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Wbrew pandemii – Świąt Wesołych
To kolejne święta Wielkiej Nocy, które 

zdecydowanie odbiegają od tradycji. Bez 
procesji palmowej, bez święcenia w kościo-
łach czy w miejscach, w których gromadzą 
się wierni i do których przyjeżdża ksiądz ze 
święceniem. Wielkanoc bez obrzędowości, 
ale pełna wiary w to, że kiedyś wrócimy do 
normalności.

Oswoiliśmy się z tym, że kolejne święta 
przyjdzie nam spędzić z dala od rodzin,  
w bardzo wąskim gronie. Że nie będzie wiel-
kich przygotowań, bo przyjedzie na święta 

ukochana babcia czy ciocia z rodziną. Że nie 
będzie tradycyjnych spacerów, wycieczek 
rowerowych, spotkań z przyjaciółmi. 

Nabyliśmy niezwykłą umiejętność dosto-
sowywania się do rzeczywistości. Dlatego 
też te święta, mimo iż w węższym gronie,  
w wielu domach nie będą ustępować niczym  
o tych, które znamy z dzieciństwa. Takie 
świąteczne przygotowania są dobrym sposo-
bem na to, żeby pokonać dręczące wielu z nas 
przygnębienie, spowodowane przedłużającą 
się izolacją, kolejnymi obostrzeniami. Taki 
właśnie sposób na pandemiczną codzienność 
znalazła Danuta Ścibor z kędzierzyńskiej 
Ściborówki. Zaczęła piec pierniki już na 
Boże Narodzenie. W ich zdobieniu doszła do 

perfekcji, a z kolejnymi świętami pojawiały 
się kolejne pomysły na piernikowe szaleństwo.

Na portalach społecznościowych co  
i rusz pojawiają się zdjęcia palm, koszycz-
ków wielkanocnych, stroików – bo tradycja 
nie umiera. Obok aktualności nie brakuje 
wspomnień: z konkursów wielkanocnych,  
w których udział brały Koła Gospodyń Wiej-
skich, ze święcenia palm, drogi krzyżowej, 
czy święcenia pokarmów.

My również przygotowaliśmy, podobnie jak 
w ubiegłym roku, kilka zdjęć wspomnieniowych, 

które przypomną Państwu wielkanocne 
przygotowania i świętowanie. Czasy są 
trudne, ale wierzymy, że wreszcie stanie-
my obok siebie, pochwalimy swoje palmy, 
pozaglądamy do koszyczków, przejdziemy 
w procesji rezurekcyjnej ulicami naszego 
miasta i sołectw. 

Mimo pandemii – Świąt Wesołych.  
Z nadzieją na to, że kolejne będą inne – to 
znaczy normalne.

Red.
fot. Joanna Talaga, Witold Uchman

Rezolucja w sprawie farmy fotowoltaicznej odrzucona

Dziewięcioma głosami przeciw, przy 
pięciu głosach za, Rada Miejska  

w Dobczycach odrzuciła rezolucję przeciwko 
planom budowy elektrowni fotowoltaicznej 
na terenie tzw. Charstka.

Sprawa ewentualnej budowy farmy 
fotowoltaicznej na terenie dawnej giełdy 
samochodowej, u stóp korony zapory, której 
inwestorem ma być PKN Orlen, to bardzo 
ważny temat, który absorbuje opinię publiczną 
w ciągu ostatnich tygodni. 

Sesja Nadzwyczajna, którą zwołano 
na wniosek grupy radnych, odbyła się  
w ostatni czwartek marca. W czasie sesji 
przedstawiona została koncepcja „Parku 

8 Zmysłów”, którego projekt był wynikiem 
konsultacji społecznych przeprowadzonych 
w ramach programu rewitalizacji. Projekt 
parku zaprezentował zaproszony na sesję 
dr inż. Miłosz Zieliński.

W czasie dyskusji padało wiele pytań, 
przede wszystkim ze strony radnych przeciw-
nych budowie farmy. Pytanie podstawowe: 
czy wydając decyzję środowiskową, burmistrz 
miał pełną informację o planowanej przez 
koncern inwestycji, czy ewentualna decyzja  
o dzierżawie na kilkanaście czy kilkadziesiąt 
lat nie jest pochopna, czy budowa tak ogromnej 
farmy w centrum miasta, na bardzo atrak-
cyjnych terenach, nie przekreśli możliwości 

rozwoju turystycznego tego terenu?
Pytania padały także ze strony radnych, 

którzy rezolucję odrzucili – przede wszyst-
kim dotyczyły korzyści, jakie gmina będzie 
miała z dzierżawy tych terenów.

Burmistrz Tomasz Suś na część pytań 
odpowiedział na sesji, na część zobowiązał się 
odpowiedzieć na piśmie. Stanowisko Urzędu 
Gminy, w formie komunikatu, publikujemy 
na kolejnej stronie.

Sesja Rady Miejskiej, jak większość 
dotychczasowych, ze względu na sytuację 
epidemiczną, odbywała się online. Jej 
retransmisję będzie można obejrzeć na 
stronie Gminy Dobczyce w zakładce: Sesje 
Rady Miejskiej w Dobczycach.

anka
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W związku z informacjami towarzyszą-
cymi wydanej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV 
Dobczyce o mocy około 12,2 MW” Urząd 
Gminy i Miasta Dobczyce przekazuje 
informacje wyjaśniające.

Projekt pn. „Stworzenie parku sen-
sorycznego na terenie „Charstka” wraz 
z ogrodem doświadczeń etap I” złożony 
15 marca 2018 r. do Urzędu Marszałkow-
skiego został oceniony negatywnie na 
etapie oceny merytorycznej ze względu 
na niską ocenę punktową. Projekt ten 
nie otrzymał dofinansowania, a brak 
środków finansowych uniemożliwiał 
Gminie samodzielną realizację inwestycji.

Według istniejących dokumentów 
w 2018 r. zlecone zostało wykonanie 
projektu planu miejscowego dla terenu 
pod zaporą, co miało umożliwić Gminie 
Dobczyce rewitalizację tego terenu zgodnie 
z przygotowanym w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji projektem pn. 

„Park 8 Zmysłów – projekt rewitalizacji 
terenu pod zaporą wraz z koncepcją parku 
sensorycznego i ogrodem doświadczeń”. 
W związku z brakiem dofinansowania, 
prowadzenie dalszych prac związanych 
ze zmianą planu miejscowego, w sytuacji 
braku perspektywy realizacji projektu, na 
cele którego plan miejscowy był opraco-
wywany, nie było zasadne pod względem 
finansowym; gdyż ewentualna zmiana 
planu spowodowałaby znaczne obniżenie 
wartości gminnego gruntu. 9 października 
2019 r. podpisane zostało porozumienie 
w sprawie częściowego rozwiązania 
umowy. Gmina Dobczyce pozostała przy 
dotychczasowym przeznaczeniu terenu, 
zgodnie z obecnie obowiązującym planem, 
do czasu podjęcia przez Gminę decyzji 
odnośnie docelowego zagospodarowania 

tego terenu.
Wniosek o wydanie decyzji o środo-

wiskowych uwarunkowaniach, który 
wpłynął do Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce został rozpatrzony zgodnie  
z procedurami i przepisami prawa. Decyzja 
wydana została zgodnie z przeznacze-
niem terenu, a obwieszczenie o wydanej 
decyzji podane do wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. Jednocześnie 
informujemy, że wydanie decyzji nie jest 
równoznaczne z przeznaczeniem terenu 
pod zaporą na wskazane we wniosku 
przedsięwzięcie, a jedynie ocenienie jego 
wpływu na środowisko.

Gmina Dobczyce nie zamierza prze-
znaczać środków finansowych na ewen-
tualną realizację instalacji, a o korzy-
ściach dla Gminy będzie można mówić, 
kiedy przedstawiona zostanie propozycja. 
Ewentualne przeznaczenie terenu pod 
dzierżawę uzgodnione zostanie z Radą 
Miejską, jednak by móc przedstawić 
Radzie konkretne informacje musi pojawić 
się wspomniana propozycja. Jednocze-
śnie informujemy, że na wspomnianym 
terenie nie trwają żadne prace związane 
z wycinką drzew. 

Odnosząc się do komentarzy wska-
zujących na inne miejsca odpowied-
nie na tego typu inwestycje w gminie 
Dobczyce, informujemy, że gmina nie 
posiada innych terenów o takim areale, 
które spełniałby warunki dla montażu 
instalacji fotowoltaicznych. 

Należy też dodać, że dla terenu pod 
zaporą od 24.08.2013 r. obowiązuje 
plan miejscowy, przyjęty uchwałą nr 
XLII/307/13 z dnia 31 lipca 2013 r., który 
przewiduje przeznaczenie podstawowe 
tego terenu - w przeważającej jego części, 
pod zabudowę usługową, zabudowę prze-
mysłową oraz instalacje fotowoltaiczne. 

Plan podlegał konsultacjom społecznym 
zgodnie z obowiązującą procedurą.  
W miejscu tym wstępnie kilka lat temu 
proponowane były działania, dla których 
stworzono koncepcje, takie jak m.in. Strefa 
Aktywności Gospodarczej, budowa szkoły 
podstawowej czy ewentualnie budowa 
miejskiego ratusza. Ostatecznie nic nie 
zostało zrealizowane. W ostatnich latach 
obecny Burmistrz poszukiwał inwestorów 
zainteresowanych tym terenem, jednak 
albo nie byli zainteresowani ze względu 
na lokalizację, albo chcieli wykupić teren 
na własność. Radni obecnej kadencji 
analizowali możliwości wykorzystania 
terenu, jednak nie padły żadne konkretne 
propozycje.

Jeśli pojawi się oficjalna oferta doty-
cząca realizacji inwestycji – podpisania 
umowy (obecnie oprócz wydanej decyzji 
środowiskowej, nie posiadamy nawet oferty 
do ewentualnego podpisania umowy):

- poinformujemy o niej radnych i miesz-
kańców,

- skonsultujemy ją z radnymi i miesz-
kańcami, 

- przedstawimy wizualizację w formie 
makiety lub planszy, 

- nie zamierzamy sprzedawać tego terenu 
(ewentualnie tylko i wyłącznie dzierżawa),

- Burmistrz nie może bez zgody Rady 
Miejskiej wydzierżawić terenu na dłuż-
szy okres,

- nie wyrazimy zgody na całkowite zamknię-
cie terenu, gdyż to utrudniło by komu-
nikację z koroną zapory,

- nie wyrazimy zgody na całkowite zago-
spodarowanie terenu farmą fotowolta-
iczną, tak aby spróbować połączyć farmę 
z funkcją rekreacyjną.

Tomasz Suś 
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
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Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów  
w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

W związku z wprowadzeniem przez 
rząd od 20 marca nowych obostrzeń 

na terenie całego kraju oraz ponownym 
znacznym wzrostem zachorowań, również 
wśród pracowników, informujemy, że Urząd 
Gminy w Dobczycach od 22 marca ogranicza 
bezpośrednią obsługę klientów. 

W urzędzie możliwe będzie jedynie 
załatwianie spraw wymagających osobistego 
stawiennictwa, po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się z pracownikiem.  
W pozostałych przypadkach możliwa będzie 
realizacja spraw za pomocą korespondencji 
tradycyjnej lub elektronicznej.

Przed drzwiami głównymi Urzędu, od 
strony Rynku, postawiona została specjalna 
urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki 
podawczej. Prosimy wrzucać do niej kore-
spondencję. Do Urzędu wejść będą mogli 

wyłącznie klienci umówieni telefonicznie 
z pracownikiem. Obowiązuje ich nakaz 
zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni 
zaraz przy wejściu do Urzędu.
Jak korzystać z urny?

Prosimy o wpisywanie na podaniach, 
poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem 
do korespondencji, również numeru telefonu 
kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Przed wrzuceniem do skrzynki doku-
mentów należy np. umieścić je w kopercie, 
spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny 
sposób, aby uniemożliwić odłączenie się 
załączników od wniosku i rozdzieleniu się 
dokumentów.

W sprawach, w których wymagane jest 
wniesienie opłaty skarbowej lub admini-
stracyjnej, osoby, które będą przebywać 
na terenie budynku, będą mogły dokonać 
płatności w Kasie urzędu. Inną możliwością 
jest załączenie do wniosku dowodu wpłaty 
na rachunki bankowe wskazane na stronach 
Urzędu lub w nakazach płatniczych.

Datą złożenia pisma wpływającego 
będzie data jego umieszczenia w urnie. Nie 
będą wydawane potwierdzenia wrzucenia 
korespondencji do skrzynki podawczej, nie 

będą również wysyłane zwrotne potwier-
dzenia wpływu.
Obsługa bezpośrednia w sprawach  
wymagających osobistego stawiennictwa

Sprawy wymagające osobistego stawien-
nictwa w Urzędzie, będą załatwiane, po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 
z odpowiedzialnym za prowadzenie tych 
spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu 
głównym od strony Rynku. Klienci, których 
pracownicy umówią, zobowiązani będą do 
kontaktu telefonicznego z pracownikiem BOK, 
pod nr tel. 12/372 17 00 i poinformowaniu 
go, z kim są umówieni na wizytę. Pracownik 
BOK wpuści Klienta do Urzędu.

Przypominamy, że w Urzędzie sprawy 
można załatwiać z wykorzystaniem:

Korespondencji tradycyjnej - przesyłając 
dokumenty podpisane odręcznie za pośred-
nictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go 
do przygotowanej przy wejściu do Urzędu 
skrzynki podawczej,

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

Dostęp do kasy Urzędu będzie ograniczo-
ny i możliwy po wcześniejszym umówieniu 
się. Przypominamy, że osoby, które chcą 
dokonać płatności, mogą to zrobić również 
za pomocą przelewów elektronicznych, bez 
konieczności wizyty w Urzędzie. Numery kont, 
na które należy wpłacać płatności podane 
są w nakazach płatniczych, specjalnych 
informacjach, bądź fakturach dostarczo-
nych do mieszkańców przez Urząd Gminy 
lub Sołtysów.

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

W urnie prosimy nie umieszczać pism 
z zakresu:
Dowodów osobistych
Ewidencji ludności
CEiDG
Dopisywania do spisu wyborców (jednora-
zowo) i do stałego rejestru wyborców
Rejestracji stanu cywilnego z wyłączeniem 
wniosków o wydanie odpisu stanu cywilnego

Powyższe sprawy wymagają osobistego 
stawienia się w urzędzie po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym z odpowie-
dzialnym za prowadzenie tych spraw pra-
cownikiem:
Urząd Stanu Cywilnego – 12/372 17 24
Ewidencja Ludności – 12/372 17 23
Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej – 12/372 17 18
Numery kontaktowe do Urzędu Gminy  
i Miasta Dobczyce:
Biuro Obsługi Klienta – 12/372 17 00 (701)
Referat Inwestycji – 12/372 17 92
Urząd Stanu Cywilnego – 12/372 17 24
Referat Finansowo-Księgowy – 12/372 17 38
Referat Gospodarki Komunalnej – 12/372 
17 91
Referat Gospodarowania Przestrzenią  
i Ochrony Środowiska – 12/372 17 65
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej – 12/372 17 14

ugim

Prosimy o samodzielny  
odczyt wodomierzy

W związku z trwającą sytuacją epidemicz-
ną Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 

ponownie zwraca się do mieszkańców gminy 
z prośbą o samodzielne odczytanie wodo-
mierzy i podanie ich stanów do 2 kwietnia 
w jeden ze sposobów: pocztą elektroniczną: 
woda@dobczyce.pl; przez stronę internetową: 
dobczyce.pl/woda; telefonicznie (w godzinach 
pracy urzędu): 12/372 17 64; 12/372 17 90.

W przypadku niepodania odczytu  
w wyznaczonym terminie, do rozliczenia 
zostanie przyjęte średnie zużycie z ostatnich 
6 miesięcy.

Dziękujemy za zrozumienie i przepra-
szamy za utrudnienia!

ugim

Majka Days w Dobczycach 
– ruszyły zapisy

Zapisy na największą sportową imprezę  
w Dobczycach rozpoczęte! Organiza-

torzy Majka Days uruchomili internetową 
rejestrację na jedną z najbardziej prestiżo-
wych imprez kolarskich, która 19 września 
ponownie zagości w Dobczycach. Do wybory 
trzy dystanse - 37 km, 55 km i 76 km popro-
wadzone atrakcyjnymi trasami pogórza. 

Impreza kolarska „Majka Days” to wyjąt-
kowy wyścig, któremu patronuje Medalista 
Olimpijski z Rio de Janeiro - Rafał Majka. 

Lokalizacja zawodów, start/meta, trasy 
na terenie Pogórza Wielickiego pojawiają 
się nieprzypadkowo - tu właśnie członek 
zawodowej grupy kolarskiej „Bora Hans-
grohe” rozpoczynał swe pierwsze treningi. 

Zapisu możecie dokonać na stronie 
organizatora.

ugim

Gmina otrzyma  
maszt flagowy

W styczniu opublikowana została lista 
gmin, które zakwalifikowały się do 

projektu „Pod biało-czerwoną”. 
Miło nam poinformować, że dzięki pomocy 

mieszkańców i sympatyków gminy Dobczyce, 
maszt trafi również do nas. W tym roku 
zrealizowany zostanie przez organizatora 
projektu zakup i montaż masztu flagowego 
w naszej gminie. 

ugim

Nagroda w dziedzinie  
kultury

Do 31 maja można składać wnioski  
o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta 

Dobczyce w dziedzinie kultury.
Z wnioskiem wystąpić mogą m.in.: 

instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia 
i związki twórcze, inne podmioty, których 
statutowa działalność obejmuje zadania  
w dziedzinie kultury i sztuki.

Szczegółowe informacje oraz wniosek 
do pobrania na stronie urzędu gminy: www.
dobczyce.pl Wniosek, wraz z podpisaną 
klauzulą informacyjną należy złożyć na 
dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy 
i Miasta Dobczyce 

ugim
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Duże dofinansowanie ze środków  
pomocowych

8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin górskich, otrzymała 

Gmina Dobczyce. Pieniądze te przeznaczone 
zostaną na remont ulicy Rzeźniczej.

Na remont ten czekają wszyscy użytkownicy 

drogi, ale przede wszystkim mieszkańcy. Sza-
cowany koszt inwestycji, której zakończenie 
zaplanowano na wrzesień przyszłego roku, 
to 12 mln. zł. 

Inwestycje w Gminie Dobczyce

W ramach Inicjatywy Samorządowej 
powstanie chodnik przy drodze woje-

wódzkiej nr 964 poprawiający bezpieczeń-
stwo pieszych

Gmina Dobczyce będzie realizować zada-
nie pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
964 Dobczyce- Wieliczka w Dziekanowicach, 
Sierakowie - etap III. 

Zakres prac obejmuje wykonanie w 2021 
r. prawie 600 mb chodnika (od tartaku do 
skrętu do Sierakowa). Planowany udział 
Województwa Małopolskiego – 498 341,72, 
planowany udział Gminy - 498 341,72.

Prace przy rowie jagiellońskim

Zakończone zostały prace przy odmulaniu 
rowu jagiellońskiego. 
Odmulenie rowu poprawiło bezpieczeń-

stwo powodziowe mieszkańców Dobczyc. 
Odmulony rów skuteczniej będzie odpro-
wadzał wody opadowe do Raby.

ugim

Ulga dla lokali  
gastronomicznych

Rada Miejska przyjęła uchwałę o zwolnie-
niu w 2021 roku z 2. i 3. raty opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w lokalach gastronomicznych

Na wniosek burmistrza Tomasza Susia, 
podczas sesji Rady, która odbyła się 10 
marca, rozpatrywana była sprawa dotycząca 
zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne).

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, co 
oznacza, że po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, uchwała będzie obowiązy-
wała i przedsiębiorcy z gminy Dobczyce, nie 
będą musieli wnosić opłat przypadających 
odpowiednio do 31 maja i do 30 września. 
Dotyczy to tylko przedsiębiorców posiada-
jących zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 
konsumpcji w miejscu sprzedaży.

Uchwała nie dotyczy zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w sklepach.

ugim

Przedsiębiorco - sprawdź, 
gdzie szukać pomocy

Z inicjatywy Zarządu Województwa 
Małopolskiego, Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało 

„Vademecum na czas pandemii - dla przed-
siębiorców i pracowników małopolskich 
firm, znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej - w związku z COVID-19”.

„Vademecum…” to praktyczny porad-
nik zawierający opis obecnie dostępnych 
poszczególnych instrumentów pomoco-
wych zarówno na szczeblu rządowym, jak  
i samorządowym, z których mogą korzystać 
małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy 
małopolskich firm.

Vademecum to jednak nie wszystko.  
W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który 
będzie pomagał zainteresowanym przed-
siębiorcom, których działalności ucierpiały  
w wyniku pandemii. 

Konsultacje na temat dostępnych instru-
mentów pomocowych zebranych w Vademecum, 
będą udzielane za pośrednictwem infolinii, 
maili, a także webinariów, czy szkoleń.

Szczegóły i Vademecum do pobrania na 
stronie: www.mcp.malopolska.pl

UM

Komitet Społeczny „Dzielmy się na Wiel-
kanoc” i pracownicy socjalni MGOPS 

Dobczyce składają podziękowania dla 
wszystkich ofiarodawców, którzy przekazali 
swój dar w postaci podstawowych artykułów 
żywnościowych w czasie zbiórki żywności. 

Organizatorzy dziękują również kierow-
nictwu sieci sklepów: „Jan” przy ul. Mosto-
wej i Witosa, sklepów ”Delikatesy Centrum” 
przy ul. Marwin, Rynek oraz Brzączowice 
za możliwość przeprowadzenia zbiórki.  

Wynik tegorocznej zbiórki to 137 kg. 
Wierzymy, że ten trudny czas może będzie 

łatwiejszy dla osób, którym przekazana 
zostanie żywność.

mgops
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145-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach cz. II

Prezentujemy drugą część artykułu poświę-
conego historii Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Dobczycach. Pierwszą częś mogliście 
Państwo przeczytać w styczniowym numerze 
Tapety.

W latach 1980-1981grupa działaczy reak-
tywuje orkiestrę dętą pod szyldem OSP. 

Orkiestra ta bierze udział w uroczystościach 
lokalnych, kościelnych, strażackich i pań-

stwowych, oraz bierze udział w konkursach 
różnego szczebla, gdzie zdobywa wysokie 
nagrody. Orkiestra ta również koncertuje  
i nagrywa płyty. Za swoją działalność orkie-
stra została odznaczona odznaką honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 1992 roku strażacy z dobczyckiej 
jednostki biorą udział w gaszeniu wielkiego 
pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej.

W roku 1995 OSP Dobczyce zostaje 
włączona do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego (KSRG). W latach 1997 
i 2001 dobczycka jednostka bierze udział 
w akcji podczas powodzi w Nowym Sączu. 
Uczestniczy również w działaniach „Kom-
panii Raba”.

Położenie, na terenie dobczyckiej gmi-
ny, Jeziora Dobczyckiego skłoniło Zarząd 
OSP Dobczyce do utworzenia w 2000 
roku „sekcji ratownictwa wodnego”. Jej 

członkowie to: ratownicy wodni, wysoko 
wykwalifikowani płetwonurkowie, sternicy 
motorowodni, stermotorzyści. W tym samym 
czasie powstaje również „sekcja logistyczna”.  
W tym roku, na 125. rocznicę powstania 
dobczyckiej straży, Zarząd Główny OSP RP, 
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
i umacniania Związk,u przyznaje jednostce 

„Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”.
W latach 2009 i 2010 jednostka dob-

czycka przez wiele dni bierze udział w usu-
waniu skutków powodzi w Dobczycach. W 
2010 roku, w rocznicę 135-lecia powstania, 
jednostka otrzymuje nowy sztandar. Wzbo-
gaca się również w nowy sprzęt: samochód 
ratowniczo-techniczny Iveco Daily zakupiony  
w 2003 roku i samochód ratowniczo - gaśni-
czy marki Mercedes Benz Atego zakupiony  
w 2013 roku. W roku 2017 zostaje oddana do 
użytku nowa remiza z boksami garażowymi, 
która znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 
w Dobczycach.

W roku 2019 reaktywowano „młodzie-
żową drużynę pożarniczą”, w której młodzi 
ludzie mogą się szkolić, ćwiczyć, nabywać 
nowych umiejętności oraz uczestniczyć  
w zawodach pożarniczych.

Podczas tak długiej działalności dru-
howie z dobczyckiej straży otrzymali wiele 
odznaczeń i medali zarówno resortowych, 
jak i państwowych, a sama jednostka została 

odznaczona kilkukrotnie, o czym napisano 
wyżej.

Z roku na rok druhowie OSP Dobczyce, 
dysponując coraz nowszym sprzętem, podnoszą 
swoje kwalifikacje podczas specjalistycznych 
szkoleń, które kończą się egzaminami ze 
zdobytych umiejętności oraz utrwalają te 
umiejętności podczas ćwiczeń. Nadmienić 
tutaj należy, że druhowie są ochotnikami  
i wszystkie te działania robią w czasie wol-

nym od pracy.  
OSP Dobczyce jest jedną z kilku 

jednostek najczęściej biorących udział 
w akcjach ratowniczych w powiecie 
myślenickim. Jednostka prowadzi 
działania: ratowniczo – gaśnicze, 
ratownictwa drogowego i wodne-
go, szkoleniowe, oraz bierze udział  
w ćwiczeniach, zabezpieczeniach 
imprez, pokazach i zawodach pożar-
niczych. Druhowie z dobczyckiej 
jednostki dzielą się wiedzą, pisząc arty-
kuły do lokalnych mediów, prowadzą 
gablotę na strażnicy, prowadzą stronę 
internetową i profile na portalach 
społecznościowych (www.dobczyce.
osp.pl, facebook.com/OspDobczyce, 
instagram.com/ksrg_osp_dobczyce). 

Do 2020 roku jednostka posiadała 
wspomnianą wcześniej, jedyną na tym 
terenie, „sekcję ratownictwa wodne-
go”. Jednak na skutek narastających 
trudności wokół działania sekcji  
i niemożności działania w podziale 

bojowym, jej dowódca dh Robert Kozubek 
poprosił Zarząd OSP Dobczyce o rozwią-
zanie tej sekcji w obecnej postaci. Walne 
zebranie przyjęło uchwałą rozwiązanie tejże 
sekcji. Światełkiem w tunelu natomiast jest 
to, że osoby decyzyjne z PSP i samorządu, 
będące na tym zebraniu, wyraziły zdanie, 
że wysokie umiejętności i doświadczenie 
w zakresie ratownictwa wodnego druhów 
z tej sekcji będą wykorzystywane podczas 
szkoleń, ćwiczeń i akcji, co jak myślę przy-
niesie pożytek wszystkim. 

Jacek Kozubek
fot. zbiory OSP, Jacek Kozubek

Autor prosi osoby posiadające materiały 
archiwalne dotyczące OSP Dobczyce, zarów-
no strażaków, jak całej jednostki, o kontakt  
w celu uzupełnienia kroniki. Informacje pro-
simy przesyłać na adres mailowy Redakcji: 
tapeta.redakcja@gmail.com
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Wojciech Domagała i Kaja Kolińska, tan-
cerze Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce,  

zajęli 3 miejsce w kategorii V (19-26 lat)  
w klasie tanecznej B. w XIX Ogólnopolskim 
Konkursie Tańców Polskich „O Pierścień 
Księżnej Izabeli”, który odbył się w Puławach. 

Po ponad rocznej przerwie, na parkiet 

wróciła rywalizacja par tańczących Polskie 
Tańce Narodowe w formie towarzyskiej. 
W gmachu Puławskiego Ośrodka Kultury 

„Dom Chemika” wystąpiło 95 znakomitych 
par turniejowych. Z uwagi na panujące 
obostrzenia, wydarzenie odbyło się bez 
udziału publiczności. 

Relacja z przebiegu została zamieszczona 
na kanale YouTube Puławskiego Ośrodka 
Kultury „Dom Chemika”. 

Wśród osób biorących udział w wyda-
rzeniu znaleźli się zdolni tancerze Zespołu 

Pieśni i Tańca „Dobczyce”. W zmaganiach 
turniejowych wzięli również udział tancerze 
z Warszawy, Siemiatycz, Olsztyna, Katowic, 
Poznania, Lublina, Wronek czy Torunia. 

Dobczyccy reprezentanci dzielnie wal-
czyli na parkiecie o wysokie noty. Wojciech 
Domagała i Kaja Kolińska zajęli 3 miejsce 

w kategorii V (19-26 lat) w klasie tanecznej 
B. Druga para tancerzy - Adam Miąsko  
i Anna Hojna, zdobyli 8 miejsce w kategorii 
III (13-15 lat) w klasie tanecznej B. 

Sędzią głównym konkursu był Jan 
Łosakiewicz - wiceprzewodniczący polskiej 
sekcji światowej organizacji CIOFF. 

Organizatorami Konkursu byli Puławski 
Ośrodek Kultury „Dom Chemika” i Towa-
rzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”.

 mgokis
fot. lentil.studio

Tancerze ZPiT „Dobczyce” z sukcesami!

170 tys. złotych na wsparcie inicjatyw  
kulturalnych i sportowych

36 fantastycznych inicjatyw społecznych, 
kulturalnych i sportowych, otrzymało 

wsparcie Gminy Dobczyce w postaci dofi-
nansowania. W sumie przyznana pula dotacji 
wyniosła 170 tys. zł. 

Umowy na ręce przedstawicieli 

poszczególnych stowarzyszeń, wręczył  
w urzędzie gminy burmistrz Tomasz Suś. 

Ilość wniosków, które uzyskały dofinan-
sowanie, szczególnie cieszy w tym trudnym 
dla wszystkich okresie. Inicjatorzy tak przy-
gotowali wnioski, żeby realizacja założonych 

w nich planów była 
możliwa w czasach 
pandemii. 

Dotacje przyzna-
ne zostały w ramach 
otwartych konkur-
sów ofert na realizację 
zadań publicznych  
w zakresie wspierania 
i upowszechniania kul-
tury fizycznej, kultury 
i tradycji, turystyki 
oraz działalności na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym.

Red.
fot. ugim

Dobczycka grupa taneczna Black Step 
zajęła drugie miejsce, w kategorii show 

dance, w Beskidzkim Festiwalu Tańca. 
Grupa przygotowywała się do konkursu  
w ramach zajęć z tańca nowoczesnego, pod 
okiem Magdaleny Obajtek.

Beskidzki Festiwal Tańca odbył się  

w Kętach pod specjalnym patronatem Bur-
mistrza Gminy Kęt. 

W tym roku, z powodu sytuacji epide-
miologicznej i obowiązujących zasad bez-
pieczeństwa, wymuszających ograniczenia 
w organizowaniu wydarzeń kulturalnych, 
Beskidzki Festiwal Tańca odbył się w formie 
on-line. 

Do tej pory tancerze prezentowali swo-
je umiejętności na hali sportowej OSiR 
w Kętach. Tegoroczna, 8. edycja Turnieju 
Tańca Nowoczesnego, odbyła się w Sali 
studyjnej Domu Kultury w Kętach, a do 
udziału zgłosiło się ponad 600 uczestników! 
Było to możliwe tylko dzięki technologii  
i możliwości transmisji wydarzenia online.

Przysyłane wcześniej prezentacje filmowe 
(ponad 130 filmów) zostały oceniane przez 
profesjonalne Jury, a transmisja z przebiegu 
turnieju była udostępniona wszystkim zain-
teresowanym na kanale YouTube na żywo. 

Turniej przebiegał w trzech blokach 
wiekowych: do 12 lat, 13-15 lat i pow. 15 
lat. Uczestnicy prezentowali trzy kategorie 
taneczne: jazz+modern, street dance i show 
dance. 

Turniej rozpoczynała najmłodsza katego-
ria do 12 lat - w tej grupie, jaki i w kolejnych, 
można było zobaczyć prezentacje solowe, 
w duetach i w grupach. W sumie zostały 
przeprowadzone 24 rundy taneczne.

Uczestnikami tegorocznego on-linowego 
turnieju byli zarówno tancerze z okolicznych 
klubów i szkół tańca, jak i bardzo odległych 
miejscowości: z Poznania, Białegostoku, 

Sukces grupy tanecznej Black Step
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„Muzyczne nostalgie”. Big Band na żywo

To była prawdziwa uczta dla wszystkich, 
którzy stęsknili się za koncertami na 

żywo, za potrzebą nagradzania wspania-
łych wykonawców owacjami. Uczta także 
dla muzyków, którzy zabrali publiczność 
w nostalgiczną podróż.

Koncert Big Bandu Dobczyce „Muzycz-

ne nostalgie”, który odbył się 6. marca  
w auli widowiskowej Regionalnego Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, był 
dedykowany w szczególności Paniom z okazji 
zbliżającego się święta Dnia Kobiet. 

Z wyjątkowej okazji, usłyszenia i zoba-
czenia zespołu na żywo, skorzystali wierni 
fani Big Bandu.  Po raz pierwszy, od bardzo 
dawna, wydarzenie zorganizowane zosta-
ło z udziałem publiczności, a do udziału  
w koncercie zespół zaprosił wyjątkowych 
artystów. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi 
na sali widowiskowej udostępniona została 
tylko połowa miejsc siedzących, widzowie 
mieli ubrane maseczki, a w całym budynku 
obowiązywała dezynfekcja dłoni oraz zakaz 
konsumpcji.

Na scenie, obok Big Bandu Dobczyce, 
pojawili się znakomici goście: wokalista 
Marcin Jajkiewicz, trębacz Władysław 
Grochot, akordeonista Wiesław Ochwat, 
saksofonista Leszek Nowotarski, puzonista 
Patryk Szajda i pianista Wojciech Wachułka. 

Nie zabrakło także wokalistów, którzy na 
stałe współpracują z BBD – Aleksandry 
Przewoźniak i Piotra Skóry. Nad organizacją 
koncertu czuwał dyrygent Ernest Heksel.

W repertuarze zespołu znalazły się znane 
i lubiane utwory z zagranicznych i polskich 
list przebojów m.in. „What a wonderfull 

world”, „My way”, „New York”, „A natural 
woman”, „I can’t get started”, „Fly me to the 
moon”, „Europa”, „Leaving”, „Libertango”, 

„Bądź moim natchnieniem”, „Siódmy rok”, 
„Zacznij od Bacha”, „Wierzę w lepszy świat”, 
„Bossa nova do poduszki”.

O odpowiednie nagłośnienie i oświetle-
nie zespołu zadbali pracownicy MGOKiS 
Dobczyce - Łukasz Piwowarczyk i Michał 
Rozwadowski oraz akustyk Igor Tomana.

Koncert spotkał się z bardzo pozytywnym 
odzewem publiczności. Big Band Dobczyce 
oraz zaproszeni artyści zostali nagrodzeni 
owacjami na stojąco. Zespół wykonał dwa bisy. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w powstanie tego artystycz-
nego przedsięwzięcia. Wszystkim artystom  
i muzykom gratulujemy świetnych występów. 
Zachęcamy do odwiedzania Facebooka Big 
Band Dobczyce oraz śledzenia pojawiających 
się tam nowości. Warto w tych trudnych 
czasach być blisko kultury.

tekst i fot.: mgokis

Sukces grupy tanecznej Black Step
Grodziska Mazowieckiego, Nysy, Słupska, 
Zwolenia, Konstantynowa Łódzkiego, Pabia-
nic czy Szczecina. 

To właśnie formuła on-line zniwelowała 
barierę odległości, jaka uniemożliwia nieraz 
tancerzom z drugiego krańca Polski, udziału 
w turnieju. 

Ponadto zgłoszeni uczestnicy repre-
zentowali szkoły tańca i instytucje kultury 
z: Bielska-Białej, Chechła, Chorzowa, Cze-
chowic-Dziedzic, Dobczyc, Dobrzykowic, 
Gliwic, Kóz, Krakowa, Kiełczowa, Lubnia, 
Oświęcimia, Pszczyny, Rzgowa, Siemiano-
wic Śląskich, Tychów, Ustronia, Wadowic.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji 
komisja sędziowska w składzie: Agnieszka 
Muczyń, Milena Karpińska-Garcorz, Rafał 
Lebiest (sędzia główny) przyznała pierwsze, 
drugie i trzecie miejsca w każdej kategorii 
tanecznej. 

Grupa taneczna Black Step, reprezentująca 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Dobczycach, wywalczyła zaszczytne drugie 
miejsce w kategorii show dance. 

Zespół został przygotowany do konkursu 
przez Magdalenę Obajtek na zajęciach z tań-
ca nowoczesnego w Regionalnym Centrum 
Oświatowo-Sportowym Dobczyce.

Choć turniej formie on-line miał swój 
niepowtarzalny urok, to jednak organizato-
rom brakowało sportowej energii, entuzja-
zmu uczestników i tej niezwykłej tanecznej 
atmosfery, jaka zawsze panuje na tego typu 
festiwalach podczas rywalizacji „na żywo”. 

Organizatorzy turnieju składają serdecz-
ne podziękowania dla wszystkich trenerów  
i instruktorów, którzy pomimo zaistniałych 
trudności, tak licznie odpowiedzieli na 
zaproszenie do udziału w festiwalu. 

źródło: Dom Kultury w Kętach
MGOKiS Dobczyce

fot: Magdalena Obajtek
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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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„Zwolnieni z Teorii” w Zespole Szkół
W dobczyckim Zespole Szkół realizowa-

ne są projekty społeczne w ramach 
ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

W ramach olimpiady uczniowie uczą 
się zarządzania projektem w profesjonalny 
sposób. Każdy, kto dotrze do końca projektu, 
odbiera międzynarodowy certyfikat zarzą-

dzania projektami, zgodny ze standardami 
międzynarodowego instytutu Project Mana-
gement Institute.

Opiekunem projektu „Mała Demolka” 
jest nauczycielka pracowni budowlanej, 
Karina Nowak-Ostrowska.

- Nasz projekt będzie polegał na odremontowaniu 
bezużytecznego pomieszczenia, znajdującego 
się w naszej szkole, na pracownię budowlaną, 
która ma służyć celom edukacyjnym dla klas 
o profilu budowlanym – mówi. – W przed-
sięwzięciu biorą udział uczniowie z kl. 2EMg 
(monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie): Filip Trzepaczka, Kamil 
Piechowicz i Kamil Piwowarczyk. 

- Osobiście uważam, że dzięki temu projektowi 
nie tylko uczniowie zyskają nową pracownię, 
również my podszkolimy swoje umiejętności 
w zawodzie, który wybraliśmy – z entuzja-
zmem podsumowuje udział w projekcie 
Filip Trzepaczka. 

Kolejne trzy projekty realizowane są 
przez uczennice klasy 3T3 (technik budow-
nictwa oraz technik usług fryzjerskich),  

a całość koordynuje nauczycielka pracowni 
fryzjerskiej Anna Markiewicz. Trzy dziew-
czyny, Angelika Tokarz, Magdalena Zięcina 
i Emilia Machajska, podjęły trudny i wciąż 
stanowiący temat tabu problem depresji.

- Cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie 
i uświadomić społeczeństwu, że depresja nie jest 

czymś wstydliwym, jak wiele osób 
twierdzi przez nieświadomość  
i brak odpowiedniej wiedzy  

– mówią dziewczęta. – Benefi-
cjentami naszego projektu będą 
młodzi ludzie, mieszkańcy gminy  
i miasta Dobczyce, uczniowie 
naszej szkoły oraz internauci. 
Wiedzę na temat depresji oraz 
między innymi kontakty do sto-
warzyszeń udzielających pomocy 
osobom chorym, będziemy prze-
kazywać za pomocą plakatów, 
ulotek oraz prezentacji. Nasze 
działania potrwają do końca maja.

Ciekawą inicjatywą wyka-
zały się również Gabriela Per i 
Barbara Miśkowiec, zajmując 
się problemem bezpieczeństwa 
na drogach. 

– Nasz projekt nosi nazwę „Gdy 
zaufasz odblaskowi, nie ulegniesz 
wypadkowi”, a kierujemy go 
do przedszkolaków, ponieważ 

jako młodzi ludzie i przyszłość naszego naro-
du, bardzo szybko chłoną wiedzę i przekazują 
ją innym – wyjaśniają szczegóły swojego 
zamierzenia dziewczyny. 

Ostatni, trzeci projekt, którego podjęły 
się z kolei Izabela Mika i Karolina Murzyn, 
nazywa się „Uśmiech dla wszystkich”,  
a polega na umieszczeniu wzdłuż asfaltowej 
drogi, prowadzącej na koronę zapory tabliczek 
informacyjnych oraz przyciągających wzrok 
ciekawych napisów, mających uatrakcyjnić 
i urozmaicić ścieżkę. 

- Projekt rozpoczniemy od uzyskania zgody 
władz gminy oraz wsparcia Dyrektora Zespołu 
Szkół. Planujemy cały czas prowadzić doku-
mentację fotograficzną projektu oraz zbierać 
opinie mieszkańców na jego temat – wyjaśniają 
realizatorki projektu.

Udział młodych ludzi w tego typu przed-
sięwzięciach, rozwija kompetencje, potrzebne 
w pracy i prawdziwym życiu, m.in. takie jak: 
empatia, kreatywność, praca zespołowa, 
komunikacja czy rozwiązywanie problemów.

oprac. (bd)
fot. ze zbiorów ZS Dobczyce

To byłą zbiórka niemal błyskawiczna. 
Druhowie z OSP Brzączowice zwrócili 

się z prośbą do swoich sympatyków, żeby 
wsparli zbiórkę na zakup defibrylatora AED. 
Odzew był natychmiastowy.

Druhowie, z pomocą wszystkich ludzi 

dobrej woli, w zaledwie dziesięć dni zebrali 
pieniądze potrzebne na zakup tego bardzo 
koniecznego, ratującego ludzkie życie, sprzętu.

Defibrylator AED został zainstalowany na 
ścianie remizy w Brzączowicach. Dodatkowo 
druhowie zapowiadają realizację krótkiego 
filmu instruktażowego z obsługi urządzenia.

Dzięki zbiórce udało się również zakupić 
defibrylator szkoleniowy, służący do nauki 
udzielania pierwszej pomocy za pomocą 
defibrylatora AED.

Już w piątek 19. marca, druhowie  
z jednostki z Brzączowic odwiedzili tutejszą 
szkołę podstawowa. Przeprowadzili serię 
szkoleń z zakresu podstaw pierwszej pomocy 
i obsługi AED 

- Duma nas rozpiera – mówią druhowie z OSP 
z Brzączowic. – Z radością obserwujemy, że 
młodsi druhowie, niegdyś członkowie MDP, 
zapatrzeni w wiedzę przekazywaną przez 
nas, teraz ze starszymi druhami na równym 
poziomie przekazują tę wiedzę dalej...

Red.
fot. OSP Brzączowice

Z sukcesem – dla zdrowia. 
Defibrylator w OSP w 

Brzączowicach
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Anegdoty o sławnych 
ludziach (20)

Żurek świąteczny
żur mocno zakwaszony ok. 0,25 l, 
15 dkg pieczarek, 
marchewka, pietruszka, 
ok. 0.5 kg wędzonego boczku, 
ok. 10 dkg szynki, 
tyle samo pieczonego schabu  
i kiełbasy, 
jajka, pół szklanki śmietany, 
sól i pieprz do smaku

Ugotować boczek, wyjąć go i do wywaru włożyć 
starte na tarce warzywa i pokrojone pieczarki.
Gdy warzywa będą miękkie, wlać żur i śmietanę, 
zagotować, doprawić solą i pieprzem.
Bezpośrednio przed podaniem włożyć do żurku 
pokrojony w paski boczek, schab, szynkę i kiełbasę.
Dodać ugotowane i pokrojone w ćwiartki jajka.
Podawać z chlebem.

Smacznego i Wesołych Świąt
Życzy Teściowa

Porada; Stosujmy zasady bezpieczeństwa przy 
sprzątaniu, uważajmy na środki czystości, które 
nie są obojętne dla zdrowia.

Z przepisów Teściowej

Pierwsze małżeństwo znakomitej poetki 
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej nie było 
szczęśliwe. On był świetnym oficerem, ona 
żyła poezją. Pewnego razu mąż przyszedł ze 
służby do domu i zastał żonę leżącą na trawie.

- Czy obiad gotowy?
W odpowiedzi usłyszał pytanie:

- Czy ty słyszysz, jak trawa rośnie?

Po dłuższej podróży po Europie, Ernest 
Hemingway wrócił do Stanów. Jeden  
z dziennikarzy zapytał go o wrażenia z Paryża.

- Paryż bardzo mnie rozczarował – odparł 
pisarz.

- A dlaczegóż to?
- Bo wygląda zupełnie inaczej, niż go opisy-
wałem w moich książkach.

Pewien złośliwy krytyk spytał raz Józefa 
Kraszewskiego:

- Dlaczego pan tak dużo pisze? Przy tak 
wielkiej płodności tworzy pan wiele niezbyt 
udanych dzieł, które szkodzą pańskiemu 
imieniu.

- Bóg stworzył bardzo wielu nieudanych 
ludzi – odparł spokojnie autor „Starej baśni” 

– a jednak nie zaszkodziło to Jego imieniu.
C. F.

Kolejny z rozmówców, którego chcemy 
Państwu zaprezentować w naszym cyklu, 

jest postacią nietuzinkową. W ostatnim 
czasie dał się poznać, jako 
Jesteś mieszkańcem Zawady. Jakie są 
Twoje związki z Dobczycami?
Z miastem tym jestem związany od kilku 
lat zawodowo, ponieważ pracuję w tutej-
szym Zespole Szkół. Bardzo dobrze mi się 
tu pracuje, bo robię to, co lubię i trafiłem w 

dobre miejsce. Mamy tutaj zgrany zespół, 
świetnych kolegów, więc czuję się tu super. 
Wcześniej bywałem tu często na meczach  
i też mam miłe wspomnienia.
Jedną z najważniejszych Twoich pasji 
jest sport, szczególnie piłka nożna.
Tak, z piłką jestem związany i jako zawodnik 
i jako trener. Jednak zawsze podobała mi 
się kalistenika i gimnastyka sportowa. Nie-
stety, te dyscypliny były nie do pogodzenia 
z piłką nożną, więc w młodości zajmowałem 
się głównie piłką i z nią wiązałem swoje 
życiowe plany.
Kalistenika? Co to jest?
Sport siłowo-wytrzymałościowy, który 
opiera się na wykorzystaniu masy własnego 
ciała. Inaczej mówiąc: pompki, brzuszki, 
podciąganie na drążku, przysiady czy mostki.
Gdybyś miał krótko opisać swoją 
sportową karierę…
Zaczynałem od piłki nożnej, od samego dołu 
tabeli, tzn. od występów w C klasie. Jako 
15-latek grałem w Borze Borzęta (obecnie 
Sokół), ale marzyłem o ekstraklasie. Potem 
był Dalin Myślenice, Orlęta w Dęblinie 
III ligowym GKS Tychy, aż do występów  
w I ligowym Zagłębiu Sosnowiec. A jako 
trener byłem związany z wieloma okolicz-
nymi klubami. Pomimo mojego zaangażo-
wania i ciężkiej pracy, z perspektywy czasu 
muszę powiedzieć, że brakło mi szczęścia. 
Ciągle mierzyłem wyżej i wyżej. Parę razy 
miałem szansę na awans, ale w ostatniej 
chwili, jakieś niespodziewane przypadki, 
przekreślały moje plany. Tak było np. gdy 
byłem już spakowany i przygotowany do 
wyjazdu do Niemiec, gdzie miałem grać 
w II ligowym klubie, jednak w ostatniej 
chwili mój trener z macierzystego klubu 
odmówił zgody na ten wyjazd. Drugi taki 
trudny moment miałem, gdy już byłem na 
zgrupowaniu Górnika Wałbrzych, a więc 

Zwyczajnie Niezwyczajni: Józef Panuś
zespołu ekstraklasy i uległem poważnej 
kontuzji, która przekreśliła moje plany. 
Nauczyło mnie to pokory, jednak do dziś 
czuję pewien sportowy niedosyt. Stąd pew-
nie decyzja, aby wystartować w 3 edycji 
Ninja Warrior Polska. Chciałem sam sobie 
i innym udowodnić, że w moim wieku, czyli 
50 plus, można być sprawnym fizycznie, w 
dobrej formie i mieć sportowe osiągnięcia. 
Twój występ w Ninja Warrior Polska 
oglądaliśmy z zapartym tchem.
I znowu zabrakło mi łutu szczęścia. Jednak 
się nie poddaję i chyba spróbuję kolejny raz. 
Jak się przygotowywałeś do zawodów?
Ćwiczyłem pół roku, głównie u siebie. Dużo 
skorzystałem z rad i wskazówek Sebastia-
na Kasprzyka, który chętnie podzielił się 
swoim doświadczeniem. Zrobiłem u siebie 
na działce taki tor do ćwiczeń. Zresztą, 
marzy mi się zaaranżowanie w Zawadzie 
takiego toru rekreacyjnego, z którego 
mogłyby korzystać dzieci i młodzież. Cza-
sem pomagam synowi Konradowi, który 
działa w Intosport organizując dla dzieci, 
młodzieży i całych rodzin różne zajęcia, 
obozy i turnusy sportowe. To mi sprawia 
ogromną radość, bo lubię dzielić się tym, 
co sam umiem. 
Poza sportem pasjonujesz się też 
muzyką.
Od dziecka gram na akordeonie i śpie-
wam. Jestem członkiem Chóru Kościelnego  
w Borzęcie. Muzyka jest ważna w moim 
życiu, dzięki niej relaksuję się i wyciszam. 
Zdarza mi się przygrywać na rodzinnych 
uroczystościach albo w okresie świąt spon-
tanicznie kolędować , np. dla starszych osób. 
One bardzo to doceniają. 
Podczas występu w telewizji, okazało 
się, że nie tylko śpiewasz i grasz, ale 
też sam tworzysz. 
Tak. W młodości, pisałem wiersze, potem 
pisałem teksty piosenek. Teraz głów-
nie skupiam się na pieśniach religijnych.  
W ogóle Bóg i wiara są dla mnie bardzo ważne.  
Z pokorą poddaję się woli Bożej, jestem czło-
wiekiem bardzo wierzącym, pogodzonym 
z losem, z tym, co życie przynosi. Jestem 
ambitny, ale doceniam i cieszę się tym, co 
jest mi dane. Potrafię dostrzec piękno i dobro 
w otaczającym mnie świecie i ludziach,  
z którymi się stykam. Sam staram się dla 
innych być dobrym. Bardzo ważne dla mnie 
jest wzajemnie okazywanie sobie szacunku.
Skoro wspomniałeś o pięknie, opo-
wiedz czym jest Panuś-Art.
To nazwa mojego profilu na Facebooku, 
na którym prezentuję wykonane przeze 
mnie przedmioty. To wyrzeźbione z drewna  
i czeczoty, inspirowane naturą, różne przed-
mioty np. stoliczki, lampy, itp. Przez jakiś 
czas prowadziłem działalność gospodarczą 
związaną z wykonywaniem takich rzeczy 
na zamówienie. Robię je do dziś, ale mniej 
niż kiedyś. Niektóre z nich przechowuję  
w prywatnej galerii - u mnie w stodole.
Jesteś osoba bardzo aktywną i wszech-
stronną. Po co to wszystko?
Nie wiem, nie zastanawiałem się. Z wewnętrz-
nej potrzeby. Mam wrażenie, że dzięki temu 
staję się lepszą wersją samego siebie. Sport 
rozwinął we mnie wiele pozytywnych cech. 
Uważam, że uprawianie sportu hartuje 

nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Czło-
wiek staje się bardziej odporny na naciski  
i wytrwały. Trudniej taką osobę złamać. 
Poza tym mam w sobie dużo energii, którą 
gdzieś muszę rozładować. Praca fizyczna 
daje mi satysfakcję i robię to, co lubię.  
A muzyka mnie relaksuje i wycisza. Wyra-
biane przez mnie przedmioty cieszą moje 
oko. Nie wyobrażam sobie życia, bez którejś 
z tych aktywności - byłoby niepełne. Poza 
tym lubię ludzi i być wśród ludzi. Spotykam 
na swojej drodze mnóstwo pozytywnych 
osób. Po prostu cieszę się życiem i z niego 
korzystam.

Rozmawiała Iwona Urbaniak
fot. ze zbiorów Józefa Panusia
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Dobczycka Dwójka wspiera potrzebujących

Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie SP Nr 2 
w Dobczycach, wsparli zbiórkę żywności 

i środków czystości dla Domów Chleb Życia 
siostry Małgorzaty Chmielewskiej, organi-
zowaną przez fundacją Licytuję Pomagam, 
na czele z Dorotą i Pawłem Dżuganami.

Siostra Małgorzata Chmielewska od lat 
wychodzi naprzeciw problemowi, jakim 

jest bezdomność. Mimo, że początki były 
trudne, nie poddała się. Wiedziała, że to jest 
właśnie jej droga życia, a wielkie serce nie 
pozwala na pozostawienie potrzebujących 
bez pomocy. 

Rocznie do domów zgłasza się do 500. 
osób bezdomnych. Wspólnota przyjmuje 
wszystkich pod swój dach, bez względu na 
pochodzenie, poglądy. 

Można powiedzieć, że tam gdzie bieda aż 
piszczy, a proza życia nie jest łaskawa, furt-
kę nadziei na lepsze jutro uchyla katolicka 

Wspólnota Chleb Życia. 
Oprócz pracy z bezdomnymi, kadra 

Wspólnoty pomaga wielu ubogim rodzinom 
z okolic Gór Świętokrzyskich, Warszawy czy 
Krakowa - na przykład poprzez dostarczanie 
żywności. Dzięki pomocy ofiarodawców, 
Wspólnota remontuje domy najuboższych, 
którzy mieszkają w fatalnych warunkach.

Dlatego społeczność SP2 włączyła się do 
akcji, aby wesprzeć potrzebujących. W kilka 
dni koordynatorki zbiórki: Jolanta Zelman  
i Katarzyna Matoga, dzięki pomocy uczniów 
i rodziców, skompletowały sporo kartonów 
najpotrzebniejszych artykułów spożywczych, 
środków czystości, a także ubrań. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc  
i przekazane dary, które wywołały na wielu 
twarzach uśmiech. 

Katarzyna Matoga
fot. ze zbiorów SP2

Stop wypalaniu traw

Każdego roku dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem traw  

i nieużytków rolnych. Wiosenne wypalanie 
często związane jest z chęcią usunięcia nie-
zebranego, ostatniego odrostu trawy. 

W świadomości ludzkiej funkcjonuje 
mit, że wypalanie pozostałości roślinnych 
użyźnia glebę. Nic bardziej mylnego. Ponad-
to pożary powstałe podczas wypalania, są 
bardzo niebezpieczne z uwagi braku kontroli 
nad szybkim ich rozprzestrzenianiem się.

Dlaczego nie wolno wypalać traw: nisz-
czona jest gleba i obniżana jest jej wartość 
użytkowa, zahamowany jest proces natural-
nego rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki 
któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby, 
giną organizmy pożyteczne, ptaki i ssaki, 
giną ludzie, płoną lasy, powstają wypadki 
drogowe, niszczone jest mienie i dobytek 
ludzki, a nawet zabytki, zanieczyszczana jest 
atmosfera, ponoszone są wielkie koszty na 
paliwo, sprzęt, itd., które można spożytko-
wać inaczej, narażane jest życie strażaków.

Za wypalanie traw grożą kary. Może 
to być kara grzywny, ale i aresztu. Mówią 
o tym przepisy w zawarte w ustawach:  
o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, 
o lasach, jak również kodeks wykroczeń. 
Rolnikom, którzy pobierają unijne dopłaty 
bezpośrednie i rolno-środowiskowe, mogą 
być one cofnięte.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. 
zm.) określa:  Art. 124. Zabrania się wypa-
lania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. Kto: 
(...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary – podlega karze aresztu 
albo grzywny.

Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 788): Art. 30 ust. 3 pkt 
3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, 
jak również w odległości do 100 metrów od 
granicy lasu, zabrania się działań i czynno-
ści mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności: rozniecania ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego, korzy-
stania z otwartego płomienia, wypalania 
wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”.

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

Za wykroczenia tego typu grożą surowe 
sankcje: Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618): Art. 
82– kara aresztu, nagany lub grzywny, której 
wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić 
od 20 do 5000 złotych.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu 
karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze 
zm.): Art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10”.

inż. Jacek Kozubek – OSP Dobczyce

Babę zesłał Bóg – to tytuł wieczoru 
poetyckiego połączonego z koncertem, 

który dla Pań z okazji ich święta przygoto-
wało Stowarzyszenie KAT wraz z Miejską 
Biblioteką Publiczną. 

Wieczór, którego inicjatorką, a jedno-
cześnie autorką scenariusza i reżyserem, 
była Justyna Dudzik, został zarejestrowany 
w Bibliotece i udostępniony publiczności  
8 marca.

Znalazły się w nim wiersze i piosenki, 
których motywem przewodnim jest kobietą, 
a wszystkiemu towarzyszyła żywa dyskusja 
Kobiety (Justyna Dudzik)i Meżczyzny (Paweł 

Piwowarczyk). 
Realizację filmową zapewnia firma 

Performance Art. – Technika Estradowa. 
Nagłośnienie zapewnili pracownicy MGOKiS: 
Michał Rozwadowski i Łukasz Piwowarczyk.

Wiersze czytali i piosenki śpiewali człon-
kowie Stowarzyszenia KAT, pracownicy 
Biblioteki i przyjaciele Stowarzyszenia: Dorota 
Mistarz, Edyta Sewiłło, Justyna Szawara, 
Małgorzata Molendys, Paweł Piwowarczyk, 
Ewelina Bartnik, Marek Cieślak, Wioletta 
Wyroba, Zbigniew Dudzik, Anka Stożek, 
Paweł Stożek.

KAT Dobczyce
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Wysiejemy nie tylko łąkę Drodzy Czytelnicy!

Mamy dla Was dobrą wiadomość. Nasza 
biblioteka wciąż pozostaje dla Was 

otwarta!
Niezmiennie pamiętajmy:
W bibliotece może jednocześnie prze-

bywać 10 osób.
Przed wejściem obowiązuje dezynfekcja 

rąk.
Możecie nas odwiedzać tylko w maseczce 

zakrywającej nos i usta.
Pozostaje wolny dostęp do regałów, ale 

pamiętajcie o ponownej dezynfekcji dłoni, 
jeśli przed chwilą oddaliście książki na 
kwarantannę.

Prosimy o zachowanie dystansu spo-
łecznego (1,5 m).

Mocno zachęcamy do rezerwacji książek 
za pomocą katalogu online https://www.
dobczyce-mbp.sowa.pl/

Warto skorzystać z e-czytelni Legimi 
oraz Libra Ibuk. Darmowe kody do tych 
platform można od nas otrzymać mailowo 
pisząc na mbp@dobczyce.pl

MBP

Projekt „Po-łączeni. Siejemy możliwo-
ści” przynosi pierwsze plony! Dzieci  

z Samorządowego Przedszkola nr 3 w Dob-
czycach regularnie „spotykają” się na ekranie  
z seniorami, żeby dowiedzieć się ciekawostek 
na temat świata przyrody.

Wszystkie filmy ze spotkań dostępne 
są na kanale YouTube: biblioteka dobczyce. 
Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchają 
opowieści. Najlepszym dowodem na to są 
krótkie filmy zwrotne przygotowane dla 
każdego seniora, nagrywane pod czujnym 
okiem pań: Marty Gruceli i Alicji Hałatek. 

W ramach projektu w marcu zakończy-
liśmy zajęcia kreatywnego pisania, a już 
niebawem odbędą się warsztaty z sadzenia 
ziół. Nie tylko w przedszkolach - przygoto-
wane pod okiem specjalisty filmy będą miały 
premierę na kanale YouTube BIBLIOTEKA 
DOBCZYCE w dniach 7 i 14 kwietnia i będą 
zrealizowane dla dwóch grup wiekowych: 
dzieci i dorosłych. 

W ramach projektu będzie można otrzymać 

nasionka ziół. Na warsztaty te serdecznie 
zapraszamy

Warsztaty odbędą się także w przedszko-
lach. Dzieci wysieją nasiona ziół i umieszczą 
je w samodzielnie ozdobionych pojemnikach. 
Po wykiełkowaniu, zielone roślinki trafią 

do seniorów.
Przed nami jeszcze wiele atrakcji. Przypo-

minamy, że finałem będzie międzypokoleniowe 
sianie łąki. Wszystkie informacje znajdują 
się na stronie biblioteki, a szczególnie na 
Facebooku projektu: Po-łączeni. Siejemy 
łąkę w Dobczycach.

„Po-łączeni. Siejemy możliwości” to 
międzypokoleniowy projekt tworzony przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach 
wraz z Przedszkolem Samorządowym nr 3 
w Dobczycach. 

Dofinansowano ze środków programu 
„UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.

tekst i foto: Justyna Szawara

Reprezentant Rozbieganych Dobczyc zdobył 
brązowy medal podczas 30. Halowych 

Mistrzostwach Polski Masters w Toruniu 13 
marca 2021 roku. 

Tomasz Kupiec wystartował w Toruniu na 
dystansie 400m w kategorii M35 (zawodnicy 

Do 30 kwietnia  
dołącz do akcji

To już VII Edycja Akcji Zostań Super Czy-
telnikiem! Pamiętajcie - jeszcze można 

dołączyć do przygody.

Do zabawy należy przystąpić do 30 
kwietnia. W tym roku kompletujemy „POCZ-
TÓWKĘ Z BAJKI POLSKIEJ”. W miesiącu 
pojawiają się 2 naklejki. W marcu uczestnicy 
akcji mogli dostać nalepki prezentujące 
książki:  „Przygody Koziołka Matołka” oraz 

„ Misję Profesora Baltazara Gąbki”.  Jakie 
będą następne? To już niespodzianka…
Więcej informacji na stronie internetowej 
biblioteka.dobczyce.pl w zakładce Super 
Czytelnik Bieżąca Edycja.

MBP

powyżej 35 roku życia). Tomasz swój występ 
zakończył wielkim sukcesem - czasem 54.16 
i 3. Miejscem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

fot. Rozbiegane Dobczyce



15TAPETA 3(215)/2021 

sport

Wychowanek Raby Dobczyce wypożyczony 
do Garbarni Kraków!

17-letni skrzydłowy, Bartłomiej Masełko 
pomyślnie przeszedł testy sportowe w ekipie 
Brązowych i najbliższe 4 miesiące spędzi  

w drużynie Juniorów Starszych krakowskiej 
Garbarni. 

Wychowanek klubu z ul. Podgórskiej 
zaliczył występy w każdej kategorii wie-
kowej – strzelając przy tym bardzo wiele 
efektownych goli!. W tej ostatniej - senio-
rach - jesienią zanotował prawdziwe „wejście 
smoka” notując w debiucie gola i asystę!

Wraz z nową drużyną, Masełko będzie 
miał okazje pojedynkować się na boiskach 
Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych 
z takimi ekipami jak: Stal Rzeszów, Resovia 
Rzeszów, Górnik Łęczna czy też Sandecja 
Nowy Sącz.

Turniejowe boje Żaków, Młodzików  
i Orlików Raby

Marzec to dla młodych zawodników 
Raby Dobczyce czas spędzony na różnych 
turniejach i meczach sparingowych. Z dobrej 
strony pokazały się ekipy Żaków, Orlików 
i Młodzików. 

Najmłodszy w tej stawce, team Żaków  

z r.2013, prowadzony przez trenera Stanisława 
Manieckiego, zajął 2.miejsce w Halowym 
Turnieju w Lubniu, którego organizatorem 
była Pcimianka Pcim. 

Zespół z Dobczyc grał w składzie: Piech, 

Nowak, K. Dziewoński, Krawczyk, Policht, 
Lin, Węgrzyn, Gibała, J. Dziewoński, Bała, 

Garczyński, Ruman oraz Wnuk.
Na najniższym stopniu podium, „Sie-

prawski Puchar Halowy” ukończyli chłopcy  
z r. 2011. Wśród podopiecznych trenera Jaku-
ba Piecha prym wiódł filigranowy, Maciej 
Szot, którego to organizatorzy wybrali MVP 
całego turnieju! 

Zespół Raby grał w składzie: J.Piwo-
warczyk, M.Piwowarczyk, Wnuk, Szymski, 
Kozielec, Wałek, Szot, Koliński, Rak, Ruman, 
Steczko.

Na bardzo dobrym 6.miejscu kończyli 
zmagania w ogólnopolskim „Turnieju Podha-
le Cup” drużyny z r.2008 i 2009. Zespoły 
prowadzone odpowiednio przez trenerów 
Dawida Papieża i Piotra Żuka najpierw bar-
dzo udanie rywalizowały w eliminacjach, by 
później mierzyć się w tzw. złotych grupach. 
Turniej odbywał się na sztucznych boiskach 
w Zakopanem i Nowym Targu.

Zespół z r.2008: Słonka, Zbrożek, Szot, 
Łaciak, Kozielec, Murzyn, Owczarek, Stasik, 
Filutowski, Chramiec, Gawin, Skoczylas.

Zespół z r.2009: Molendys, Kania, Serafin, 
Leśniak, Jaworski, Surówka, Soboń, Wnuk, 
Krasek, Żuk, Ogiela, Nowak, Mikłaszewski, 
Mróz, Strzałka, Majka.

tekst i fot: KS Raba Dobczyce

Piłkarskie rozgrywki na hali
Ponad 1000 minut na boisku spędzili  

w sumie uczestnicy Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy  
i Miasta Dobczyce. 

W drugi weekend marca w hali sportowej 

Regionalnego Centrum Oświatowo-Sporto-
wego w Dobczycach rozegrany został Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Dobczyce organizowany 
przez LKS Dziekanovia Dziekanowice.  

W turnieju tym już am udział był wygraną 
dla młodych piłkarzy. 

Podczas dwudniowych zmagań roze-
granych zostało 47 spotkań przy udziale 24 
zespołów reprezentujących różne kategorie 
wiekowe. W Turnieju wzięło udział ponad 
250 zawodników i zawodniczek, którzy 
spędzili na boisku w sumie ponad 1000 
minut. W trakcie tych rozgrywek padło 
ponad 400 goli!

W Turnieju zagrali:
Futbol Brzaczowice
Szkółka Piłkarska Młoda Gdovia
Grodzisko Raciechowice
Rokita Kornatka
Iskra Kruczki Głogoczów
WLKS Krakus Swoszowice - sekcja piłki 

nożnej
Orzeł Nowa Wieś
Jordan-Sum Zakliczyn
Respekt Myślenice

Red.
fot. Marcin Błaszczyk (Dziekanovia 

Dziekanowice)
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