których będzie można skorzystać
czycach (przy ul. Turystycznej) zostają na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
udostępnione nieodpłatnie.
7 i 8 czerwca.
Godziny otwarcia kortu: 1 czerwca – korty
czynne w godzinach od 12:00 do 21:00; od 2 do
30 czerwca 2020 – korty czynne w godzinach
od 8:00 do 21:00.
Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem
telefonu 731-479-197. Zapisy będą możliwe na
każdy bieżący tydzień i będą przyjmowane od
piątku poprzedzającego dany tydzień.
Wkrótce opublikujemy regulamin dotyczący
korzystania z tego obiektu.

W

ugim

W sumie do dyspozycji e-uczestników MDU
będzie prawie 40 zdalnych wydarzeń.
W tym roku Małopolski Dzień Uczenia się
organizowany jest pod hasłem E-kompetencje.
Niezbędnik e-obywatela. Punktem wspólnym
dla wszystkich wydarzeń w ramach Dnia jest
zdalna forma wydarzeń. W programie będzie
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pozwoliła zabezpieczyć teren przed ewentualnymi
szkodami wywołanymi przez wodę. Siłę natury
mogliśmy zobaczyć już podczas prac realizowanych w parku miejskim, gdzie przy większych
opadach deszczu był problem z odprowadzeniem
wody – mówił podczas otwarcia parku kierownik
referatu inwestycji Konrad Skiba.
Wykonane prace były konieczne również do
planowania dalszych działań służących poprawie
odwodnienia terenów wokół ronda, szczególnie
ul. Zarabie i ul. Nowowiejskiej.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln
zł i w całości sfinansowany został ze budżetu
Gminy Dobczyce.

można znaleźć m.in.: konsultacje, warsztaty,
szkolenia i webinaria. Wszystko zupełnie za
darmo!
Zainteresowani będą mogli wybrać się na
wirtualną wycieczkę po Czorsztynie czy zagrać
w Grę planszową z wiedzy o Zielonkach.
Do dyspozycji uczestników
będą porady online doradców
zawodowych, coachów, a osoby
pracujące, w wieku powyżej 25
roku życia, z maksymalnym
wykształceniem do poziomu
matury, które chciałyby otrzymać dofinansowanie do szkoleń
z języków obcych, będą mogły
wziąć udział w wydarzeniu „Kierunek Kariera – poznaj swoje
możliwości, zyskaj dofinansowanie”.
Pełny harmonogram Dnia
dostępny jest na bit.ly/MalopolskiDzien2020. Informacje dostępne
są również na www.facebook.
com/dzienuczenia. Na niektóre z wydarzeń
obowiązują wcześniejsze zapisy. Zapraszamy!
Koordynatorem X Małopolskiego Dnia
Uczenia się jest Województwo Małopolskie
– Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
ugim
źródło: WUP
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Folklor w Duszy Gra
– wyniki konkursu

K

onkurs plastyczny „Folklor w Duszy
Gra” był w tym roku bardzo nietypowy.
W związku z epidemią koronawirusa, zmienił
swoją tradycyjną formę.
Przesłane zdjęcia i skany 55. prac, wykonanych przez dzieci i młodzież z powiatu myślenickiego, zostały poddane ocenie internautów
oraz specjalnie powołanej komisji. Przyznano
dwa rodzaje nagród: nagrody internautów oraz
nagrody jury.
Na profilu facebookowym MGOKiS Dobczyce,
za zgodą wszystkich uczestników tegorocznej edycji
konkursu, zostały zamieszczone wszystkie prace
konkursowe. Internauci oddawali swoje głosy
w formie „like’ów” na prace, które najbardziej
im się podobały. W głosowaniu internetowym
zostało wyłonionych 3 zwycięzców z największą
liczbą polubień prac konkursowych, bez podziału
na kategorie wiekowe.
Wyniki głosowania internetowego:
1 miejsce – Lena Gaweł (liczba głosów 855)
2 miejsce – Mikołaj Para (liczba głosów 662)
3 miejsce – Mariola Kasprzycka (liczba głosów
277)
Wszystkie prace zostały ocenione przez
profesjonalne jury w składzie: Ewa Tkaczyk
– plastyk, bibliotekarz; Iwona Płoskonka – artysta,
malarz, ceramik; Paulina Steliga-Gryglaszewska
– artysta, malarz
Jury przyznano następujące nagrody:
W kat. przedszkola
1 miejsce: Maja Maniecka, Sułkowicki Ośrodek
Kultury
2 miejsce: Dorota Klimek, PS nr 1 w Dobczycach
3 miejsce: Kalina Labranche, PS nr 1 w Dobczycach
W kategorii: Klasy 1-3 (szkoła podstawowa)
1 miejsce: Julia Czarniak, ZPO w Drogini
2 miejsce: Maria Sternal, SP w Stadnikach
3 miejsce: Aleksandra Kęcka, ZPO w Drogini
W kategorii: Klasy 4-6 (szkoła podstawowa)
1 miejsce: Julia Mądrala, Sułkowicki Ośrodek
Kultury
2 miejsce: Julia Skóra, SP nr 2 w Dobczycach
3 miejsce: Wiktoria Głąb, praca indywidualna
i Wiktoria Kaletka, SP nr 2 w Dobczycach
Nagroda specjalna MGOKiS Dobczyce: Julia
Sadkiewicz, SP nr 2 w Dobczycach
W kategorii: Klasy 7-8 i młodzież (szkoła
podstawowa klasy 7-8 oraz szkoła ponadpodstawowa)
1 miejsce: Kamil Głąb, praca indywidualna
i Alicja Kluzik, ZPO w Borzęcie
2 miejsce: Mariola Kasprzycka, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach
3 miejsce: Izabela Bochenek, Sułkowicki Ośrodek Kultury
W kategorii: Warsztaty Terapii Zajęciowej
nie przyznano miejsc z powodu braku prac
konkursowych.
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Bardzo cieszy
nas to, że mimo zagrożenia epidemicznego, do
konkursu wpłynęło tyle pięknych prac.
Laureaci miejsc 1-3 otrzymają nagrody
i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Dobczycach.
Ze wszystkimi laureatami i/lub ośrodkami delegującymi skontaktujemy się osobiście
calem ustalenia sposobu odbioru lub adresu
do wysyłki nagród.

Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego

B

udowa kładki pieszo-rowerowej oraz
Ważna inwestycja realizowana jest także na
uczytelnienie murów na południowym zachodnim zboczu Wzgórza Zamkowego, gdzie
zboczu to realizowane obecnie inwestycje, rozpoczęto przygotowania do montażu kładki
które odmienią oblicze Wzgórza Zamkowego pieszo-rowerowej, która połączy wzgórze z koroi znacznie podniosą atrakcyjność turystyczną ną zapory. Ze względu na charakter terenu jest
Dobczyc.
to logistycznie wymagająca inwestycja. Do tej
W toku realizacji najważniejsze projekty pory elementy konstrukcji tworzone były na hali

Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.
Już z początkiem roku w obrębie wzgórza
zaczęły zachodzić pierwsze zmiany. Prace
rozpoczęły się od modernizacji ścieżki wokół
zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela,
zrewitalizowano także ścieżkę łączącą wzgórze
z powstałym w ubiegłym roku parkingiem przy
ul. Podgórskiej. W ramach tej samej inwestycji
podjęte zostały także prace w celu uporządkowania terenu południowego stoku Wzgórza,
gdzie wzdłuż uczytelnionych murów poprowadzi
malownicza ścieżka łącząc bramę wjazdową z
zamkiem królewskim. Już teraz na południowym zboczu odsłoniła się rozległa panorama na
Jezioro Dobczyckie oraz wzniesienia Beskidów.
Przebieg murów miejskich zostanie wyznaczony w trzech formach, zgodnie z uzgodnieniem
z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Po
wykonaniu uczytelnienia przebiegu murów
przewidziano likwidację istniejącego metalowego
ogrodzenia, szpecącego krajobraz i zamykającego dostęp do reliktów miejskich obwarowań.
W ramach inwestycji mur zyska również dodatkową oprawę w postaci oświetlenia.

produkcyjnej wykonawcy, ich montaż w terenie
odbędzie się natomiast z użyciem helikoptera.
Kładka będzie składać się z dwóch pomostów
pieszego i rowerowego i będzie wykonana ze stali
kortenowej, wizualnie wpisując się w krajobraz.
Całość będzie specjalnie oświetlona lampami
typu LED zatopionymi w konstrukcję.
Inwestycje na Wzgórzu Zamkowym są
kolejnymi przedsięwzięciami realizowanymi
w ramach projektów Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Wcześniej w
ramach tych projektów powstał parking przy ul.
Podgórskiej, utworzone zostały ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż brzegów Raby i Węgielnicy,
a także powstał niedawno oddany park miejski
oraz korty tenisowe. Realizacja tych zadań
pozwala na stworzenie komplementarnego
produktu turystycznego, gdzie obok walorów
przyrodniczych i kulturowych, rozwija się bogata
oferta rekreacji i wypoczynku.
Projekty realizowane są przy wsparciu
finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014- 2020 (RPO WM).
tekst i foto: jota

mgokis
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reklama

Kominki, nagrobki, parapety,
schody marmurowe
tel. 601 958 378

10

Kontakt w sprawie reklam w Tapecie:
Marcin Kęsek, tel. 12/372-17-01
adres e-mail: mkesek@dobczyce.pl
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Z Tapetą na szlaku

Beskidzkie wyspy: Ciecień

C

• budynek dawnej karczmy z 1782 r.;
• pomnik przy moście glichowskim upamiętniający zwycięską potyczkę partyzantów AK z dużym oddziałem niemieckim
w czasie II wojny światowej w 1944 r.

iecień to kolejny szczyt w Beskidzie
Wyspowym warty zdobycia, gdyż ze
szlaków prowadzących na szczyt i z niego
samego rozpościerają się ładne widoki na

rozpowszechniają oni nowe techniki uprawy
roli, wprowadzają nowe odmiany warzyw
i zbóż, oraz rośliny sadownicze. Zakładają
szkoły i przytułki dla ubogich, prowadzą

Szczyrzyc:
• Opactwo Cystersów;
• kościół pw. Wniebowzięcia NMP;
• muzeum klasztorne;

Beskid Wyspowy i sąsiednie pasma górskie
m.in.: Beskid Makowski i Żywiecki.
Ciecień (830 m n.p.m.) wraz z całym
pasmem do którego należą: Grodzisko
(618 m n.p.m.), Cubla Góra (565 m n.p.m.)
i Księża Góra (649 m n.p.m.) ma położenie
południkowe. Rozdziela ono głębokie doliny
Krzyworzeki i Stradomki i zbudowane jest ze
skał płaszczowiny śląskiej w odróżnieniu od
większości gór tej części Beskidów, która zbudowana jest z skał płaszczowiny magurskiej.
Nazwę góry wywodzi się od słowa cięty,
cięcie, ciąć, które kojarzy się z charakterystycznym wcięciem między dwoma głównymi wierzchołkami i stąd odmiana nazwy
Cietniowi, Cietnia, byłem na Cietniu, ale
w starszej literaturze można spotkać: Ciecieniowi, Ciecienia, byłem na Ciecieniu,
a na początku XX wieku nawet był nazywany
Cieciawem.
Całe pasmo otaczają miejscowości: Raciechowice, Komorniki, Dąbie, Krzesławice,
Pogorzany, Szczyrzyc, Skrzydlna, Przenosza,
Wierzbanowa, Wiśniowa, Poznachowice
Dolne i Górne oraz Czasław, w których jest
wiele obiektów zabytkowych i przyrodniczych,
które warto zobaczyć.
Historia tego terenu jest ciekawa i dość
burzliwa, a sięga zamierzchłych czasów. Podczas
wykopalisk na stokach Grodziska, w miejscu
zwanym Klasztorzysko odkryto pozostałości grodziska z okresu kultury puchowskiej
(500 – 380 lat p.n.e.), a na szczycie samego
Grodziska są obwałowania i rów otaczający
dawny majdan istniejącego tam grodziska.
Znalezione tam narzędzia, broń i naczynia
gliniane świadczą o tym, że osadnictwo
w tym terenie istniało już w V wieku p.n.e.
W pierwszej połowie XII w. do Szczyrzyca, z podhalańskiego Ludźmierza, przenoszą się cystersi. Zgodnie ze swoją regułą,

działalność kulturalną. Powiat szczyrzycki
w XVI w. i poł. XVII w. sięga aż po Wisłę
i obejmuje 76 parafii i kilka dużych miejscowości m.in.: Wieliczkę, Bochnię, Wiśnicz,
Dobczyce i Myślenice.
Przez Dobczyce i Szczyrzyc biegł szlak
handlowy na Węgry, gdzie w Czasławiu była
komora celna dobczyckiego zamku i stąd nazwa
Czasław Myto. Teren ten ucierpiał podczas
najazdów Tatarów w XII wieku i działania
wojenne podczas I i II wojny światowej, oraz
pacyfikacje kilku wsi przez Niemców podczas
II wojny światowej. Podczas tej ostatniej
w okolicznych lasach stacjonowały silne
oddziały partyzanckie.
Przez pasmo biegnie sieć szlaków turystycznych, z których jeden (niebieski) biegnie
jego grzbietem od Czasławia Wżary po Przełęcz Wierzbanowską i jest odcinkiem szlaku
z podkrakowskich Swoszowic do Szczawy.
Drugi (zielony) – z Wiśniowej do Szczyrzyca
przechodzi przez szczyt Cietnia i jest częścią
szlaku ze szczytu Lubomira do Dobrej.
Pozostałe szlaki, to tzw. szlaki łącznikowe
i dojściowe, które mają na celu doprowadzić
do głównych szlaków lub ciekawych turystycznie miejsc.
Niewątpliwie najbardziej znanymi atrakcjami turystycznymi są: Opactwo Cystersów
w Szczyrzycu i „Diabli Kamień” w Krzesławicach. Warto również zobaczyć inne, których
w okolicznych miejscowością nie brakuje.

• cmentarz z I wojny światowej nr 362.
Skrzydlna:
• kościół pw. św. Mikołaja z XVI w.;
• dwór z XVIII w.
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Obiekty zabytkowe i historyczne:
• Raciechowice:
• kościół z 1720 r.;
• dwór z 1760 r.;
• figura św. Floriana z 1826 r.
Czasław:
• dwór Bujwidów z 1900 r.;

•
•
•
•

Wiśniowa:
kościół pw. św. Marcina z 1730 r.;
cmentarze z I wojny światowej nr 373 i 374;
dawna drewniana synagoga;
pomnik ofiar zamordowanych podczas
pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej przez
Niemców w 1944 r. znajdujący się na
cmentarzu parafialnym

Okoliczne miejscowości:
• dwory w Komornikach, Mierzniu, Glichowie;
• kościoły w Gruszowie i Górze św. Jana;
• pustelnia i kaplica św. Benedykta
w Krzesławicach;
• kapliczki i figury przydrożne;
• pozostałości obwałowań starych grodów
na szczycie Grodziska i na tzw. Klasztorzysku;
• wioska indiańska w Pogorzanach.
Obiekty przyrodnicze: „Diabli Kamień”
w Krzesławicach; „Kamień Grzyb” w Mierzniu
Bigorzówce; drzewa pomniki przyrody m.in.
dąb „Bandaburek” w Wiśniowej.
Omawiany teren jest łatwo dostępny
zarówno dla turysty pieszego, uprawiającego
turystykę rowerową, jak i zmotoryzowanego.
Ci ostatni mogą zwiedzić otaczające omawiane
pasmo miejscowości wraz z ich zabytkami,
a jak jest w opisie powyżej, nie jest ich mało.
Natomiast turysta pieszy może się dostać do
otaczających pasmo miejscowości busami
z Krakowa i Dobczyc.
Jacek Kozubek

na zdjęciu: pasmo Cietnia
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z Ispiny

Ludzie z pasją: Dorota Gałka

M

ieszkam w Dobczycach już 13 lat.
Z zawodu jestem projektantem
i konstruktorem obuwia.
Od niespełna dwóch lat biorę udział
w zajęciach grupy „Wypisz – wymaluj”.
Od zawsze lubiłam rysować i malować.
Ale dopiero spotykając się z ludźmi,
którzy mają podobną pasję, nabrałam
większej ochoty do dalszego rozwijania
swoich umiejętności.
Zajęłam się głównie pisaniem ikon.
Początkowo podpatrywałam innych twórców i uczyłam się na własnych błędach.
Żeby zdobyć większe doświadczenie
i doskonalić technikę malowania i złocenia – ukończyłam kurs pisania ikon
I stopnia w Woli Batorskiej.
W moim dorobku mam obecnie
jedenaście ikon.

Anegdoty o sławnych
ludziach (11)
Do światowej sławy chirurga niemieckiego
Ernsta Sauerbrucha, zgłosił się kiedyś pacjent
uskarżający się na stan zdrowia:
- Panie doktorze, chociaż nie palę, nie piję
i nie obcuję z kobietami, czuję taki ból, jak gdyby
moją głowę ściskała żelazna obręcz.
- To widocznie pańska aureola stała się zbyt
ciasna – odparł profesor.
Do wieloletniego ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala MSW przy ul.
Galla w Krakowie, Romana Garlickiego, zgłosił
się pewien pan z prośbą o zgodę na obecność
przy porodzie żony.
- A dlaczego chce pan być przy tym porodzie?
– zapytał doktor Garlicki.
- Bo nie byłem przy poczęciu…

Do doktora Garlickiego przyszła kiedyś
wyjątkowo
wstydliwa pacjentka.
fot. zbiory prywatne
- Co się pani tak wstydzi? - burknął wyjątkowo
tego dnia źle usposobiony profesor. - Co za
Drużyna „Tischnera” na podium
różnica, czy bada panią dentysta czy ginekolog? Po prostu jednemu pokazuje pani gębę,
a
drugiemu d…
czniowie klasy 2 technikum informatycz- mieliśmy monstrualną przewagę nad resztą.
O,
przepraszam – odpaliła pacjentka.
nego w ZS w Dobczycach: Szymon Bolisęga,
Grupa uczniów w tym samym składzie brała
Różnica
jest zasadnicza, w d… zęby nie rosną.
Krystian Gwizdała, Jan Zabłocki, Piotr Olesek, również udział w drugim konkursie, polegającym
C. F.
Filip Płatek, zostali zwycięzcami Wirtualnych na prowadzeniu bloga ekonomicznego - EkonoRozgrywek Biznesowych, organizowanych mia Blogiem Pisana, przeprowadzanym także
przez Małopolską Akademię Przedsiębiorczości. przez MAP , w którym zajęli 3. miejsce.
Z przepisów Teściowej
Drużyna „Tischnera” wprost zdeklasowała - Co tydzień drużyny dostawały kolejne tematy,
przeciwników, wypracowując dwukrotnie wyższy o których musiały napisać. O wynikach decyzysk niż drugi w stawce zespół. Uczniowie pod dowali sędziowie, przydzielający drużynom
Zupa kalarepkowa
opieką nauczyciela przedmiotów informatycz- punkty za jakość tekstu i wartość merytoryczok.1.5 l wywaru z kostki schabowej
nych i ekonomicznych Leszka Krzelowskiego ną – mówi Szymon. - Zajęliśmy trzecie miejsce,
i warzyw,
przez 9 miesięcy wirtualnie zarządzali biurem w tym wypadku szczególne gratulacje należą
2-3 szt. kalarepki,
turystycznym Papaja Travel, założonym i pro- się Krystianowi Gwizdale, który odpowiadał
4 szt. ziemniaki,
wadzonym przez nich samych. O zmaganiach za stronę techniczną bloga i publikację wpitłuszcz, mąka, koperek,
konkursowych opowiada jeden z kluczowych sów. Pierwsze i drugie miejsca zajęły drużyny,
sól i pieprz oraz cukier do smaku
założycieli i współwłaścicieli wirtualnego biura które posiadały większą wiedzę na zadane
podróży, Szymon Bolisęga.
tematy i umiejętności graficzne, jeśli chodzi
Kalarepkę i ziemniaki obrać, opłukać
- Szczerze mówiąc to początkowo byliśmy z lekka o nas, prawdopodobnie doceniono nasze nie- i zetrzeć na tarce o dużych otworach, zalać
przerażeni tym konkursem, jednak atrakcyjne konwencjonalne poczucie humoru i lekkość wywarem i ugotować.
nagrody były sporą zachętą i postanowiliśmy przekazywania tematów.
Tłuszcz rozgrzać na patelni, wymieszać
spróbować. Najciekawszą częścią zmagań było
Tischnerowska młodzież za inwencję twór- z mąką, zasmażyć nie rumieniąc, dodać do
zdecydowanie prowadzenie wirtualnej symulacji czą i sukces otrzyma cenne nagrody: tablety zupy i zagotować.
biura podróży. Należało zadbać o wszystkie z oprogramowaniem antywirusowym (1.
Koperek drobno posiekać, wymieszać
najważniejsze aspekty, które powinno się brać miejsce - prowadzenie biura turystycznego) z zupą i całość przyprawić do smaku.
pod uwagę przy prowadzeniu biznesu. Mógłbym oraz głośniki bezprzewodowe bluetooth JBL
Smacznego życzy Teściowa
powiedzieć, że walka była ciężka i wyrównana (3. miejsce – rozgrywki blogerskie).
Porada: nasze serce lubi pistacje, niesolone,
do końca, ale szczerze mówiąc, od początku
oprac. (bd) które maja dużą zawartość magnezu i potasu
Dorota Gałka

U

i regulują ciśnienie krwi oraz wspomagają
pracę serca. Dbajmy o siebie i swoich bliskich.
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Ekologiczne metody uprawy roślin w ogrodach, cz. I

C

hemizacja środowiska w obecnych czasach
jest tak duża, co maa niewątpliwie wpływ
na zdrowie ludzi, że należy zastanowić się nad
zastosowaniem biologicznych metod ochrony
roślin ograniczających użycie środków chemicznych przy ogólnie rozumianej produkcji
roślinnej.
Środki ochrony roślin i nawozy mineralne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, są często stosowane w nadmiarze
i często bez jakiejkolwiek kontroli, co przez

Na temat każdej z tych metod napisano
dziesiątki publikacji i artykułów. Dlatego też
nie będę szczegółowo opisywał każdej z nich,
a jedynie kilka ze sposobów, które uważam za
ciekawe, ale również tanie i proste w zastosowaniu.
Jedną z nich jest tworzenie dogodnych warunków do rozmnażania i bytowania organizmów
pożytecznych. Schronienia dla pożytecznych
owadów: biedronek, bzygowatych, błonkówek,
złotooków, łowików, murarek, dzikich pszczół
i trzmieli. Pomogą nam one w walce z mszycami,
przędziorkami, czerwcami
i in., ale również będą
zapylały nasze rośliny.
Wystarczy w ciepłym, słonecznym i zacisznym miejscu ogrodu, osłoniętym od
deszczu i wiatru ustawić
stary pień i ponawiercać
w nim otworki. Pozostawić
„cegłę dziurawkę” ustawioną pionowo, tak aby
nie wlewała się do niej
woda i zamkniętą z jednej strony np. deseczką
lub zbić skrzynkę z desek
i umieścić w niej gałązki,
puste łodygi: bzu czarnego,
forsycji i maliny, bambus,
trzcinę (łodygi powinny być
z jednej strony zakończone
kolankiem lub ściśle przylegać do ścianki skrzynki),
kawałek słomianej maty,
trochę mchu, szyszki, glinę
z porobionymi w niej otworami, ponawiercany klocek
drewna, pustą odwróconą
doniczkę wypełnioną siawiele dziesiątek lat ich stosowania doprowadziło nem, wymienioną już cegłę.
w wielu krajach do degradacji gleb i eutrofizacji
Może się to wydać banalne, ale w dawnym
wód. Warto zatem ograniczyć stosowanie środ- budownictwie owady miały dużo miejsc na
ków chemicznych do ochrony roślin i nawozów schronienie, a przy nowoczesnym systemie
mineralnych przynajmniej we własnym warzyw- budownictwa takich miejsc jest bardzo mało
niku, ogródku, czy też ogrodzie.
i dotyczy to nie tylko owadów pożytecznych, ale
Ochrona roślin
również ptaków.
Ogólnie metody ochrony roślin dzielimy na:
Dla uściślenia np. jedna dorosła biedronka
chemiczne, fizyczne, biologiczne, agrotechniczne, zjada dziennie kilkadziesiąt mszyc, a larwa
biotechniczne i zintegrowane. Ta ostatnia łączy kilkaset mszyc w ciągu całego swojego cyklu
w sobie kilka naraz.
rozwojowego, więc chyba warto z tego skorzystać.
Domki takie umieszczamy
w miejscu osłoniętym od wiatru
i deszczu, ale w słońcu, a dla
trzmieli w miejscu zacienionym.
Warto też zabezpieczyć wszystko siatką o drobnych oczkach,
aby owady tam zamieszkujące
nie stały się karmą dla ptaków.
Zrozumiały jest fakt lęku,
że takie schronienia mogą
zasiedlać osy i szerszenie, ale
te gatunki są owadami społecznymi i zasiedlają nieco inne
miejsca tj. bardziej odosobnione,
pozwalające stworzyć gniazdo
z plastrami np. dziuple w drzewach, strychy, szopy, miejsca
w podbiciach i odeskowaniach
domów i szop, itp.
inż. Jacek Kozubek
fot: portalpszczelarski.pl
zielonyogrodek.pl
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Święto Narodowe Trzeciego Maja
w Dobczycach
229. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja miała w Dobczycach wymiar symboliczny,
ale jakże wymowny w obliczu rzeczywistości,
z którą się mierzymy. Po mszy św. za Ojczyznę
odprawionej w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach na Grobie
Nieznanego Żołnierza tradycyjnie złożono
patriotyczne wieńce.
W imieniu społeczności Gminy i Miasta
Dobczyce, która co roku tłumnie zbierała się na
płycie dobczyckiego Rynku, w geście pamięci,
kwiaty złożyli: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś wraz z Wiceburmistrz Edytą
Podmokły, radni Rady Miejskiej w Dobczycach na
czele z Przewodniczącą Małgorzatą Jakubowską
oraz Wiceprzewodniczącym Markiem Kaczorem,
a także Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Dobczycach Marcin Adamski.
Kwiaty indywidualnie złożyła również
reprezentacja grupy harcerskich z terenu gminy
Dobczyce oraz TKKF Dobczyce.
Dofinansowania z Fundacji Orlen trafią
do gminy Dobczyce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynce zostały
beneficjentami Programów realizowanych przez
Fundację Orlen.
Szkole, która aplikowała do programu
„Moje Miejsce na Ziemi” udało się pozyskać 15
tys. zł na projekt pn. „Wyginam śmiało ciało – Tydzień Sportu w SP nr 2 w Dobczycach”.
Projekt będzie realizowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego oraz zaangażowanych
nauczycieli innych przedmiotów. Uczniowie
będą mogli ćwiczyć z wykorzystaniem nowego
sprzętu sportowego, spotkać się z mistrzami
sportowymi i poszerzać wiedzę i umiejętności
z różnych dyscyplin sportowych.
OSP Skrzynka na zakup potrzebnego sprzętu
pozyskała 6 tys. zł z dedykowanego strażom
programu „ORLEN dla Strażaków”. W konkursie,
w którym w tym roku aplikowała rekordowa liczba 4000 jednostek zawodowych i ochotniczych,
dofinansowanie przyznano 185 jednostkom.
ugim

XXV Dni Dobczyc odwołane
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, Gmina Dobczyce oraz Izba Gospodarcza
Dorzecza Raby podjęły decyzję o odwołaniu
jubileuszowych XXV Dni Dobczyc, które miały
odbyć się w lipcu. Decyzja podyktowana została
względami bezpieczeństwa, ale także ogólną
sytuacją ekonomiczną. Priorytetem jest organizacja imprez , podczas której będzie możliwe
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Dobczyc i uczestnikom imprezy, stąd jubileuszowe obchody zostały odwołane. Decyzja ta
pozostanie niezmienna, nawet w przypadku
złagodzenia przyjętych przez rząd ograniczeń.
Przypadającym w tym roku jubileuszowym
Dniom Dobczyc miało towarzyszyć wiele dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Planowanie
wydarzenia, a w tym roku również tych szczególnych obchodów, trwało już od kilku miesięcy.
Mając na uwadze powyższe informacje, liczymy
na Państwa wyrozumiałość.
Tomasz Suś
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyc
Robert Kawecki
Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby
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Zasmakuj w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dobczycach

Bezpieczna biblioteka
Od 18 maja nasza biblioteka jest znów
dostępna dla swoich czytelników. To dla nas
asmakuj w bibliotece” to hasło Ogólno- Konkurs na Deser. Klub Kulturalnego Kibica wielka radość! Chcemy, aby nasi czytelnicy
polskiego Tygodnia Bibliotek, w którym zaprosił do zabawy pt. „Arena Emocji” wszyst- cieszyli się w zdrowiu wypożyczoną literaturą.
wzięliśmy udział. Wyjątkowo odbył się on kich stęsknionych sportowych wrażeń prosto ze Z tego powodu zapraszamy, aby zapoznać się
w świecie wirtualnym. Mimo tego, umożliwili- stadionu, aby wyrazili to w postaci fotografii.
z nowymi zasadami bezpieczeństwa w bibliotece.
śmy naszym czytelnikom „spróbować” kawałka
To jeszcze nie wszystko. Pojawiły się „Ilu- Szczegóły znajdują się na stronie www.biblioteka.
pysznej biblioteki.
strowanki na dokładkę”. Mali i duzi czytelnicy dobczyce.pl
Najpierw „Bibliotekarz od kuchni”, czyli dowiedzieli się, jak narysować naszego Misia
Do odwołania, zmieniły się godziny otwarcia
zespół MBP w innej odsłonie. Poniedziałek roz- Tulisia, słuchając przy tym wiersza Jadwigi naszej placówki. W poniedziałki, środy oraz
piątki jesteśmy w godz. 14 – 19, wtorki
i czwartki od 9 – 14, natomiast w soboty
biblioteka będzie nieczynna. Mamy prośbę,
by w miarę możliwości książki i audiobooki
zamawiać wcześniej – telefonicznie, mailowo i przez katalog internetowy, o którym
piszemy poniżej. Ułatwi to nam pracę,
a przede wszystkim skróci czas oczekiwania
na książkę w bibliotece.

Z

poczęliśmy od „Czytania na śniadanie”. Fragment
książki „Mruk. Opowiadania o kotkach, kotach
i kociskach” Renaty Piątkowskiej przeczytała
Edyta Sewiłło.
Następnie przyszedł czas na „Podwieczorek”
i to wyjątkowy, bo „na żywo” wprost z serca
biblioteki. Live wciąż można obejrzeć na naszym
Facebooku.
To teraz czas na kolejne danie. Tym razem

Nowy katalog online
To nie koniec nowości. Zmieniliśmy system
biblioteczny, a co za tym idzie funkcjonuje
nowy katalog online. Warto z niego korzystać,
a szczególnie z indywidualnego konta. Dzięki
niemu można zamawiać, rezerwować oraz
prolongować książki i audiobooki. Wszystkim
chętnym nadajemy loginy oraz wysyłamy
linki do utworzenia hasła.
Swoje konto można aktywować też
samodzielnie. Wystarczy posiadać adres
mailowy. Czytelnicy chcący korzystać z konta
w katalogu, a nie mający poczty elektronicznej, mogą skontaktować się z bibliotekarzem.
Służymy pomocą i udzielamy także informacji telefonicznie i mailowo (w godzinach
pracy). Przygotowaliśmy też krótki film
instruktażowy o nowym katalogu (YouTube:
BIBLIOTEKA DOBCZYCE) oraz instrukcję
na stronie internetowej.

Daniek-Salawy. W czwartek niezmiennie smaczna
„Poezja przy kawie”. Swoje utwory czytała lokalna
poetka Marta Grucela. Tydzień zakończyliśmy Książka nadal w sprzedaży
„Czytaniem na kolację”, które zaserwowało nam
Przypominamy, że nadal istnieje możliwość
Stowarzyszenie KAT przedstawiając fragment zakupu książki autorstwa Elżbiety Polończyk
„Balladyny” Juliusza Słowackiego (to lektura, - Moskal pt. „Świece zgasiła wojna. Historia
na której wspólne czytanie KAT zaprasza nas społeczności żydowskiej w Dobczycach”. Można
we wrześniu w ramach Narodowego czytania). to zrobić w naszej bibliotece oraz dobczyckiej
księgarni (ul. Rynek 26). Zachęcamy do kupna
tej wyjątkowej pozycji wydanej przez naszą
bibliotekę.

Konkurs Z Kulturalnego Espresso
Od 8 maja swoją działalność rozpoczął
Dyskusyjny Klub Książki. Szczegóły dotyczące
spotkań pojawią się wkrótce. Z tej okazji ruszył
konkurs pt. „Kliknij po książkę” - wykaż się kreatywnością i wymyśl hasło, krótką rymowankę
lub wiersz (max. 4 wersy) dla Kulturalnego
Espresso i Dyskusyjnego Klubu Książki, aby
zachęcić innych do uczestnictwa w wirtualnych
spotkaniach dotyczących książek, filmów czy
wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w sieci.
Nagrodzimy trzy osoby (nagroda główna
i dwa wyróżnienia): nagrodą będzie m.in. książka wybrana w drodze głosowania. Nagrodzimy
najbardziej kreatywne propozycje. Długość
nie ma znaczenia. Szczegóły na naszej stronie
biblioteka.dobczyce.pl i na www.facebook.com/
kulturalneespresso/.
Wszystkich informacji prosto z MBP szukajcie
na naszym Facebooku, YouTubie, Instagramie
oraz stronie internetowej biblioteka.dobczyce.
pl Drodzy Czytelnicy - trzymajcie się zdrowo!
zespół MBP
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rozmaitości
Wyróżnienie I Krzysztof Leśniak
Wyróżnienie I Bartłomiej Wójtowicz
Wyróżnienie II Agnieszka Misior
Justyna Szawara, Dorota Mistarz, Małgorzata
Dziękujemy za nadesłane prace OlivieMolendys (MBP Dobczyce), Anna Stożek rowi Pakule, Szymonowi Szotowi, Igorowi
(KAT Dobczyce, Tapeta), Paweł Popielak Pabijanowi, Andrzejowi Sadkiewiczowi.
(KAT Dobczyce, KKK) wybrała najlepsze
Nagrodami w konkursie ogłoszonym na
zdjęcia w naszym konkursie. Każdy członek stronie biblioteki i fanpage Klubu Kulturaljury mógł przyznać każdemu zdjęciu od nego Kibica były: koszulka Wisły Kraków,
1 do 10 punktów.
koszulka Napoli, piłka z autografem ArkaOto najlepsze zdjęcia naszego konkursu. diusza Milika, książki o tematyce sportowej
1 miejsce (51 pkt.) Emilia i Artur Dudzik
i gadżety KKK.
PP
2 miejsce (46 pkt.) Krzysztof Hodurek
fot. wygrane zdjęcia
3 miejsce (43 pkt.) Maciej Szot

Arena Emocji – konkurs rozstrzygnięty

B

ardzo dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia do konkursu „Arena Emocji”
organizowanego przez Klub Kulturalnego
Kibica przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dobczycach.

Uczestnicy wykazali się kreatywnością
i pokazali, jak bardzo brakuje im emocji na
żywo. Mamy nadzieję, że wkrótce znowu
będziemy je przeżywać kibicując ulubionym
klubom i reprezentacji.
Komisja w składzie: Edyta Sewiłło,

Zdjęcia w kolejności:
(od góry, od lewej):
laureaci miejsc I-III:
Emilia i Artur Dudzik,
Krzysztof Hodurek
Maciej Szot
Wyróżnienia:
Krzysztof Leśniak,
Bartłomiej Wójtowicz
Agnieszka Misior
Wszystkie zdjęcia, które zostały nadesłane
do konkursu, można
oglądać na stronie www.
biblioteka.dobczyce.
pl oraz na fanpage’u
biblioteki
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rozmaitości

Dofinansowanie na inwestycje w rolnictwie

D

la rolników młodszych i starszych;
z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie
po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi;
na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych, co wolą w grupie - Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.

czy zabezpieczające przed suszą. Małe gospodarstwo może liczyć na premie w wysokości
60 tys. zł, duże nawet na pół miliona. Te, które
zdecyduję się zainwestować w nawodnienie,
otrzymają maksymalnie 100 tys. zł. Z wnioskiem
muszą zdążyć do 20 lipca..
A może zalesić?
W ramach poddziałania wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnik

Mała i duża modernizacja
Do programów najpopularniejszych wśród
małopolskich rolników należy modernizacja
gospodarstw rolnych oraz restrukturyzacja
małych gospodarstw. Do 30 czerwca można
ubiegać się o pomoc na zakup maszyn rolniczych,
inwestycje poprawiające efektywność produkcji

może ubiegać się o pomoc w formie 3 premii:
wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej
i premii zalesieniowej.
Pieniądze na zalesienie to jednorazowa,
zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych
kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego
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zabezpieczenia drzewek. Może wynieść nawet
13 tys. zł do hektara.
150 tys. dla młodych
Od 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie
prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać
150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować
wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi
rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.
Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie
tylko pozwala zachować opłacalność produkcji
rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej
perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd
rosnąca popularność tego programu.
– Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi
Adam Ślusarczyk dyrektor małopolskiej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:
• w dniu złożenia wniosku mają nie więcej
niż 40 lat;
• posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy);
• posiadają gospodarstwo rolne o pow. minimum 1 ha;
• rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej
nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem
złożenia wniosku;
• posiadają lub utworzą gospodarstwo
o wielkości ekonomicznej mieszczącej się
w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
• przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju
gospodarstwa.
Premia musi w całości zostać przeznaczona
na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie
do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów
rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą
wypłacane w dwóch ratach:
• 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych
warunków;
• 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą
elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl
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