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Nigdy w Sylwię nie zwątpię
Zofia Jaśkowiec:
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Nikt tak bardzo nie wierzy w sukcesy naszej wspaniałej biegacz-
ki z Osieczan Sylwii Jaśkowiec, jak jej mama. Pani Zofia jest ze 

swoją córką od samego początku zawodniczej kariery i wraz z całą 
rodziną wspiera ją w trudnych dla niej chwilach, podtrzymuje na 
duchu, zagrzewa do wysiłku, do treningów i walki na trasach bie-
gowych. Modli się za Sylwię i śledzi na ekranie telewizora każdy jej 
występ. Miałem okazję przeżywać z Panią Zofią i jej mężem Kazi-
mierzem bieg eliminacyjny w Soczi, kiedy Sylwia startowała w parze 
z Justyną Kowalczyk i wiem jakie emocje towarzyszyły temu kibi-
cowaniu. Udało nam się namówić mamę zawodniczki na rozmowę. 
Trudno się dziwić, że tematem naszej rozmowy była … Sylwia. O 
sobie pani Zofia mówi niechętnie, ale o córce może … godzinami.

SEDNO: ZANIM ZAPYTAM 
PANIĄ O ODCZuCIA I RE-

fLEKSJE ZwIĄZANE Z uDZIA-
łEM SYLwII w IGRZYSKACh 
OLIMPIJSKICh w SOCZI, 
ChCIAłBYM POROZMAwIAć 
PRZEZ ChwILę O TYM, JAK 
wYGLĄDAłY SPORTOwE PO-
CZĄTKI PANI CóRKI. PODOB-
NO OD NAJMłODSZYCh LAT 
wYKAZYwAłA AKTYwNOŚć 
NA TYM POLu?
ZOFIA JAŚKOWIEC: To prawda. 
Sylwia już jako mała dziewczynka 
rzadko bawiła się lalkami, a kiedy 
tylko zaczęła chodzić interesowa-
ła ją … piłka nożna. Kiedy nie było 
piłki w pobliżu … nudziła się. Mia-
ła też inne, ciekawe zajęcie wyrabia-
jące sprawność fizyczną. Spinała się 
po … trzepaku na podwórku nasze-
go osieczańskiego domu.
Jest Pani matką siedmiorga dzieci, 
pięciu dziewczynek i dwóch chłop-
ców. Czy Sylwia wyróżniała się na 
ich tle?
Sylwia jest przedostatnim dzieckiem, 
jakie urodziłam. Istotnie wyróżnia-
ła się spośród swojego rodzeństwa 
właśnie wspomnianą już wcześniej 
aktywnością sportową. 
Mówi się dzisiaj o kolejnych tre-
nerach Sylwii, ale odkrywcą jej ta-
lentu był trener Stanisław Gubała 
z uKS-u Osieczany?
Tak, Stasiu prowadził w osieczań-
skiej podstawówce, do której uczęsz-
czała Sylwia bardzo urozmaicone 
lekcje wf-u. Dzieci biegały, skaka-
ły wzwyż, w dal, grały w piłkę noż-
ną. Jednym słowem mogły nabywać 
dużej wszechstronności sportowej. 
Trudno się dziwić, że Sylwia uwiel-
biała te lekcje. Będąc w trzeciej kla-
sie brała już udział w biegach prze-
łajowych. 
A kiedy po raz pierwszy przypięła 
do nóg narty?
Jako uczennica szkoły podstawowej. 
W którymś momencie pojechała z in-
nymi dziećmi na zawody narciarskie 

do Wiśniowej i wróciła z nich z dyplomem  
za zajęcie czwartego miejsca.
To całkiem przyzwoity wynik, jak na 
pierwszy raz?
Owszem, ale chyba nie satysfakcjonował 
Sylwii do końca. Od najmłodszych lat była 
bardzo ambitna. To zresztą dzięki tej am-
bicji jest dzisiaj tu, gdzie jest.
Często bywa tak, że uzdolnione, wy-
kazujące ponadprzeciętne możliwości 

ła się Sylwia w zupełnie nowych dla sie-
bie warunkach?
Nie było jej łatwo. Sylwia należy do osób 
niezwykle skromnych, a przy tym może 
odrobinę nieśmiałych. Miała obawy o to, 
jak poradzi sobie z nowym wyzwaniem i 
jak przyjmą ją nowe koleżanki i koledzy. 
Poza tym zawsze nieufnie podchodzi do 
nowości, jest nieco zamknięta w sobie. 
Do dzisiaj na obozy wyjeżdża z książkami. 
Najlepszy relaks dla niej to czytanie.
wróćmy jednak do kolejnego etapu ka-
riery Sylwii czyli do dwóch złotych me-
dali zdobytych przez nią podczas Mi-
strzostw Świata do lat 23. Jak przyjęła 
Pani ten sukces?
Z wielką, wielką radością. Zresztą nie tylko 

dziecko stanowi dla swoich rodziców 
dylemat. Na odpowiedź oczekuje pyta-
nie: co dalej, jaką drogę obrać, aby była 
to droga optymalnie najlepsza i dająca 
możliwości rozwoju. Czy w Pani przy-
padku też tak było?
Owszem. Kiedy Sylwia będąc uczennicą 
piątej klasy podstawówki zdobyła swój 
pierwszy tytuł mistrzyni Polski, dalsza dro-
ga rozwoju wydawała się być naturalna, 
ale Sylwia doskonale bawiła się sportem 
i nie wiedziała jeszcze czy chce taki stan 
rzeczy zamienić na sport wyczynowy i czy 
bieganie na nartach jest tym, co powinna 
robić w życiu.
Decyzja zapadła w momencie, kiedy 
Sylwia stanęła przed wyborem szkoły 
gimnazjalnej?
Tak. Postanowiliśmy wspólnie, ja, mój 
mąż i Sylwia że będzie ona kontynuować 
naukę w Gimnazjum w Wiśniowej. Mogła 
tam bowiem pod okiem trenera Kazimierza 
Bubuli trenować biegi narciarskie w klu-
bie. Mogła też rozwijać się wszechstron-
nie grając między innymi w swoją ulubio-
ną piłkę nożną.

w Pani wypowiedzi ponownie pojawia 
się nazwa: piłka nożna. Czy był taki mo-
ment, w którym droga sportowa Sylwii 
mogła pójść w kierunku właśnie tej dys-
cypliny sportu, a nie w kierunku biegów 
narciarskich?
Był taki moment, kiedy trener jednego z 
piłkarskich klubów z Gniezna zadzwo-
nił do nas i zapytał czy Sylwia nie chcia-
łaby grać w jego drużynie. Obserwował 
ją podczas jakiegoś turnieju czy meczu i 
zauważył jak swobodnie bawi się piłką i 
jak dobrze sobie radzi na boisku. Propo-
zycja przyszła jednak w momencie, w któ-
rym Sylwia otrzymała powołanie do ka-
dry narodowej biegaczek i córka nie sko-
rzystała z niej.
wydarzenia, o których Pani wspomina, 
a zwłaszcza powołanie do kadry naro-

dowej to moment rozpoczęcia kariery 
Sylwii w roli reprezentantki kraju?
Tak. W naszym domu w Osieczanach zja-
wili się przedstawiciele PZN, aby poroz-
mawiać z nami, rodzicami Sylwii o jej 
przynależności do kadry narodowej. Oczy-
wiście zgodziliśmy się na to, aby Sylwia 
znalazła się w reprezentacji, był to prze-
cież naturalny etap jej rozwoju. Ale rów-
nocześnie zrodziło się kilka dylematów. 
Sylwia była wówczas jeszcze gimnazja-
listką, uczęszczała do II klasy i musieli-
śmy podjąć decyzję gdzie będzie konty-
nuowała dalszą edukację, w Zakopanem 
czy w Szczyrku. Tam bowiem istniały szko-
ły średnie o profilu sportowym. Ostatecz-
nie wybór padł na Szczyrk.
Był to moment, w którym Sylwia defi-
nitywnie zadeklarowała swój wybór i 
„poszła” w narty?
Tak. Zerwała z biegami przełajowymi i … 
ścianą wspinaczkową, którą też uwielbia-
ła na korzyść nart biegowych.
w ten sposób kochana córeczka „wy-
frunęła” z domu spod opiekuńczych 
skrzydeł mamy. Jak zaaklimatyzowa-

ja, wszyscy bardzo się cieszyliśmy z niego. 
Był nagrodą za hektolitry przelanego przez 
Sylwię potu i dowodem na to, że podąża 
dobrą drogą w dobrym kierunku.
Potem wydarzyło się coś o czym mat-
ka nie chce i nie może mówić spokoj-
nie. w Zasani, kilkanaście kilometrów 
od rodzinnego domu Sylwia uległa nie-
bezpiecznemu wypadkowi, który o mały 
włos nie przyczynił się do przedwczesne-
go zakończenia przez nią kariery.
Wspominam dzisiaj to wydarzenie jako 
koszmar. Chcąc uniknąć zderzenia ze skrę-
cającym z drogi do posesji autobusem Syl-
wia ratowała się ucieczką do przydrożne-
go rowu, miała jednak pecha, bowiem czy-
hał tam na nią betonowy przepust. Ude-
rzyła w niego z całym impetem druzgo-
cąc sobie obojczyk i łokieć. Do wypadku 

doszło w momencie, kiedy Sylwia znaj-
dowała się w doskonałej formie, czuła w 
sobie duży „power” i z optymizmem cze-
kała na sezon.
O wypadku Sylwii wiedzą wszyscy, spra-
wa odbiła się bowiem głośnym echem w 
mediach, ale mało kto wie, że nie był to 
koniec pecha Pani córki.
Tak. Po wypadku Sylwia przeszła opera-
cję, a potem pięciomiesięczną, żmudną i 
wyczerpującą rehabilitację ćwicząc nie-
rzadko po osiem godzin dziennie. Dopro-
wadziła do tego, że jej złamany obojczyk 
powrócił do dawnej formy. W paździer-
niku pojechała na pierwszy obóz przygo-
towawczy i podczas biegu na nartach w 
tunelu upadła. Podczas upadku odłamał 
się i przemieścił wyrostek łokciowy. Kon-
tuzja wyeliminowała Sylwię ze startów na 
rok. Ręka bolała i córka nie była w sta-
nie biegać.
Czy nie zwątpiła Pani wtedy, w mo-
mencie podwójnego pecha, w dalszą 
karierę córki?
Oczywiście, że nie. I nigdy w Sylwię nie 
zwątpię. Cały czas podtrzymywałam ją 

Co do kwestii czy mogło być lepiej - trudno odpowie-
dzieć jednoznacznie, zależało to bowiem od danego 
dnia, w którym rozgrywany był bieg, od predyspozycji, 
samopoczucia, zdrowia, sprzętu, smarów, śniegu. Jako 
matka uważam, że moja córka na Igrzyskach w Soczi 
spisała się na medal, mimo iż nie udało się jej go zdo-
być - Zofia Jaśkowiec

DRODZY CZYTELNICY
Echa Igrzysk w Soczi wciąż 
mamy w uszach. Tak do-
brze nigdy jeszcze w zimo-
wym sporcie olimpijskim 
nie było. Sześć medali w 
tym cztery z najdroższe-
go kruszcu to prawdziwy 
powód do radości dla ki-
biców i miłośników spor-
tu. Mieliśmy i my, miesz-
kańcy powiatu myślenic-
kiego, swój akcent w dale-
kiej Soczi. Była nim wspa-
niała biegaczka narciar-
ska rodem z podmyślenic-
kich Osieczan Sylwia Jaś-
kowiec. Postanowiliśmy 
zapytać mamę Pani Syl-
wii, Zofię Jaśkowiec, o to 
jak ocenia występ swojej 
córki na Igrzyskach. Przy 
okazji zadaliśmy jej nieco 
więcej pytań związanych 
z osobą córki i tak, zupeł-
nie spontanicznie powstała 
rozmowa, którą prezentu-
jemy obok. Dowiecie się z 
niej Państwo jak doszło do 
tego, że Sylwia reprezen-
tuje dzisiaj nasz kraj pod-
czas najważniejszych im-
prez sportowych na świe-
cie w tym także na Igrzy-
skach i jak wiele wysił-
ku i wyrzeczeń kosztuje 
ją uprawianie ukochanej 
dyscypliny sportu.
Środek gazety zarezerwo-
waliśmy tym razem dla ko-
biet. Dlaczego? Z prostych 
przyczyn. Marzec to kobie-
cy miesiąc. Jest to po czę-
ści związane ze Świętem 
Pań, po części zaś z nad-
chodzącą wiosną. Panie, 
które znalazły się na na-
szych stronach oznaczo-
nych numerami 8 i 9 to ko-
biety znane, lubiane, ce-
nione za swoją działalność, 
pracę i postawę. Kobieta 
we współczesnym świecie, 
nie oglądając się na pary-
tet i na to czy tego chce-
my czy nie zdobywa coraz 
więcej przestrzeni życio-
wej zagospodarowując ją 
na swój wspaniały sposób. 
Nie inaczej jest w naszym 
przypadku. Kobiety są w 
urzędach, samorządach, 
w sporcie i w kulturze. I 
niech tak zostanie.
Poza tym w numerze jak 
zwykle sporo kultury, spor-
tu (tym razem o charakte-
rze charytatywnym) i sta-
łe rubryki, do których, jak 
mniemamy, jesteście Pań-
stwo przyzwyczajeni. A za-
tem: miłej lektury. Wpi-
sujcie w przeglądarkę Wa-
szych komputerów adres 
- sedno.myslenice.org.pl i 
czytajcie nas na papierze.
Z pozdrowieniami

Redakcja
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Nigdy w Sylwię nie zwątpię
Zofia Jaśkowiec udzieliła wywiadu „Sednu” 1 marca 2014 roku.

na duchu. Sylwia przeszła kolejną operację. Na dodatek przyplątał się paciorkowiec, 
który gnębił jej organizm przez dłuższy okres. W międzyczasie Sylwia uczestniczyła w 
biegu maratońskim i wyjechała w Himalaje, aby uczestniczyć w wyprawie. To wszyst-
ko dodało jej skrzydeł do dalszej pracy nad sobą i wiary w to, że będzie jeszcze bie-
gać i osiągać sukcesy.
Do dzisiaj z tamtych, nieodległych przecież czasów, pozostała jej pamiątka?
Tak. Lekarzom nie udało się wyjąć z barku Sylwii jednej z tytanowych płytek.
Czy córka wciąż biega z nią w barku?
Tak. Poza tym nie jest w stanie całkowicie wyprostować ręki. Do dzisiaj odczuwa ból, 
ale mówi, że jak tylko rozgrzeje się nieco lub znajdzie na trasie biegu natychmiast za-
pomina o nim.
wiara w sukces matki i córki wreszcie przyniosła skutek. Mam tu na myśli wspa-
niały wynik Sylwii osiągnięty podczas kończącej 2013 rok rundy Tour de Ski w 
Obersdorfie.
Cieszyliśmy się z tego sukcesu bardzo. Była duża radość, ale też zaskoczenie. Sezon 
nie napawał Sylwii optymizmem, czuła się zawiedziona tym, że wciąż dzieli ją tak dużo 
od Justyny (Kowalczyk – przyp. WB). Nie tego oczekiwała, nie tego się spodziewa-

ła. Powtarzałam jej uporczywie, że to dopiero początek sezonu, że krok po kroku sta-
nie wreszcie na podium. I stanęła.
wymieniła Pani nazwisko Justyny Kowalczyk, jakie relacje łączą Sylwię z mi-
strzynią olimpijską?
Bardzo dobre. Sylwia mieszkała z Justyną podczas Igrzysk w Soczi w jednym pokoju. 
Córka zawsze wypowiadała się i wypowiada na jej temat w samych superlatywach. 
Zresztą Sylwia nigdy nie mówi źle o nikim hołdując maksymie: nigdy nie mów o nikim 
czegoś, czego nie chciałabyś usłyszeć o sobie.
Słyszałem kiedyś opinię, kto wie czy nie od trenera Bogdana łętochy, który zna 
Sylwię bardzo dobrze od dzieciństwa, że jest to w chwili obecnej najlepiej na świe-
cie biegająca łyżwą zawodniczka. Czy Pani podziela tę opinię?
Nie jestem trenerem, ale wiem, że Sylwia biega tą techniką bardzo dobrze. Czy najle-
piej na świecie? Tego nie wiem.
Chciałbym zapytać Panią teraz o sprawę natury osobistej. Powiedziała Pani w 
rozmowie ze mną, że po wypadku Sylwia, jako osoba głęboko wierząca w Boga, 
jeszcze bardziej zbliżyła się do Niego?
Tak. Sylwia rzeczywiście jest osobą głęboko wierzącą. Do tego stopnia, że na wyjazdy 
i obozy zabiera ze sobą laptopa i czyta w nim … Ewangelię. Zresztą wyjeżdżając do 
Soczi prosiła nas wszystkich o modlitwę. Przed wyjazdem do Rosji życzyłam jej, aby 
po olimpijskich trasach wiódł ją Anioł Stróż.
Chyba nie wywiązał się tym razem najlepiej ze swojej roli? Mam na myśli upa-
dek i chyba nie najlepiej posmarowane narty w sztafecie sprinterskiej w parze z 
Justyną Kowalczyk. Kiedy wspólnie oglądaliśmy w Pani domu transmisję z tych 
zawodów, zaraz po starcie zauważyła Pani, że narty Sylwii „kopią”? Proszę po-
wiedzieć czy upadek Sylwii w sprincie przyniósł jakąś kontuzję i mógł niekorzyst-
nie odbić się na dalszych startach olimpijskich córki?
Uważam, że Anioł Stróż wywiązał się ze swojego obowiązku w stu procentach po-
nieważ pobyt Sylwii w Soczi należał do bezpiecznych, natomiast w sprincie podczas 
„efektownego salta”, jak określili wywrotkę Sylwii niektórzy komentatorzy - uchronił 
ją przed konsekwencjami groźnie wyglądającego upadku. Zakończyło się tylko wybi-
tym palcem, ogólnym potłuczeniem i złamaną podeszwą buta. Można więc powiedzieć, 
że Anioł Stróż miał moją córkę w opiece.
Podsumowując występ Sylwii w Soczi jest Pani z niego zadowolona czy może ist-
nieje jednak pewien niedosyt, że mogło być lepiej?
Jestem z Sylwii zadowolona. W sprincie drużynowym dała z siebie wszystko, co zresztą 
widać było po minięciu przez nią linii mety. Dzielnie utrzymywała pozycję wywalczo-
ną przez Justynę lecz w końcówce osłabła i zajęła tylko, lub aż, 5 miejsce pozostawia-
jąc w tyle tuzy sprintu w stylu klasycznym. W sztafecie uzyskała czwarty czas biegnąc 
stylem dowolnym, to tak jakby przybiegła na metę na czwartym miejscu. Co do kwe-
stii czy mogło być lepiej - trudno odpowiedzieć jednoznacznie, zależało to bowiem od 
danego dnia, w którym rozgrywany był bieg, od predyspozycji, samopoczucia, zdro-
wia, sprzętu, smarów, śniegu. Jako matka uważam, że moja córka na Igrzyskach w So-
czi spisała się na medal, mimo iż nie udało się jej go zdobyć.

Sylwia rzeczywiście jest osobą głęboko 
wierzącą. Do tego stopnia, że na wy-
jazdy i obozy zabiera ze sobą laptopa i 
czyta w nim … Ewangelię. Zresztą wy-
jeżdżając do Soczi prosiła nas wszyst-
kich o modlitwę. Przed wyjazdem do 
Rosji życzyłam jej, aby po olimpijskich 
trasach wiódł ją Anioł Stróż - Zofia Jaś-
kowiec
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(RED)

wojewoda Małopolski 
jerzy Miller wręczył 

przedstawicieloM Małopol-
skich saMorządów proMesy 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. w gronie gMin 
i powiatów znalazły się tak-
że gMiny z terenu powiatu 
Myślenickiego oraz saM po-
wiat.
kwotę 320 tysięcy złotych otrzymała z 
budżetu państwa gmina dobczyce. pie-
niądze zostaną przeznaczone na odbudo-
wę drogi gminnej i jej kanalizację w sa-
mych dobczycach (ulica łanowa). gmi-
na Myślenice kwotę 700 tysięcy złotych 
przeznaczy na odbudowę mostu na dro-
dze gminnej w głogoczowie. 450 tysię-
cy złotych pomoże gminie pcim odbudo-
wać trzy odcinki dróg gminnych prowa-
dzących: z przysiółka Mała gromada do 
granicy Myślenic i stróży, na roli woźni-
cowa trzebunia oraz z Miłogoszczy do 
stróży. promesę w wysokości 320 tysię-
cy złotych otrzymała także gmina wiśnio-
wa. na jej terenie wyremontowane zosta-
ną rowy i przepusty na drodze z wiśnio-
wej do lipnika (przez pańskie).
powiat myślenicki uzyskał promesę w wy-
sokości 880 tysięcy złotych. wyremontu-
je dzięki niej odcinki dróg powiatowych 
z Myślenic na chełm, z Budzowa przez 
trzebunię do stróży oraz z Banowic przez 
Brzezową do kornatki.
wojewoda Małopolski ogłosił także osta-
teczną listę rankingową wniosków o dofi-
nansowanie zadań w ramach narodowe-
go programu przebudowy dróg lokalnych 
– etap ii Bezpieczeństwo – dostępność – 
rozwój (popularna „schetynówka”). na 
tej liście znajduje się powiat Myślenicki, 
przy którym widnieje kwota 3 milionów 
200 tysięcy złotych. pieniądze te mają zo-
stać przeznaczone na od dawna oczekiwa-
ny remont drogi prowadzącej z centrum 
Myślenic do sieprawia (przez polankę). 
remontowi ma zostać poddany odcinek 
o długości 8,5 kilometra. znajdzie się w 
nim między innymi fragment ulicy ka-
sprowicza biegnący wzdłuż centrum han-
dlowego „stara cegielnia” i prowadzący 
do niego od strony ronda im. stanisława 
chorobika. na remont ten tęsknie ocze-
kują klienci oraz sam właściciel ch „sta-
ra cegielnia”, bowiem do tej pory zmorą 
jednych i drugiego jest wąskie i niemiło-
siernie dziurawe „gardło” na dojeździe do 
bramy głównej marketu. aby uzyskać do-
tację z budżetu państwa powiat Myślenic-
ki musiał zagwarantować wkład własny w 
wysokości 3 milionów złotych. na liście 
samorządów wnioskujących o dotację u 
wojewody powiat Myślenicki uzyskał za 
swój wniosek ocenę 25,25 pkt. właściciel 
ch „stara cegielnia” jan Burkat deklaru-
je pomoc przy remoncie odcinka od ron-

da do bram swojego marketu.
jerzy Miller ogłosił jeszcze jedną listę. za-
wiera ona spis samorządów, które otrzy-
mały promesy na usuwanie skutków ru-
chów osuwiskowych ziemi. nie widnie-
je na niej ani jedna gmina powiatu my-
ślenickiego, nie ma także samego powia-
tu. sławne osuwisko w pcimiu na drodze 
prowadzącej na kudłacze zostało napra-
wione, natomiast osuwisko w dziekano-
wicach wciąż czeka i wciąż nie może do-
czekać się swojego finału.
sprawa nie jest prosta. sprawy nigdy nie 
są proste, jeśli wymagają milionowych na-
kładów. osuwisko w dziekanowicach po-
wstało podczas pamiętnej powodzi w 2010 
roku. Mija od tego czasu czwarty rok, a 
jak twierdzą mieszkańcy leżącej na terenie 
gminy dobczyce wsi nic nie zostało zro-
bione w tym kierunku, aby usunąć, a przy-

najmniej złagodzić skutki osunięcia się 
ziemi. główną uciążliwością z jaką mu-
szą borykać się mieszkańcy części dzie-
kanowic to brak drogi. duży odcinek tej, 
która kiedyś prowadziła przez środek wsi 
w kierunku sierakowa po prostu zniknęła 
w rozpadlisku. od czterech lat mieszkań-
cy dziekanowic chcąc dostać się do ko-
ścioła czy zawieźć dzieci do szkoły mu-
szą nadkładać drogi i objeżdżać osuwisko 
przez sieraków lub dobczyce. zdaniem 
mieszkańców powiat, który jest zarząd-
cą zapadłej w czeluściach osuwiska dro-
gi nie robi nic w kierunku poprawy sytu-
acji, choć starosta myślenicki obiecał pod-
czas jednego z ubiegłorocznych zebrań, 
że teren zostanie osuszony, co ma stano-
wić pierwszy krok na drodze zmierzającej 
do uregulowania trudnej sytuacji. gdyby 
tak się stało, powstałaby możliwość po-

prowadzenia deptaka, dzięki któremu lu-
dzie mogliby wygodnie i bezpiecznie po-
ruszać się w obrębie wsi (w chwili obecnej 
istnieje wąskie przejście pomiędzy pose-
sjami udostępnione przez ich właścicieli, 
ale jest ono niewygodne i niebezpieczne 
po zapadnięciu zmroku). wprawdzie po-
wiat zaproponował dziekanowicom wy-
budowanie nowej drogi przez wieś, ale 
mieszkańcy nie zgodzili się na jej loka-
lizację twierdząc, że droga poprowadzi 
przez podwórka ich posesji nieomal pod 
oknami domów.
sytuacja wydaje się być patowa. olbrzy-
mie koszty naprawy osuwiska (wyszaco-
wano je na koło 24 mln. złotych) wyklu-
czają raczej tę opcję, bowiem powiat ni-
gdy nie przeznaczy tak wielkiej kwoty 
ze swojego budżetu na naprawę osuwi-
ska, budowa drogi zaproponowana przez 
jej zarządcę spotkała się z racjonalnym 
sprzeciwem (kto chce, aby ruch samo-
chodowy odbywał się przed oknami jego 
domu?) zaś jeszcze jedna wersja wybudo-
wania drogi w terenie położonym blisko 
lasu wyklucza taką możliwość ze wzglę-
du na pofałdowanie i uskoki gruntu w 
tym miejscu. Mieszkańcy dziekanowic 
twierdzą, że zostali pozostawieni sami ze 
swoim problemem. – Żyjemy jak na koń-
cu świata, choć to środek powiatu – mówi 
jeden z mieszkańców wsi.

Mija cztery lata od utworzenia się osuwiska w Dzie-
kanowicach, a do tej pory problem nie znalazł rozwią-
zania. Najbardziej poszkodowaną grupą, jak zwykle 
w takich przypadkach, jest społeczność wsi.
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wit  balicki

Pan adam, wielki miłośnik fut-
bolu, oddany kibic (m.in. wisły 

kraków oraz dalinu), przekazał na 
aukcję odbywającą się podczas cha-
rytatywnego turnieju na rzecz Mate-
usza chrobaka i kacpra raka piłkę 
z oryginalnymi podpisami piłkarzy 
Borussi dortmund. za wielkie ser-
ce i poświęcenie cennej pamiątki na 
rzecz potrzebujących przyznajemy 
adamowi klimasowi miano czło-
wieka Miesiąca marca.

58 podpisów Mieszkań-
ców chełMu, wsi gó-

rującej nad Myślenica-
Mi, znalazło się na liście 
dołączonej do pisMa, któ-
re skierowane zostało na 
ręce władz starostwa po-
wiatowego w Myślenicach. 
na dziennik podawczy zło-
żył je jeszcze w styczniu 
tego roku sołtys chełMu, 
józef chMiel.
treść pisma dotyczy drogi powiato-
wej prowadzącej na chełm, a kon-
kretnie wyprostowania jednego z jej 
zakrętów w górnym odcinku drogi, 
który zdaniem samego sołtysa, jak i 
podpisanych pod pismem osób stwa-
rza ogromne niebezpieczeństwo zaś 
w okresie zimy, kiedy droga pokryta 
jest śniegiem i lodem uniemożliwia 
w ogóle podjazd, a co za tym idzie 
dojazd do wsi.
- Prosimy, aby pieniądze przeznaczo-
ne na remont drogi w pierwszej kolej-
ności wykorzystane zostały na wypro-
stowanie zakrętu, a pozostałe według 
uznania - można przeczytać w treści 
skierowanego do starostwa myślenic-
kiego pisma. i dalej: - Przez ten zakręt 
także wytraca się rozpęd, co zwłasz-
cza w zimie bywa kłopotliwe, bowiem 
kiedy zdarza się tak, że droga jest nie-
dostatecznie odśnieżona, zatrzymuje-
my się w połowie podjazdu i zmusze-
ni jesteśmy cofać. Wieczorem, kiedy 
jest ciemno włos jeży się na głowie. 
Kto tego nie przeżył, temu trudno to 
sobie wyobrazić.
tyle wyjątków z treści pisma.
– Nadleśnictwo Myślenice zgadza 
się na odstąpienie kawałka swojego 
gruntu, koniecznego do tego, a by wy-
prostować niebezpieczny zakręt, teraz 
wszystko w rękach starostwa – mówi 
józef chmiel, sołtys chełmu, orędow-
nik wyprostowania zakrętu.
droga powiatowa prowadząca na 
chełm ma zostać poddana fragmen-
tarycznemu remontowi. nowa na-
kładka pojawi się tam, gdzie asfalt 
najdotkliwiej nadgryzł ząb czasu. nie-
wiadomo czy prośba mieszkańców 
dotycząca wyprostowania zakrętu w 
górnej partii drogi zostanie spełniona, 
ale wygląda na to, że ze względu na 
ograniczone środki finansowe raczej 
nie. przynajmniej na razie.
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Pamiątkowa tablica poświęcona „bo-
haterowi wyklętemu” józefowi świ-

drowi ps. „Mściciel” zawisła na ścianie 
budynku starostwa myślenickiego przy 
ulicy k.wielkiego 5. józef świder był 
żołnierzem 3 kompanii ze zgrupowania 
partyzanckiego ak „Błyskawica” i wal-
czył pod dowództwem samego majora 
józefa kurasia ps. „ogień”. zginął boha-
terską śmiercią w obławie zorganizowa-
nej przez uB na terenie lubnia 13 lute-
go 1948 roku. tablicę ufundowała rodzi-
na józefa świdra zaś wykonał ją artysta 
rzeźbiarz jan funek.

(RED)
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Pamięci Świdra
foto: archiwum

w ostatnim wydaniu SEDNA ukazał 
się wywiad z Panem Andrzejem 

Urbańskim Prezesem Miejskiego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji w Myśle-
nicach, który od czerwca ubiegłego roku 
pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „ZORZA” w Myślenicach. 
W wywiadzie Pan Andrzej Urbański za-
rzucił  Zarządowi Spółdzielni szereg nie-
prawidłowości dotyczących funkcjonowa-
nia Spółdzielni. Zarzuty te stanowiące su-
biektywną ocenę pracy Spółdzielni nie zo-
stały poprzedzone próbą ich wyjaśnienia 
na posiedzeniach Rady Nadzorczej lecz 
przedstawione publicznie, stąd też zmu-
szeni jesteśmy w taki sam sposób usto-
sunkować się do nich.
Zarząd Spółdzielni stanowczo nie zgadza 
się z opinią Pana Urbańskiego, iż w Spół-
dzielni panuje „totalny bałagan” i nie-
wiedza na temat rozliczeń finansowych 
z członkami. Jest rzeczą oczywistą, że na 
przełomie roku obrachunkowego zachodzi 
konieczność poinformowania mieszkań-
ców o stanie ich rozrachunków ze Spół-
dzielnią. Jest również rzeczą oczywistą, 
że mieszkaniec mający uwagi do przesła-
nych sald musi zgłosić się do Spółdzielni 
osobiście gdyż wyjaśnień takich nie moż-
na dokonywać telefonicznie. Corocznie z 
tego powodu Spółdzielnię odwiedza oko-
ło 10 procent mieszkańców. Rozbieżności 
w saldach czynszowych wynikają przede 
wszystkim z dokonywania wpłat przez 
mieszkańców niezgodnie z obciążenia-
mi. Budowanie przez Pana Urbańskie-
go opinii o niewiedzy Spółdzielni „kto ile 
i czy w ogóle zalega” na podstawie jed-
nostkowych przypadków niezgodności 
sald jest zdaniem Zarządu Spółdzielni du-
żym nadużyciem. Pragniemy poinformo-
wać Pana Urbańskiego, że w Spółdziel-
ni corocznie badaniu podlega sprawoz-
danie finansowe przez biegłych rewiden-
tów, którzy w ramach czynności kontrol-
nych sprawdzają również tematykę rozli-
czeń z mieszkańcami i nigdy nie zostały 
stwierdzone przez nich żadne nieprawi-
dłości w tym zakresie. 
Zmuszeni jesteśmy uświadomić Panu 
Urbańskiemu, że jako członek Rady Nad-
zorczej Spółdzielni ma dostęp do danych 
wrażliwych, o których mowa w ustawie 
o ochronie danych osobowych, stąd też 
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zgodnie ze stanowiskiem organu prze-
prowadzającego lustrację winien podpi-
sać oświadczenie o przestrzeganiu prze-
pisów tej ustawy jak każdy inny członek 
Rady Nadzorczej. Pan Urbański jest je-
dynym członkiem Rady Nadzorczej, któ-
ry takiego oświadczenia nie podpisał i w 
związku z tym zdaniem Zarządu Spółdziel-
ni nie powinien otrzymywać dokumentów 
zawierających dane podlegające ochronie. 
Zasady udostępniania członkom Spółdziel-
ni dokumentów wewnętrznych reguluje 
Art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych oraz Statut Spółdzielni i przyję-
ty na jego podstawie regulamin. Członek 
Spółdzielni chcący otrzymać wymienione 
w ustawie dokumenty winien zgłosić się 
do Spółdzielni i złożyć stosowny wniosek. 
Koszty sporządzenia odpisów i kopii tych 
dokumentów z wyjątkiem statutu i regula-
minów Spółdzielni pokrywa wnioskujący o 
ich wydanie. Pan Urbański doskonale zna 
tą procedurę gdyż sam osobiście w maju 
ubiegłego roku otrzymał w tym trybie żą-
dane dokumenty. 
Nie jest prawdą, że członkowie Rady Nad-
zorczej Spółdzielni nie są zorientowa-
ni nad czym głosują, gdyż każdy członek 
Rady ma możliwość wcześniejszego zapo-
znania się z tematyką objętą porządkiem 
obrad - co jest normalną praktyką. Po-
nadto ważne sprawy objęte porządkiem 
obrad są wcześniej omawiane na posie-
dzeniach odpowiednich komisji Rady. Pra-
gniemy zauważyć, że Pan Urbański otrzy-
mywał wszystkie materiały przygotowa-
ne na posiedzenia Rady Nadzorczej o ja-
kie się zwrócił. Ocena w tym zakresie do-
konana została przez Pana Urbańskiego 
na podstawie jednostkowego przypadku, 
który miał miejsce w grudniu ubiegłe-
go roku, a dotyczył struktury organiza-
cyjnej Spółdzielni na 2014 rok, nad któ-
rą Zarząd pracował jeszcze w dniu po-
siedzenia Rady.
W wywiadzie z Panem Urbańskim po-
ruszona została szeroko sprawa podję-
tej przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 
ubiegłego roku uchwały dotyczącej do-
płaty do ciepłej wody za rok 2012. Na-
leży przypomnieć, że pod głosowanie na 
Walnym Zgromadzeniu poddana zosta-
ła poprawka do projektu uchwały, która 
miałaby zwolnić mieszkańców os. 1000-
lecia II z dopłat do ciepłej wody. Jednym 

z wnioskodawców tej poprawki był Pan 
Andrzej Urbański, który w trakcie Wal-
nego Zgromadzenia zaapelował do Za-
rządu Spółdzielni o uszanowanie decyzji 
walnego zgromadzenia. Poprawka ta zo-
stała przegłosowana przez Walne Zgroma-
dzenie. Nie jest prawdą jak twierdzi Pan 
Urbański, że Zarząd głosował za przyję-
ciem tej poprawki jak również to, że radca 
prawny Spółdzielni oświadczył w trakcie 
Walnego Zgromadzenia, że jest ona zgod-
na z prawem, co można sprawdzić w do-
kumentacji z Walnego Zgromadzenia tj. 
w protokole i nagraniu obrad - do zapo-
znania, z którymi odsyłamy Pana Urbań-
skiego. Postępowanie Zarządu Spółdziel-
ni w sprawie podjętej uchwały wynikało 
z „uszanowania” decyzji Walnego Zgro-
madzenia, o które apelował Pan Urbań-
ski. Zarząd Spółdzielni nie zajmował w tej 
sprawie stanowiska na etapie przyjmowa-
nia poprawki, nie zaskarżając tej popraw-
ki i nie uczestnicząc w postępowaniu są-
dowym - oczekując na obiektywny wy-
rok sądu. Spór dotyczył grupy mieszkań-
ców os. 1000-lecia II, którzy byli zainte-
resowani anulowaniem dopłat do ciepłej 
wody z pozostałą grupą mieszkańców nie 
akceptującą takiego rozwiązania. Zajęcie 
stanowiska przez Zarząd Spółdzielni było-
by opowiedzeniem się za którąś ze stron 
konfliktu. Sąd uznał poprawkę do uchwa-
ły za niezgodną z prawem.
Pan Urbański twierdzi, że w Spółdzielni 
brak jest woli do przeprowadzenia grun-
townej modernizacji systemu grzewcze-
go na osiedlu 1000-lecia polegającej na 
wybudowaniu indywidualnych kotłowni 
gazowych w każdym budynku sugerując, 
że istnieją łatwo dostępne środki, które 
można by wykorzystać na ten cel. Na po-
siedzeniach Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni Pan Urbański wyrażał opinię, że na-
leży sięgnąć po pożyczkę z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie. Swój po-
gląd w tym zakresie Pan Urbański opie-
ra zapewne o własne doświadczenia jako 
Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, dla którego poręczycielem 
jest Gmina. W przypadku Spółdzielni po-
zyskanie takiej pożyczki wiąże się z usta-
nowieniem zabezpieczenia w postaci hipo-
teki na nieruchomościach komercyjnych. 
Pożyczka jaką należałoby zaciągnąć na 
kompleksowe zmodernizowanie systemu 
grzewczego osiedla 1000-lecia wymaga-
łaby zastawienia całego majątku Spół-
dzielni, który jest własnością wszystkich 
członków, a decyzję w tej sprawie musia-
łoby podjąć Walne Zgromadzenie człon-
ków Spółdzielni. Warunkiem uruchomie-
nia finansowania jest uzyskanie oświad-
czenia o uznaniu długu i zobowiązaniu 
się do jego spłaty przez wszystkich miesz-
kańców osiedla 1000-lecia II. Biorąc pod 

uwagę uwarunkowania związane z po-
siadaniem w budynkach podłączonych 
do kotłowni lokali mieszkalnych z różny-
mi tytułami prawnymi oraz obowiązują-
ce obecnie przepisy ustaw spółdzielczych 
i planowane do nich zmiany tego rodza-
ju zamierzenia inwestycyjne obarczone 
są dużym ryzykiem i mogą zagrażać dal-
szemu bytowi Spółdzielni. Decyzja o kie-
runku ewentualnych zmian w zakresie za-
opatrzenia w ciepło budynków na osiedlu 
1000-lecia musi być bardzo wyważona bo 
jej skutki dotyczyć będą wszystkich miesz-
kańców Spółdzielni. 
Kotłownia zasilająca w ciepło budynki 
na os. 1000-lecia jest w dobrym stanie 
technicznym co potwierdza opinia Do-
zoru Technicznego, któremu podlega ko-
tłownia oraz wnioski z kontroli przepro-
wadzonej w grudniu ub. roku przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Należy zaznaczyć, że staw-
ka za dostarczone ciepło do centralnego 
ogrzewania z tej kotłowni wynosi obec-
nie 3,35 zł/m2/m-c i jest niższa o ok. 10-
30 %. od stawek obowiązujących w pozo-
stałych kotłowniach gazowych Spółdziel-
ni. Należy też przypomnieć, że stawka za 
ciepłą wodę w wysokości 50 zł/m3 składa 
się z części zależnej od Spółdzielni z tytułu 
podgrzania w wysokości 39,12 zł/m3 oraz 
z części stanowiącej opłatę za zimną wodę 
przeznaczoną do podgrzania w wysokości 
10,88 zł/m3, za którą odpowiada Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, kiero-
wany przez Prezesa Urbańskiego. 
W udzielonym wywiadzie Pan Urbań-
ski wyraził zaniepokojenie 20 miliono-
wymi zobowiązaniami długoterminowy-
mi Spółdzielni twierdząc, że taki stan rze-
czy ogranicza możliwości działania, ha-
mując rozwój i inwestycje. Wyrażanie ta-
kiej opinii wynika z kompletnej nieznajo-
mości przepisów regulujących funkcjo-
nowanie spółdzielni mieszkaniowych lub 
złej woli. Wyjaśniamy zatem Panu Urbań-
skiemu, że zobowiązania długotermino-
we Spółdzielni dotyczą przede wszystkim 
kredytów na budownictwo mieszkaniowe 
z tzw. „starego portfela”. Zobowiązania 
te w przypadku naszej Spółdzielni doty-
czą budynków wybudowanych na przeło-
mie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku na osiedlu Piastow-
skim w Dobczycach oraz przy ul. Niepod-
ległości 43 i Reja 8 w Myślenicach. Zasa-
dy spłaty tych zobowiązań reguluje usta-
wa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 
państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielania premii gwa-
rancyjnych oraz refundacji bankom wypła-
conych premii gwarancyjnych (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2013 r. poz. 763 ). Zgodnie 
z ustawą mieszkańcy powyższych budyn-
ków spłacają te zobowiązania w wysoko-
ści ryczałtu, a niespłaconą cześć wykupu-

je budżet państwa. Gdyby Pan Urbański 
zapytał o te sprawy w Spółdzielni otrzy-
małby kompletną informację i nie musiał-
by niepotrzebnie niepokoić siebie i miesz-
kańców. Gdyby zapytał również o sposób 
przeprowadzenia remontu wewnętrznej in-
stalacji ciepłej wody w budynkach osiedla 
Jagiellońskiego w Dobczycach otrzymał-
by do przeczytania regulamin określający 
zasady finansowania tych robót, który zo-
stał zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w 
dniu 23.09.2010 roku. Gdyby Pan Urbań-
ski wykazał zainteresowanie poruszonymi 
przez siebie w wywiadzie sprawami i ze-
chciał uzyskać na nie odpowiedź - wystar-
czyło zapytać. Ale być może Panu Urbań-
skiemu chodziło o to, aby wywołać nega-
tywne emocje i podsycać niepokój, a nie 
otrzymywać niewygodne dla siebie odpo-
wiedzi. Jeśli tak jest to można zastanowić 
się jaki jest tego powód ? Wniosek nasu-
wa się sam. Zbliżające się wybory samo-
rządowe to czas, kiedy takie zachowania 
stają się dla niektórych normą - gdzie w 
imię zyskania taniego poklasku, głoszenie 
populistycznych haseł jest bardziej opła-
calne niż racjonalne myślenie. Stąd też 
zapewne u Pana Urbańskiego ta nagła 
zmiana wrażliwości na „ludzką krzywdę”. 
Trudno było dostrzec tą wrażliwość kie-
dy bez skrupułów podwyższał dwu i pół-
krotnie ceny za dostawę wody i odprowa-
dzenie ścieków do kanalizacji w opraco-
wywanych przez siebie taryfach w czasie 
prezesury w Miejskim Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Myślenicach. Trud-
no dostrzec tę wrażliwość w zachowaniu 
Pana Prezesa Urbańskiego kiedy odsyłał 
do Spółdzielni mieszkańców budynków 
przy ulicy Słowackiego, Bema i Reja in-
terweniujących w Miejskim Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji w sprawie noto-
rycznie występujących braków odpowied-
niego ciśnienia wody twierdząc, że powin-
ni kierować interwencje do Spółdzielni 
bo tam płacą za wodę. Nie inaczej należy 
ocenić wyrażone przez Pana Urbańskie-
go zastrzeżenia o niewłaściwym traktowa-
niu przez Zarząd Spółdzielni mieszkańców, 
które brzmią jak ponury żart w ustach oso-
by, która odizolowała się od klientów we 
własnym zakładzie pracy drzwiami z zam-
kiem szyfrowym. 
Zarząd Spółdzielni jest świadom, że w imię 
dobrze pojętego własnego interesu Pan 
Urbański i skupione wokół niego osoby 
nie poprzestaną na publicznym dyskredy-
towaniu członków Rady Nadzorczej, Za-
rządu i pracowników Spółdzielni. Zarząd 
Spółdzielni oświadcza, że nie zamierza 
kontynuować polemiki z Panem Andrze-
jem Urbańskim na łamach prasy. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo 
– Lokatorsko – Własnościowej 
„ZORZA” w Myślenicach.

zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo - lokatorsko - Własnościowej “zorza” w Myślenicach odpowiada na wywiad z andrzejem Urbańskim

Jak można było przypuszczać Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo – Lokatorsko 
– Własnościowej „Zorza” w Myślenicach nie pozostał obojętny na treść wy-
wiadu, jaki miesiąc temu zamieściliśmy z członkiem Rady Nadzorczej „Zo-
rzy” Andrzejem Urbańskim. Oto pełna, wyczerpująca i zachowująca absolut-
ną oryginalność treść pisma, jakie wpłynęło na adres naszej redakcji.

Wystarczyło zapytać ...

w murach galerii „Bakałarz” 
(Biblioteka pedagogiczna w 

Myślenicach) można aktualnie oglą-
dać wystawę zatytułowaną „z bie-
giem lat, z biegiem dni”. ekspozy-
cja poświęcona jest jubileuszowi 120 
– lecia powstania i działalności ze-
społu szkół zawodowych i ogólno-
kształcących w sułkowicach. na kil-
kunastu planszach znajdują się zdję-
cia oraz dokumenty archiwalne ob-
razujące dzieje tej jednej z najstar-
szych placówek oświatowych na te-
renie powiatu myślenickiego.
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twarzą w twarz BOGdAN i TOmASZ mATOGOWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CERTUS”
myślenice ul. drogowców 5

budynek Centrum medycznego Tele-Fonika
Tel.  (12)  272-56-70, 272-56-71, 372-75-30

Tel. kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów :

choroby wewnętrzne:
lek. a cyganek, lek. a. Homenda,

chirurgia ogólna:
Prof. P. kołodziejczyk, dr.med W. Dutkiewicz, 

lek.med J. Pucz, lek.med r. Gdula, lek.med k. Panuś
chirurgia naczyniowa:

lek.med J. radwan, dr.med J. krzywoń
chorób sutka:

dr.med W Dutkiewicz, lek.med J. Pucz
chorób metabolicznych:

dr. med. beata brzezińska - kolarz
dermatologia:

lek.med M. lijowska - bochnia
endokrynologia:
dr.med T. koblik

gastroenterologia:
dr. med. P. Szulewski

ginekologia:
lek. med. rita Tomczyk

kardiologia:
doc. dr. hab. J. Dropiński

kardiochirurgia (gab. konsultacyjny):
dr.med J. Stoliński

laryngologia:
prof. J. Pilch, dr.med a. ścisławski,
lek. k.Wróblewska, lek. J.Wąsowicz

medycyna pracy:
lek.med T. Mrowca - kliś, lek. med a. Delikat

nefrologia:
lek.med. a.Wojton

neurologia:
lek.med. a. Magnusa, lek.med. J. Sękowska

okulistyka:
lek.med. W. Moczulski,

lek.med. a. łukasik - Skrzypczak
ortopedia:

lek. M. święch, lek. P. ślęczka, lek. W. Satora,
lek. W.ambroży
reumatologia:

lek.med. a. Murzyn
urologia:

dr.med P. Jakubik, lek.med. M. rzepecki
usg – jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny, 

narządu ruchu,
usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych

usg dziecięce: jamy brzusznej,
stawów biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg,
spirometrii,

rtg (mammografia, urografia, cystografia)
Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia,

kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż,

terapia energotonowa, ESWT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji

na indywidualne cykle rehabilitacji
przedoperacyjnej.

Zapraszamy do  udziału w bezpłatnych
badaniach kolonoskopowych:

realizowanych w ramach
Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego

prowadzonego przez
ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w wieku

50-65 lat
Warunkiem uczestnictwa w programie

jest wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej.
Zapraszamy do korzystania

z bezpłatnych badań mammograficznych
W ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

prowadzonego przez NFZ przeznaczonego
dla pacjentek w wieku 50-69 lat

foto: maciej hołuj

SEDNO: GRAM w BADMINTO-
NA BO ... ?

BOGDAN MATOGA (TATA): … lubię ten 
sport. Uprawiałem go grając w drugiej li-
dze. W tej chwili jest to dla mnie najlep-
sza opcja uprawiania sportu amatorskie-
go. Duża satysfakcja z wygrywanych tur-
niejów i poszczególnych pojedynków mo-
tywuje mnie do dalszych treningów, poza 
tym uprawianie sportu jest dla mnie pew-
nego rodzaju sposobem na życie.
TOMASZ MATOGA (SYN): … kocham 
ten sport. Kiedy byłem małym chłopcem 
jeden z moich wujków, Maciej Kozieł, 
także wielki orędownik badmintona i do-
skonały zawodnik zabierał mnie na kort 
koło ,,Sokoła’’ gdzie próbowałem po raz 
pierwszy odbijać lotkę. Od tamtego cza-
su badminton wszedł mi w krew już chy-
ba na zawsze.
Jakie korzyści wynikają z faktu, że gra-
cie Panowie, ojciec i syn, w jednej pa-
rze deblowej?
B.M: Myślę że duża determinacja z jaką 
podchodzimy do gry oraz duże zaangażo-
wanie powodują, że lepiej się rozumiemy 
nie tylko w grze, ale i w życiu codziennym.
Rozwiązywanie problemów przychodzi ła-
twiej bo mamy dobry kontakt ze sobą. My-
ślę że mogę dzięki temu lepiej zrozumieć 
syna zarówno na korcie jak i w życiu. To 
bardzo ważne.
T.M: Korzyści są takie że łatwiej nam wy-
grywać bowiem najlepiej, co chyba natu-
ralne, dogaduje się właśnie z tatą. Znamy 
się bardzo dobrze, wiemy w które miejsca 
zagrać lotkę, czego spodziewać się po so-
bie. To, że przebywamy ze sobą na co dzień 
pozwala nam lepiej rozumieć się na kor-
cie. W domu często oglądamy razem me-
cze zawodowców i analizujemy ich za-

grania. Potem staramy się wykorzystać 
je w swojej grze.
Jakie cechy motoryczne w przypad-
ku badmintonisty są według Pana naj-
ważniejsze?
B.M: Moim zdaniem: szybkość, zwrotność 
i skoczność to cechy niezbędne do upra-
wiania tego sportu. Dodam jeszcze: do-
bry refleks i kondycja.
T.M: Według mnie: bardzo dobra kondy-
cja, wytrzymałość, skoczność, szybkość, 
zwinność, gibkość i spryt. Badminton roz-
wija wiele cech motorycznych jest spor-
tem ogólnorozwojowym.
Który sukces z dotychczasowej karie-
ry deblowej uważa Pan za najważniej-
szy?
B.M: Myślę, że dla mnie sukcesem jest już 
samo to, że mogę uprawiać sport na ta-
kim poziomie i rywalizować, często z do-
brym efektem końcowym, z dużo młodszy-
mi graczami, dlatego każdy wygrany tur-
niej jest dla mnie tak cenny.
T.M: Trudno powiedzieć, bowiem jak do-
tąd nie mamy na swoim koncie sukcesów 
najwyższej rangi, ale cenię sobie zwy-
cięstwo w Małopolskiej Drużynowej Li-
dze Badmintona 2013 (I liga) i wygra-
nie Grand Prix TKKF Uklejny Myśle-
nice 2013.
Jak tata z synem dogaduje się podczas 
treningów i meczów? Czy nie dochodzi 
między wami do spięć, kłótni, ostrej wy-
miany zdań?
B.M: Nie ma takiej opcji, aby do nich nie 
dochodziło, podczas każdego nieomal tre-
ningu zarysowuje się różnica zdań, ale 
jest to normalne. Natomiast wszystkie 
problemy rozwiązujemy rozmawiając ze 
sobą zaś w czasie samego meczu stara-
my się skupiać na grze i nie rozmawiać 

bo to przeszkadza.
T.M: Podczas treningów często docho-
dzi do dyskusji, jak to tata z synem, za-
wsze muszą się trochę pokłócić. Ale pod-
czas meczu staramy się jak najmniej roz-
mawiać ponieważ to wybija z  rytmu i de-
koncentruje.
Jakie są mocne, a jakie słabsze stro-
ny pary deblowej: Matoga/Matoga? 
Nad czym musicie Panowie jeszcze po-
pracować?
B.M: Mocna strona to szybkość Tomka i 
moje doświadczenie, jeżeli chodzi o sła-
be strony to staramy się, aby było ich jak  
najmniej i cały czas pracujemy nad ich 
wyeliminowaniem, myślę że możemy grać 
jeszcze lepiej.
T.M: Uważam nieskromnie, że to ja jestem 
mocniejszą stroną naszego debla. Wyni-
ka to oczywiście z różnicy wieku. Z dru-
giej strony olbrzymie doświadczenie taty 
jest bezcenne. 
Jakie ma Pan plany na najbliższą i dal-
szą przyszłość związaną z badminto-
nem?
B.M: Daleko wybiegających w przyszłość 
planów nie mam, zapewne nadal będę tre-
nował i uczestniczył w turniejach, tak jak 
miało to i ma w chwili obecnej miejsce.
T.M: Marzą mi się starty w turniejach 
wyższej rangi i odnoszenie kolejnych zwy-
cięstw. Snuję też plany otwarcia szkółki 
dla dzieci i uczenia ich tej pięknej dyscy-
pliny sportu.
Czego moglibyśmy Panu życzyć na dal-
szej drodze sportowej kariery?
B.M: Dużo zdrowia i samych sukcesów.
T.M: Dużo sukcesów, szczęścia i przede 
wszystkim zdrowia bo badminton to cięż-
ka praca zarówno na treningach jak i w 
czasie trwania zawodów. 

W naszym stałym cyklu „Twarzą w twarz” prezentujemy dzisiaj rodzinny duet 
Bogdana i Tomasza Matogów. Obaj Panowie, ojciec i syn, są zawodnikami upra-
wiającymi badmintona. Tworzą wspólnie zespół deblowy odnoszący sukcesy w 
lokalnych turniejach. Bogdan jest starszy od syna o 29 lat. To jedyny taki duet w 
najbliższej okolicy Myślenic. Na naszych łamach ojciec i syn odpowiadają na zada-
ne im przez nas pytania czyniąc to, zgodnie z zasadami tej rubryki, oddzielnie.

Zmieszali rutynę z młodością
Nietrudno domyśleć się który ojciec, który syn.

przygotował: (Wb)
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poznajmy się

kolejne szkolenie w siedzibie IGzManowi członkowie

Z tygodnia na tydzień po-
większa się grono no-

wych członków izBy go-
spodarczej zieMi Myśle-
nickiej. w ostatniM czasie 
swój akces zgłosiły nastę-
pujące firMy: De Jong (My-
ślenice, zbigniew Bylica), Optima 
(sułkowice, kamil żądło), Black & 
white (Myślenice, dominika oliwa), 
Oberża „wilczy Głód” (krzyszko-
wice, józef sala), Auto fart (Myśle-
nice, jacek żak i Bogusław kucała), 
Negra Sport (Myślenice, robert ja-
strzębski), Arkada (Myślenice, pa-
weł kozieł), Justa (kobielnik, józef 
twardosz), Cukiernia Dziadkowiec 
(Myślenice, Magdalena i jan dziad-
kowcowie), PCKOMNET (Myśle-
nice, łukasz hudaszek), Nobi (My-
ślenice, Maciej kutrzeba).
GRATuLuJEMY!

Myślenicka firMa PCKOM-
NET zajMująca się sprze-

dażą usług internetowych 
istnieje od dziesięciu lat. 
przed dekadą założył ją łu-
kasz hudaszek, który zresztą 
prowadzi firMę do dziś. nieco 
wcześniej, Bo przed jedenastu 
laty w Budynku przy ulicy 3 
Maja 4 w Myślenicach, gdzie 
pckoMnet funkcjonuje od Mo-
Mentu narodzin rozpoczął 
swoją działalność sklep ofe-
rujący sprzęt koMputerowy.
przez jedenaście lat działalności sklepu i 
dziesięciu sprzedaży internetu pckoM-
net rozwinął skrzydła i dzisiaj, poza do-
starczaniem dostępu do sieci na obszarze 
całej gminy Myślenice (zasięg nadajników 

pckoMnetu sięga aż po Mogilany, suł-
kowice, dobczyce, wieliczkę, a nawet ła-
panów) i sprzętu komputerowego oferuje 
także sprzęt agd, rtV oraz sprzęt foto-
graficzny. – jesteśmy w stanie zaspokoić 
wymagania każdego klienta, sprowadzić 
do naszego sklepu każdy sprzęt – mówi 
łukasz hudaszek. – oferujemy także łą-
cza internetowe w atrakcyjnych cenach. 
posiadamy aktualnie około setki przekaź-
ników przesyłających internet. 
każdy klient pckoMnet-u, który ko-
rzysta z przesyłanego przez firmę inter-
netu po zapłaceniu faktury za dany mie-
siąc w terminie otrzymuje dziesięć zło-
tych nagrody i może za te pieniądze na-
być towar oferowany przez działający od 
pięciu lat sklep internetowy prowadzony 
przez firmę. pckoMnet proponuje swo-

im odbiorcom internetu karty rabatowe, 
które pozwalają dokonywać zakupów 
w myślenickich sklepach z bonifikatą 
sięgającą od 10 do 30 procent. zniżki 
obowiązują m.in. w myjni samochodo-
wej, u fryzjera, w pizzeriach, w szko-
le językowej, u optyka w salonie fit-
ness i w sklepie sportowym. w sumie 
23 podmioty, które podpisały umowę z 
pckoMnet-em. ich pełną listę moż-
na znaleźć na wizytówkach firmy i na 
jej stronie internetowej.
pckoMnet jest jednym z najmłod-
szych członków izby gospodarczej 
ziemi Myślenickiej. należy bowiem 
do niej od trzech miesięcy.
szczególy oferty pckoMnet-u na 
stronie internetowej www.pckomnet.
pl

Myślenickie studio re-
klaMy wójcik założone 

i prowadzone do dzisiaj przez 
Myśleniczanina Marka wój-
cika liczy soBie już 25 lat. to 
ćwierć wieku groMadzenia 
doświadczeń i zdoBywania 
trudnego rynku reklaMy na 
terenie saMych Myślenic, jak 
również powiatu.
- Kiedy rozpoczynałem swoją działalność 
na terenie Myślenic działały zaledwie dwie 
tego rodzaju firmy, byliśmy zatem prekur-
sorami i przecieraliśmy dla tego rodzaju 
działalności szlaki. Głównymi narzędzia-
mi były wówczas: nożyczki, pędzel i kar-
ton, dzisiaj czasy zmieniły się diametral-
nie, dzisiaj w mojej firmie praca opiera się 

głównie na komputerze i specjalnych ma-
szynach – mówi właściciel studia.
studio „reklama wójcik” oferuje dzisiaj 
szeroką gamę usług reklamowych. przy-
gotowuje: plansze, banery (o maksymal-
nej szerokości 160 cm i dowolnej długo-
ści), reklamy na pojazdach, oferuje druk 
solwentowy, litery przestrzenne, kasetony, 
neony reklamowe, stojaki, prezentery bil-
bordy, druk wielkoformatowy i podświe-
tlane litery w formacie 3d. w pracowni 
mieszczącej się od dwóch lat w myśle-
nickim centrum handlowym „stara ce-
gielnia” przy ulicy kasprowicza 13 pra-
cuje czterech ludzi. oprócz wspomnia-
nego właściciela Marka wójcika, absol-
wenta zakopiańskiego liceum sztuk pla-
stycznych imieniem kenara, jest to trzech 

doświadczonych grafików kompute-
rowych. wygodny dojazd, doskonała 
lokalizacja oraz przestronny parking 
przed budynkiem, w którym mieści 
się studio zachęca do skorzystania z 
jego usług. studio posiada swoją wła-
sną stronę internetową (www.reklama-
wojcik.isg.pl), która prezentuje wybra-
ne realizacje wykonane przez studio do-
tychczas i podaje dokładne dane nie-
zbędne do kontaktu z firmą.
studio jest członkiem izby gospodar-
czej ziemi Myślenickiej od począt-
ku jej powstania. w chwili obecnej 
jako jeden z siedemdziesięciu pod-
miotów realizuje wprowadzony przez 
izbę projekt lojalnościowy „południe  
się rozwija”.

Łukasz Hudaszek, założyciel i właściciel PCKOMNET-u.

Marek Wójcik (pierwszy z lewej) i jego pracownicy.

Cukiernia jana i Magdale-
ny dziadkowców funkcjo-

nująca przy ulicy niepodle-
głości w saMyM nieoMal cen-
truM Myślenic działa od … 57 
lat. jest to prawdopodoBnie 
najstarsza cukiernia w My-
ślenicach.
złożyli ją w 1957 roku: tata jana dziad-
kowca, też jan i mama kazimiera. po-
czątkowo cukiernia mieściła się w bu-
dynku przy ulicy niepodległości 22, osta-
tecznie jednak przeniesiona została tam, 
gdzie stoi dzisiaj czyli na parter rodzin-
nego domu dziadkowców. jan dziad-
kowiec, dzisiejszy właściciel przejął fir-
mę od ojca w 1992 roku. – Nasza cukier-
nia zatrudnia dzisiaj tyle samo pracow-

ników, co na samym początku ponad 50 
lat temu – mówi jan dziadkowiec, mistrz 
cukierniczy (dyplom mistrzowski uzyska-
ny w 1992 roku). – Czyli ponad dziesięć 
osób. Jest sześć ekspedientek i pięciu cu-
kierników. W naszej pracowni mamy tak-
że uczniów. Na dzisiaj aż sześciu.
oferta cukierni jana i Magdaleny dziad-
kowców zapewnia szeroki asortyment cia-
stek, ciast i lodów. wykonuje też okolicz-
nościowe torty, które charakteryzują się 
nie tylko wspaniałym smakiem, ale także 
pomysłowym wykonaniem. – Klient przy-
chodzi do nas z fotografią i mówi: proszę 
umieścić na torcie taki obrazek. Nie ma 
dla nas rzeczy niewykonalnej. Sprawne 
palce cukierników i plastyczny marcepan 
czynią cuda.

w okresie letnim cukiernia oferuje po-
nad trzydzieści smaków „kręconych” 
przez siebie lodów, może także zaofe-
rować słodki catering dla gości uro-
czystości weselnych, komunijnych i 
chrztów. w krzywaczce (gmina suł-
kowice) znajduje się sklep firmowy cu-
kierni czynny przez cały tydzień (tak-
że w niedziele).
firma jana dziadkowca jest sponso-
rem generalnym żeńskiej sekcji pił-
ki nożnej myślenickiego klubu „re-
spekt” zaś sam właściciel jest preze-
sem tego klubu.
cukiernia należy do izby gospodarczej 
ziemi Myślenickiej od miesiąca i jest 
jednym z najmłodszych podmiotów w 
szeregach tej instytucji. Jan Dziadkowiec, właściciel najstarszej w Myślenicach cukierni.

Początki firMy ata Metal-
plastyka to rok 1994. w tyM 

roku zateM ata oBchodzi ju-
Bileusz 20 – lecia powstania 
i swojej działalności. zało-
życielką firMy Była i do dzi-
siaj jej właścicielką jest Be-
ata Marcinek. siedziBa aty 
znajduje się w podMyślenic-
kiej trzeMeśni.
firma zajmuje się głównie produkcją 
świeczników z drutu. z taką myślą była 
przed dwudziestu laty powoływana do ży-
cia. ale wraz z upływem czasu i zmianami 
na rynku asortyment produktów oferowa-
nych przez atę rozrósł się między inny-
mi do: stojaków pod płyty cd, stojaków 
na alkohol oraz form ogrodowych. pełną 

gamę wyrobów oferowanych przez atę 
można znaleźć na stronie internetowej fir-
my (www.ata.art.pl) gdzie są one staran-
nie skatalogowane i równie starannie za-
prezentowane.
na tej samej stronie w prezentacji firmy 
czytamy: - Od momentu założenia Aty 
głównym jej produktem są świeczniki. 
Spełniają one wszelkie oczekiwania i wy-
mogi naszych klientów. Dysponujemy bar-
dzo szerokim wachlarzem wzorów i każ-
dy znajdzie wśród nich tego czego szu-
ka ponieważ łączą one w sobie zarów-
no elementy tradycyjne, jak i na wskroś 
nowoczesne.
ata sprzedaje swoje wyroby nie tylko 
w kraju, ale także poza jego granicami. 
współpracuje z wieloma kontrahenta-

mi zaś głównym jej celem jest ciągłe 
podnoszenie jakości swoich wyrobów. 
Mówi o tym właścicielka firmy Be-
ata Marcinek: - Zadowolenie klienta 
z naszego wyrobu jest tym, o co dba-
my najbardziej i na czym najbardziej 
nam zależy. Dlatego tak bardzo stara-
my się o to, aby nasz produkt posiadał 
najwyższą jakość. Dwudziestoletnie do-
świadczenie zdobyte przez Atę daje ta-
kie gwarancje.
firma z trzemeśni należy do struktur 
izby gospodarczej ziemi Myślenickiej 
od zarania ich istnienia. Beata Marci-
nek przez pierwszą kadencję funkcjo-
nowania igzM pełniła w niej rolę wi-
ceprezesa. dzisiaj zasiada w zarządzie 
izby jako jego członek.Beata Marcinek właścicielka i założycielka trzemeśniańskiej ATY.

Po raz kolejny izBa go-
spodarcza zieMi Myśle-

nickiej zorganizowała dla 
swoich członków Bezpłatne 
szkolenie. tyM razeM Było 
ono poświęcone zagadnie-
nioM związanyM z uporząd-
kowywanieM spraw rodzin-
no – Biznesowych w firMie i 
odByło się w siedziBie izBy w 
osieczanach.

szkolenie przeprowadzili pracownicy fir-
my „na pokolenia” z krakowa. podczas 
dwugodzinnego spotkania mowa była 
między innymi o: problemach związa-
nych z formą prowadzonej działalności 
i systemie przepisów prawnych rozwią-
zujących je oraz o przygotowaniu możli-
wych scenariuszy sukcesyjnych, krótko i 
długoterminowych. specjaliści z „na po-
kolenia” omówili także kwestie związane 
z listą dodatkowych ryzyk biznesowych i 

wskazali na sposoby ich zabezpieczenia 
(chodziło tutaj głównie o kwestię zwią-
zaną ze śmiercią głównego właściciela 
firmy lub wspólnika). Była także mowa 
o ryzyku biznesowym związanym z ist-
niejącą strukturą biznesową oraz o spo-
sobach jego zabezpieczenia.
- Poruszane podczas szkolenia proble-
my nie dotykają naszych firm na szczę-
ście zbyt często, ale nie są wykluczone, 
może do nich dojść w każdej chwili – po-

wiedział jeden z uczestników szkole-
nia. – Dlatego uważam, że tego rodza-
ju szkolenie, obok szkoleń z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej czy 
szkoleń informujących i uczących po-
zyskiwania środków unijnych jest dla 
przedsiębiorców bardzo ważne.
to kolejne, bezpłatne szkolenie prze-
prowadzone w ostatnich miesiącach 
przez izbę gospodarczą ziemi Myśle-
nickiej dla swoich członków.

Co zrobić, kiedy zabraknie właściciela lub wspólnika?
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Wprawdzie Dzień Kobiet za nami, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że cały marzec to Jedno, Wielkie Święto Pań. 
Przyzwyczailiśmy się przez lata trwania tradycji do tego, że w marcu nie tylko wiosna ma nam coś do powie-

dzenia. Prezentujemy dzisiaj na naszych łamach sylwetki kobiet, których nazwiska znane są i cenione na terenie ca-
łego powiatu myślenickiego. Panie te pełnią odpowiedzialne funkcje administracyjne, kulturalne, społeczne, działają 
na polu charytatywnym, są obecne w sporcie. Zaleźliśmy 56 nazwisk, ale mówiąc szczerze powodem selekcji stała się 
ilość miejsca w gazecie, nie zaś chęć umieszczenia kogoś (lub nie) na piedestale. Zapewne każdy z naszych Czytelni-
ków byłby w stanie sporządzić swoją listę kobiet, które zasłużyły na wyróżnienie. Ta tutaj jest naszą listą autorską, 
niekoniecznie jedyną i niekoniecznie kompletną.

1.elżBieta kautsch – mieszkanka i wielka promotorka dobczyc, prezes obchodzącego w tym roku jubileusz dziesięciolecia działalności stowarzy-
szenia inicjatyw społecznych „ispina”, radna rady Miejskiej dobczyc poprzedniej kadencji, ikona miasta, w dobczycach znają ją chyba wszyscy. 2.te-
resa chłosta – dyrektorka myślenickiego ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczego, to dzięki m.in. jej uporowi i operatywności orew 
otworzył w tym roku podwoje nowego, wspaniałego budynku na granicy Myślenic i osieczan. Mistrzyni w pozyskiwaniu środków z unii europejskiej na 
działalność kierowanej przez siebie placówki. 3.Marta gajek – wieloletnia działaczka samorządowa, od kilku kadencji radna rady powiatu Myślenic-
kiego, mieszka w stojowicach. jedna z niewielu radnych w obecnej radzie, która zadaje dużo dociekliwych pytań i ma coś do powiedzenia. 4.Maria Bro-
żek – mieszka w dobczycach, gdzie prowadzi swoją nagradzaną wieloma prestiżowymi nagrodami firmę (piekarnia). pełni funkcję prezesa izby gospo-
darczej dorzecza raby. 5.jolanta antkiewicz – muzyk, skrzypaczka, dyrektorka myślenickiej państwowej szkoły Muzycznej i stopnia im. ludomi-
ra różyckiego, inicjatorka powstania Myślenickiej orkiestry kameralnej „concertino”, wiceprezes działającego od 2012 roku Myślenickiego stowarzysze-
nia artystów Muzyków. 6.Magdalena sokołowska – gawrońska – aktorka krakowska związana z krakowem oraz z dobczycami. wciąż bar-
dzo aktywna społecznie i zawodowo. wielka propagatorka … dobczyckiej kozy, jako symbolu tego miasta. obecna w wielu artystycznych przedsięwzię-
ciach dobczyc i nie tylko. 7.eleonora lejda – radna rady Miejskiej w Myślenicach, obecnie od ponad miesiąca wiceprzewodnicząca tej rady, anima-
torka życia kulturalnego na terenie swojej rodzinnej wsi jasienica. 8.rozalia oliwa – od dwóch kadencji pełni funkcję zastępcy burmistrza sułkowic. 
prawa ręka burmistrza piotra pułki. aktywna społecznie, zajmuje się między innymi promocją gminy współpracując z lokalną gazetką o nazwie „klamra”. 
9.Małgorzata Bajer – kierowniczka wydziału promocji i ochrony zdrowia przy myślenickim starostwie powiatowym, autorka projektu „Młodzi ra-
townicy” szkolącego młodzież w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonały fachowiec, świetnie zorientowany w sprawach zdrowotnych po-
wiatu. 10.joanna BoBowska – z wykształcenia muzykolog, była dziennikarka „dziennika polskiego”, obecnie pełni funkcję posłanki w sejmie rp z 
ramienia po. 11.Monika guBała – absolwentka akademii Muzycznej, wiolonczelistka, dyrektorka szkoły Muzycznej w dobczycach, laureatka tytułu 
oraz medalu „zasłużony dla kultury polskiej”, członek Myślenickiej orkiestry kameralnej. 12.Magdalena dziadkowiec – pracownik naukowy 
uniwersytetu ekonomicznego w krakowie z tytułem doktora, wspólnie z mężem janem prowadzi najstarszą cukiernię w Myślenicach, uczestniczka wielu 
akcji charytatywnych organizowanych na terenie Myślenic i poza nimi. 13.Bożena koBiałka – dyrektorka myślenickiego Muzeum regionalnego „dom 
grecki”, wspaniała organizatorka i animatorka życia kulturalnego, dzięki jej inicjatywie myśleniczanie mogli oglądać oryginalne dzieła m.in: picassa, Miro, 
nowosielskiego, nikifora i rembrandta. 14.anna Mentel – od dwóch lat liderka „szlachetnej paczki” w okręgu myślenickim, posiada łatwość nawią-
zywania kontaktów z innymi ludźmi, co w przypadku pełnionej przez nią funkcji jest cechą ze wszech miar wskazaną. 15.dorota gaBryś – od lat dzia-
ła w szeregach wolantariackich myślenickiego parafialnego zespołu caritas „Betania”, koordynatorka organizowanych przez „Betanię” świątecznych zbió-
rek żywności dla najuboższych mieszkańców Myślenic i gminy. 16.katarzyna hołuj – dziennikarka myślenickiego oddziału „dziennika polskiego”, 
od dekady dokumentuje w swoich artykułach codzienne problemy nurtujące powiat myślenicki. 17.natalia hodurek – myślenicka piosenkarka obda-
rzona olbrzymim talentem i wspaniałym głosem. w 2013 roku obroniła dyplom w jednej z krakowskich szkół artystycznych śpiewając recital składający się 
z piosenek do tekstów agnieszki osieckiej. wciąż nie wykorzystany potencjał. 18.sylwia jaśkowiec – wspaniała biegaczka z osieczan, reprezentant-
ka kraju, dwukrotna złota medalistka Mistrzostw świata 2013 w kategorii wiekowej do 23 lat, trzecia zawodniczka zawodów z cyklu tour de ski rozgrywa-
nych w oberstdorfie, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich w soczi. 19.sylwia Michalec – jękot – dyrektorka myślenickiego ośrodka in-
terwencji kryzysowej i poradnictwa, oddana sprawom związanym ze zjawiskami i przejawami przemocy w rodzinie. 20.ewa kapelska – słysz – na-
uczycielka sieprawskiego gimnazjum, pomysłodawczyni oraz główna organizatorka sławnych już dzisiaj warsztatów gospel organizowanych od ośmiu lat 
w sieprawiu. 21.Małgorzata kruzel – przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek i położnych w myślenickim szpitalu, wielka bojownicz-
ka o prawa socjalne myślenickich pielęgniarek, bardzo aktywna i doskonale zorientowana w problemach lecznicy. 22.renata leśniak – łuczniczka tre-
nująca w szeregach klubu Mgokis dobczyce, wielokrotna mistrzyni kraju (indywidualnie i w drużynie), uczestniczka zawodów międzynarodowych w tym 
Mistrzostw europy i świata. 23.krystyna łętocha – dyrektorka myślenickiej Biblioteki pedagogicznej, miłośniczka podróży, zwiedziła pół świata, 
amatorka fotografii, autorka kilku wystaw fotograficznych dokumentujących jej kolejne wyprawy. 24.jadwiga Malina – żądło – poetka z trzebu-
ni, autorka kilku tomików wierszy, obecnie szefuje Myślenickiej grupie poetyckiej „tilia”, członkini krakowskiego oddziału stowarzyszenia pisarzy pol-
skich. 25.teresa święch – emerytowana nauczycielka, wciąż obecna w życiu kulturalnym Myślenic, stała bywalczyni wernisaży, wystaw, odczytów i 
wykładów, udziela się w uniwersytecie trzeciego wieku, pisze wiersze. 26.agnieszka kliMas – pielęgniarka z lubnia pracująca w jednym z krakow-
skich szpitali. podczas pamiętnego wypadku drogowego w lubniu, podczas którego zginęły trzy osoby pani agnieszka jako pierwsza udzielała pomocy me-
dycznej ofiarom. 27.antonina seBesta – pracownik naukowy uniwersytetu pedagogicznego w krakowie, posiada tytuł doktora, autorka dwóch tomi-
ków wierszy, członkini Myślenickiej grupy poetyckiej „tilia”, publicystka (m.in. stała współpracowniczka naszej redakcji), autorka książek, felietonistka, 
aktywnie uczestniczy w pracach myślenickiego uniwersytetu trzeciego wieku. 28.karolina Moskal – instruktorka tańca, właścicielka studia nauki 
tańca, tancerka, od kilku lat kieruje znanym, sułkowickim zespołem tańca „retro”. za jej kadencji zespół ten zdobył wiele cennych nagród na konkursach 
lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. 29.natalia nowacka – absolwentka i doktorantka krakowskiej akademii sztuk pięknych, założyciel-
ka i opiekunka artystyczna niewielkiej, myślenickiej galerii sztuki „30 kilometr”, organizatorka warsztatów artystycznych dla dzieci. 30.anna szczepa-
niec – na co dzień pracownik administracyjny urzędu gminy w pcimiu, założycielka i prezeska działającej na terenie gminy pcim fundacji „radosne 
dziecko”. organizatorka wielu imprez i przedsięwzięć charytatywnych adresowanych do dzieci z najuboższych rodzin z terenu gminy pcim. 31.Monika 
szyMska – nauczycielka w państwowej szkole Muzycznej i stopnia w Myślenicach, założycielka i dyrygentka zespołu wokalnego „cantata” oraz chóru 
szkolnego. to dzięki niej „cantata” zdobyła wiele cennych i prestiżowych nagród w konkursach i przeglądach (m.in. podczas Myślenickiego przeglądu pie-
śni chóralnej – kolędy i pastorałki). 32.Beata uchacz – aktorka amatorka z Myślenic. udane role między innymi w spektaklach granych przez „i ama-
torski teatr im. kardynała karola wojtyły” i „teatr w stodole”. w chwili obecnej aktorka w nowo powstałym „teatrze przy drodze”. na co dzień pracow-
nik oddziału położniczego w myślenickim szpitalu. 33.BarBara tesse – wielka propagatorka Myślenic, autorka legendarnego już albumu „Myśleniczan 
portret własny” oraz powieści traktujących o Myślenicach (m.in. „cuda miłości”). na stałe mieszka w cannes, ale jest częstym gościem w rodzinnych My-
ślenicach. 34.justyna urBan – sławna „ciotka z pcimia” brytyjskiego aktora johna cleese’a, od kilku lat dyrektorka pcimskiego gminnego ośrodka 
kultury i sportu, pomysłodawczyni wielu ciekawych imprez kulturalnych m.in. święta korpiela i ziemniaka. 35.agnieszka węgrzyn – radna rady 
Miejskiej Myślenic, propagatorka wsi głogoczów, w której mieszka od lat. autorka i inicjatorka projektu „głogoczów wieś jak dzwon”, na realizację które-
go pozyskała środki z unii europejskiej. liderka w swoim środowisku, umie zarażać ludzi swoją pasją, prezeska dynamicznie działającego stowarzyszenia 
gospodyń wiejskich w głogoczowie. 36.lucyna gowin – radna rady Miejskiej Myślenic poprzedniej kadencji, wiceprezes myślenickiego oddziału 
krakowskiej kongregacji kupieckiej, wraz z mężem leszkiem od kilkunastu lat prowadzi w Myślenicach największą w tym mieście księgarnię. 37.anna 
stożek – dziennikarka, przez wiele lat pracowała w redakcji „gazety krakowskiej”, była redaktorka naczelna dobczyckiej gazety lokalnej „tapeta”, pre-
zes dynamicznie działającego od dwóch lat w dobczycach stowarzyszenia kat (kreatywni aktywni twórczy). 38.Beata Miętka – dyrektorka szkoły 
Muzycznej i stopnia w czasławiu (gmina raciechowice). niezwykle dynamiczna, pomysłodawczyni i organizatorka (wraz z nauczycielami kierowanej przez 
siebie szkoły) dorocznych warsztatów i konkursów akordeonowych dla młodych muzyków. 39.klaudia teMple – pierwsza na terenie powiatu i jak na 
razie jedyna kobieta za sterami samochodu rajdowego. klaudia wraz ze swoim pilotem jakubem wróblem od trzech lat uczestniczy w rundach rajdowego 
pucharu polski startując samochodem honda civic. 40.Maria niżnik – wieloletnia skarbnik starostwa powiatowego w Myślenicach. to właśnie ona za-
rządza budżetem powiatowym i trzyma nad nim pieczę. 41.danuta Burtan – dyrektorka gminnego ośrodka kultury w lubniu, pomysłodawczyni or-
ganizowanej od kilku lat, a cieszącej się dużym powodzeniem Biesiady orkiestr dętych. 42.halina kustosz – Miśko – nieoficjalny rzecznik praso-
wy myślenickiego starostwa powiatowego, przygotowuje informacje na strony internetowe starostwa oraz utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów 
głównie lokalnych (ale nie tylko). 43.BarBara Mentel – założycielka i właścicielka myślenickiego Biura projektów „archon” oraz działającej w jego 
strukturach fundacji archon+ dzieci, które kochacie, pomagającej wychowującym dzieci rodzinom zastępczym. 44.Bogna Becker – artystka malarka, 
absolwentka krakowskiej akademii sztuk pięknych, uprawia także fotografię, konserwuje zabytki, jest autorką licznych wystaw tak w kraju jak i poza jego 
granicami. 45.katarzyna Magdziarz – pracownik urzędu gminy w raciechowicach, prezeska stowarzyszenia raciechowice 2005, koordynatorka 
z ramienia gminy corocznych pobytów dzieci kirgiskich w raciechowicach. 46.grażyna głąB – od lat kieruje wiejskim domem kultury w głogoczo-
wie, inicjatorka i organizatorka oraz współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, także tych o charakterze charytatywnym. 47.Maria szczepaniec 
– dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych im. Bohaterów Monte cassino w lubniu. to dzięki niej m.in. w szkole odbywa się od kil-
ku lat znany w całym powiecie przegląd pieśni patriotycznej. 48.grażyna pitala – od lat kieruje powiatowym zespołem doradztwa rolniczego w 
Myślenicach, jurorka konkursów na najlepszą potrawę świąteczną organizowanych przez starostwo powiatowe. 49.Małgorzata węgrecka – pierw-
sza w historii gminy pcim przewodnicząca rady tej gminy. 50.ewa aksaMoVic – współzałożycielka i wokalistka zespołu muzycznego „noro lim” dzia-
łającego w sieprawiu, nauczycielka gimnazjalna, obecnie radna rady gminy siepraw, nie tylko śpiewa, ale także pisze teksty do autorskich utworów zespo-
łu. 51.natalia postrzech – dyrektorka gminnego ośrodka kultury i sportu w sieprawiu, współorganizatorka legendarnych już dzisiaj warsztatów 
muzyki gospel odbywających się w sieprawiu. 52.ewa kawończyk – dyrektorka gimnazjum w tokarni, radna rady powiatu Myślenickiego (pełni w 
niej także funkcję przewodniczącej komisji Budżetu, finansów i Mienia powiatu), wiceprezeska zarządu lokalnej grupy działania „klimas”. 53.doro-
ta ruśkowska – założycielka i dyrektorka „Myślenickiego teatru w stodole”, inicjatorka wielu akcji charytatywnych. 54.agnieszka Berka – od 
dwóch lat pełni funkcję inspektora w powiatowym inspektoracie nadzoru Budowlanego kierując tą placówką. 55.Małgorzata olejczyk – Barań-
ska – współtwórczyni i realizatorka autorskiego programu „fenix – na skrzydłach aktywności” adresowanego do ludzi pozostających bez pracy i wyrzu-
conych na margines społeczny. 56.katarzyna ralska - staszel - od kilku lat kieruje myślenicką poradnią leczenia uzależnień, współpracuje z re-
dakcją „sedna”. 
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Twarze Sedna - mARCIN TYlEK (rozmowa)

podróże Marka kosiby (4)
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Niewielu jest ludzi, którzy niosąc dobro czynią to po 
cichu i bez rozgłosu unikając świateł ramp i błysku 

fleszów. Niewielu jest takich, którzy kiedy przyjdzie im 
opowiadać o swojej działalności nie kryją zażenowania 
spowodowanego zainteresowaniem swoją osobą. Marcin 
Tylek działa mrówczo i konsekwentnie przez cały rok. 
Czyni to w strukturach Stowarzyszenia „Głogoczów Ra-
zem” wraz z wieloma innymi osobami, których zasługi 
podkreśla na każdym kroku. Tylek uważa, że jego dzia-
łalność jest naturalnym, spontanicznym odruchem. Ta-
kim, na jaki powinno być stać każdego człowieka.
Jedną z widocznych przejawów charytatywnej działalno-
ści Marcina Tylka i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
„Głogoczów Razem” są cykliczne imprezy odbywające 
się w murach Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie 
(Tylek pracuje w Głogoczowie, mieszka zaś z rodziną, 
żoną i dwojgiem dzieci w Myślenicach). To tradycyjne 
koncerty noworoczne oraz „Walentynkowe spotkania ze 
sztuką”. Każdorazowo przy okazji takiej imprezy przez 
scenę WDK przewija się grupa artystów uświetniających 
to wydarzenie. Byli już śpiewacy operowi, zespoły mu-
zyczne, grupy kolędnicze, orkiestry dęte, chóry, kaba-
rety. Każdorazowo imprezie towarzyszy zbiórka pienię-
dzy na cele charytatywne. Ostatnia taka impreza miała 
miejsce 1 marca. To właśnie o niej oraz o swojej dzia-
łalności Marcin Tylek rozmawia ze „Sednem”.

SEDNO: NA POCZĄTKu MARCA 
w GłOGOCZOwSKIM wIEJ-

SKIM DOMu KuLTuRY ODBY-
łA SIę KOLEJNA IMPREZA ChA-
RYTATYwNA, KTóREJ BYł PAN 
wSPółORGANIZATOREM. TEGO 
TYPu IMPREZY STAJĄ SIę, A NA-
wET Już SĄ w GłOGOCZOwIE 
TRADYCJĄ. CZY MOżE PAN PO-
wIEDZIEć CO TO BYłA ZA IM-
PREZA?
MARCIN TYLEK: W jedną z marcowych 
sobót „przypłynęła” do Wiejskiego Domu 
Kultury w Głogoczowie FOKA, czyli Fe-
stiwal Okolicznych Kabaretów Amator-
skich. Odwiedził nas: krakowski kabaret 
„Róbmy Swoje”, zwycięzca OSPY, finali-
sta i laureat m.in: PAKI, RYJKA, ŁÓSKI 
i DowciPakerów. Wystąpił także świetny 
kabaret „Ciotki z Pcimia”, jak również 
znakomity, myślenicko - krakowski, znany 
bardziej jako senator Stanisław Bisztyga 
bard, który zaśpiewał i zagrał na gitarze. 
Imprezę poprowadzili sprawdzeni w gło-

goczowskich bojach: Dorota Ruśkowska 
i Stanisław Cichoń. Podczas trwania im-
prezy można było nabyć nietuzinkowe fan-
ty, natomiast po imprezie przekazać datek 
do puszki. Całość zebranej kwoty, co do 
grosza, przekazaliśmy na rehabilitację i 
leki dla niepełnosprawnej Karolinki. Ka-
rolinka rośnie jak na drożdżach, niestety 
koszty rehabilitacji i leków rosną równie 
szybko, przekraczając możliwości finan-
sowe jej rodziny.
Czy pamięta Pan początki tej szcze-
gólnej działalności na terenie Głogo-
czowa?
Nasza grupa ludzi w tradycję działalności 
charytatywnej głogoczowian włączyła się 
w 2009 roku organizując pikniki charyta-
tywne. Spontaniczne działanie przypadło 
nam do gustu, pracy było co niemiara, ale 
klimat i radość w jakiej się odbywała wy-
nagradzały z naddatkiem wszystkie trudy. 
Pamiętam jedną z pierwszych imprez pik-
nikowych, kiedy ulewa chciała nam prze-
szkodzić w jej odbyciu. Aura nie przewi-
działa jednak, że głogoczowianie to twar-
dzi ludzie. W deszczu i w błocie, z uśmie-
chem na twarzy, bawiąc się z dziećmi i jak 
dzieci, brali udział w turniejach rodzin-
nych. Sygnał do rozpoczęcia pikniku, wi-
dząc nasz pesymizm pogodowy, dała po-
nad 80-letnia Stanisława Tylek, zakłada-
jąc fartuch i rozpalając grilla. Takie im-
prezy pamięta się na zawsze.
Dla kogo w akcjach i imprezach organi-
zowanych do tej pory zbieraliście środ-
ki, komu pomogliście?
Nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, są to 
osoby bardzo skromne, z trudem, nierzad-

ko wbrew swej woli przyjmujące pomoc. 
Niestety są w życiu takie sytuacje, że po-
moc wspólnoty staje się nieodzowna. Dzię-
ki ofiarności naszych gości i przyjaciół 
udało nam się między innymi pomóc w 
przystosowaniu łazienki dla osoby nie-
pełnosprawnej poruszającej się na wózku, 
wykupić dodatkowe rehabilitacje i leki dla 
osób ciężko lub trwale niepełnosprawnych 
i chorych. W kilku przypadkach przynio-
sło to widoczne efekty, co sprawiło nam 

niezwykłą radość. Ale zdarzyło się i tak, 
że jednej, młodej osoby nie ma już dzisiaj 
pomiędzy nami.
Czy może Pan powiedzieć skąd bierze 
się motywacja do tego typu działań?
Nasze działa są bardzo skromne, jeste-
śmy amatorami w tej „branży”, dlatego 
też wielka motywacja do podjęcia działań 
nie jest nam potrzebna. Po prostu - są oso-
by, które można i należy wspomóc, dać im 
odrobinę radości, ułatwić i umilić życie i 
są osoby, które chcą pomagać, które prze-
kazują fanty, datki. My tylko ogarniamy to 
wszystko logistycznie i tyle. Najczęściej 
dobrze się przy tym bawimy, bo przecież 

darczyńcom też się coś należy, coś wyjąt-
kowego, jak zdrowie i dłuższe życie dzię-
ki skumulowanej dawce śmiechu.
Czy może Pan wymienić te osoby, któ-
re w szczególny sposób wyróżniają się 
w działalności na rzecz innych miesz-
kańców Głogoczowa?
Jeśli jest w gazecie miejsce przez kilka 
kolejnych numerów, to wymienię wszyst-
kich.
Chcielibyśmy, ale gazeta musi zawierać 

także inne treści.
Skoro tak, to ograniczę się tylko do kil-
ku nazwisk wymieniając te osoby, które 
uczestniczyły w organizacji naszych ak-
cji. Pewnie i tak dostanę od nich po gło-
wie, bo większość tych osób zapewne nie 
życzyłaby sobie, aby je wymieniać w ga-
zecie. Nie po to robią, to co robią, aby za-
istnieć w mediach. A zatem: Magdalena 
Pręcikowska, Urszula Pręcikowska - So-
ból, Agnieszka Węgrzyn, Grażyna Głąb, 
Agnieszka Łętocha, Elżbieta Kurowska, 
Beata Górszczak, Monika Tylek, Czesław 
Wierzba, Piotr Łętocha, Paweł Kwiatkow-
ski. W Głogoczowie działa wiele organi-

zacji, które poza działaniami statutowy-
mi czynnie włączają się w akcje chary-
tatywne, przoduje w tym szczególnie Sto-
warzyszenie Gospodyń Wiejskich ze swo-
ją niezwykłą aktywnością między innymi 
w Szlachetnej Paczce, gdzie ma miejsce 
bardzo owocna współpraca z Anną Men-
tel, liderką tej akcji na powiat myślenic-
ki, notabene mieszkanką … Głogoczowa, 
oczywiście.
Co zamierzacie jeszcze w tym roku zor-
ganizować w ramach akcji charytatyw-
nych, jakie działania podjąć, aby po-
móc i wesprzeć tych, którzy tego po-
trzebują?
FOKA była ostatnią z akcji, jak je nazy-
wamy – medialną, o ile, oczywiście, ży-
cie nie zdecyduje inaczej. Teraz przeszli-
śmy do „podziemia” zaś plany są ambit-
ne i … tajne.
Czy organizowana przez was pomoc 
prowadzona jest tylko od okazji do oka-
zji czyli od imprezy do imprezy czy 
może ma charakter ciągły?
„Od imprezy do imprezy” - podoba mi 
się to sformułowanie (uśmiech). A tak na 
poważnie, prawda leży gdzieś po środku, 
są imprezy, które trzeba nagłośnić i tutaj 
wielki ukłon w stronę lokalnych mediów 
za pomoc i współpracę. Są jednak i takie 
działania, o których wystarczy, że wie tylko 
wąska grupa osób. Nie musimy i nie chce-
my nagłaśniać faktu, że np. odwiedziliśmy 
starszą, samotną osobę, że Ona potrzebu-
je tylko rozmowy, poświęcenia Jej chwili 
czasu, że może to zrobić każdy z nas i że 
przy okazji takiej wizyty możemy odebrać 
wspaniałą lekcją historii.

Po prostu - są osoby, które można i należy 
wspomóc, dać im odrobinę radości, ułatwić 
i umilić życie i są osoby, które chcą poma-
gać, które przekazują fanty, datki. My tyl-
ko ogarniamy to wszystko logistycznie i 
tyle - Marcin Tylek.
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fo

to
:m

ac
ie

j 
h
o
łu

j

rozmawiał: wit balicki

Oglądając dzisiaj wystawy 
sklepowe trudno uwie-

rzyć, że jeszcze 20, 30 lat teMu 
wyBór towarów Był wielo-
krotnie Mniejszy. niektóre z 
nich kupowano „na kartki”, 
czyli specjalne przydziały. 
istniały też „pewexy”, czyli 
sklepy lepiej zaopatrzone, jed-
nak wyMagające płatności w 
dolarach luB w specjalnych 
Bonach. tyMczaseM jednyM z 
Miejsc, w których wciąż oBo-
wiązują podoBne zasady za-
kupów jest … kuBa.
przeciętny turysta nie zauważa tego zja-
wiska, bo władze kubańskie skrupulatnie 
dbają o rozdział tubylców i obcokrajow-
ców. dla turystów istnieją osobne hotele, 
restauracje, sklepy, a nawet taksówki. tu-
ryści płacą oczywiście dolarami lub euro, 
ceny dla nich są kilkakrotnie wyższe, niż 
dla kubańczyków. Miałem kiedyś okazję 
mieszkać z rodziną kubańską, żyć jak oni, 
czasami udawało mi się jadać w restau-

racjach dla nich. restauracja taka różni 
się od restauracji znanych w innych czę-
ściach świata. okna szczelnie zaklejone, 
drzwi zamknięte, trzeba zapukać i czekać 
na portiera. kiedy portier otworzy drzwi, 
najpierw zlustruje przybysza i powie czy 
jest jedzenie czy też jedzenia nie ma. czę-
sto zdarza się, że jest tylko jedno danie, 
jeśli są dwa do wyboru, to jest już świę-
to. trzeba też mieć wyjątkowe szczęście 
lub znajomości, aby do obiadu dostać bu-
telkę piwa. dużą popularnością cieszą się 
też lodziarnie z bardzo słodkimi lodami i 
pizzerie. w obu przypadkach trzeba jed-
nak wystać się w długich kolejkach. piz-
za kubańska, to tylko ciasto z niewielką 
ilością sera.

prl-owski system kartkowy był jed-
nak niczym w porównaniu z kubańskim. 
na przydział sprzedawany jest na kubie: 
ryż, jajka, zapałki, papierosy, piwo, buty, 
spodnie, sukienki i mnóstwo innych arty-
kułów codziennego użytku.
ale sama kartka z przydziałem i pienią-
dze też nie wystarczają. ludzie na kubie 
podzieleni są na różne grupy: a, B, c, d, 
... i każda grupa może zrealizować swój 
przydział w określonym miesiącu. kiedyś 
przez dwa tygodnie codziennie chodziłem 
ze znajomą kubanką do sklepu z odzieżą, 
bo zobaczyła na wystawie sukienkę, któ-
ra jej się podobała. Moja znajoma nieste-
ty należała do innej grupy i nie mogła jej 
nawet przymierzyć. na szczęście docze-

kała się swojego czasu i kupiła sukienkę. 
wprawdzie rozmiar był trochę za duży, 
ale znajoma krawcowa poradziła sobie z 
tym problemem. Brak podstawowych dóbr 
prowokuje niektórych kubańczyków do 
szukania alternatywnych sposobów ich 
zdobycia. pewnej nocy, kiedy spałem w 
pokoju moich znajomych kubańczyków, 
obudził mnie hałas. otworzyłem oczy i 
w ciemnościach zauważyłem bliżej nie 
zidentyfikowaną, jasną plamę lewitują-
cą po środku pokoju. po cichu wstałem i 
włączyłem lampę. wówczas okazało się, 
że ową plamą są moje … buty zawieszo-
ne na haku przytwierdzonym do długiej 
bambusowej tyczki wystającej z okienka 
pod sufitem. Byłem pełen podziwu dla 
osoby (lub osób), które zorganizowały tę 
akcję. Musiały mnie wcześniej obserwo-
wać i zauważyć, że posiadam nowe buty 
za 20 dolarów, musiały przygotować od-
powiednie narzędzia. niestety nie do-
wiedziałem się kto stał za akcją, nie było 
też sensu zgłaszać tak błahego incyden-
tu na policję.

lewitujące ... buty
foto: autor
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Okoliczne kaBarety aMa-
torskie Mają już na te-

renie powiatu Myślenickie-
go swój festiwal. pierwsza 
jego edycja odByła się w 
głogoczowskiM wiejskiM 
doMu kultury.
inaugurująca cykl impreza zgromadzi-
ła na scenie wdk trójkę wykonaw-
ców. na pierwszy ogień poszedł były 
senator stanisław Bisztyga, który, jak 
się okazuje, jest nie tylko wspaniałym 
gawędziarzem i interpretatorem dow-
cipów, ale także świetnie śpiewa i gra 
na gitarze, zwłaszcza utwory do tek-
stów andrzeja waligórskiego. dwaj 
pozostali wykonawcy: pcimski kaba-
ret „ciotki z pcimia” dowodzony przez 
justynę urban, dyrektorkę gokis w 
pcimiu oraz krakowska formacja „rób-
my swoje” pokazały się dobrej strony 
rozbawiając wypełnioną po brzegi salę 
wdk. jak każda impreza organizowa-
na przez stowarzyszenie „głogoczów 
razem” oraz wdk, również foka 
miała charakter imprezy charytatyw-
nej. podczas przerw między wystę-
pami kabaretów dorota ruśkowska i 
stanisław cichoń, prowadzący imprezę 
konferansjerzy, licytowali gadżety. w 
sumie zgromadzono kwotę 2021 zło-
tych. pieniądze przeznaczono na rzecz 
chorej karolinki.

N
a naszych zdjęciach od góry: Stanisław

 Bisztyga i kabaret „C
iotki z Pcim

ia”.
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wystawa fotografii mIECZYSŁAWA NOWAKA w Muzeum regionalnym “Dom Grecki” w Myślenicach

foto: maciej hołuj

Biecz - „mały Kraków” 
andrzej boryczko

foto: maciej hołuj

Z rozetami

(RED.)

IdealnyM rozwiązanieM 
weekendowej wycieczki do 

Biecza jest połączenie jej ze 
zwiedzanieM kościoła w Bi-
narowej. MaM to sprawdzo-
ne wielokrotnie, Bez proBle-
Mu wystarczy czasu na coś 
dla ciała i coś dla … ducha. i 
nie MusiMy zrywać się z łóżek 

skoro świt. wszak to … polska 
za progieM.
nie bez przyczyny Biecz od dawna nazy-
wany był „Małym krakowem”. na stro-
mej skarpie rzeki ropy człowiek zamiesz-
kiwał już w epoce neolitu. w ix wieku ist-
niał tu gród i osada służebna. prawa miej-
skie osada otrzymała prawdopodobnie ok. 
1257 roku za panowania króla Bolesława 

wstydliwego. powtórną lokację na prawie 
magdeburskim wydał kazimierz wielki w 
1363 roku. Miasto otoczono murami, któ-
re wzmacniał dodatkowo system baszt i 
wież. wylotów głównych dróg strzegły 
bramy obronne. już w xii wieku Biecz 
pełnił ważne funkcje strategiczne i admi-
nistracyjno - sądownicze. królowie: wła-
dysław łokietek, kazimierz wielki, ja-
dwiga i władysław jagiełło zjeżdżali tu 
wielokrotnie, by na miejscu rozpatrywać 
wszystkie ważniejsze sprawy. w komna-
tach bieckiego zamku gościli także: bi-
skup Mikołaj trąba, rektor uniwersyte-
tu jagiellońskiego - paweł włodkowic i 
sławny rycerz zawisza czarny. w 1228 
roku została tu potwierdzona dokumentem 
pisanym ustna dotychczas umowa zawar-
ta w 1226 roku przez konrada Mazowiec-
kiego z zakonem najświętszej Marii pan-
ny, a której rezultatem było sprowadzenie 
krzyżaków do polski. 
jako siedziba grodzkiego i ziemskiego są-
downictwa posiadał Biecz prawo miecza 
– czyli prawo skazywania i wykonywania 
wyroków śmierci. do dzisiaj trwają spo-
ry historyków na temat „Bieckiej szkoły 

katów”. większość badaczy traktuje in-
formacje o tej „placówce” jako miejsco-
wą legendę, niemniej jednak faktem jest, 
że bieccy kaci posiadali wysokie kwalifi-
kacje i byli chętnie wypożyczani za opła-
tą przez władze okolicznych miast: jasła, 
dukli, pilzna czy rzeszowa. pamiątką po 
bieckich katach jest rekonstrukcja tzw. tur-
my – izby katowskiej, urządzonej w pod-
ziemiach ratusza.
do Biecza wyruszamy w słoneczny po-
ranek. dla urozmaicenia tym razem za-
planowana została trasa okrężna. przez: 
limanową, nowy sącz, grybów i gorli-
ce. po dwóch godzinach jazdy docieramy 
do Biecza. droga powrotna przez zagó-
rzany, ciężkowice, gromnik, zakliczyn, 
jurków, łapanów, stadniki - krótsza o 20 
km, zajmie tyle samo czasu, ale do powro-
tów jest wygodniejsza, gdyż panuje na niej 
mniejszy ruch.
Miasteczko wita nas nieco senną atmosfe-
rą niedzielnego przedpołudnia. samochód 
parkujemy na płycie rynku, tuż pod wyso-
ką na 56 metrów wieżą ratuszową (patrz 
większe zdjęcie). Budynek ratusza posia-
da gotycki rodowód, ale obecna jego bry-

ła po licznych przebudowach pochodzi z 
1830 roku. wieża jest renesansowa. Biały 
tynk jej ścian zdobi na całej powierzchni 
geometryczne sgraffito. pod barokowym 
hełmem wieńczącym szczyt znajduje się 
galeria widokowa. niestety – jedną z biec-
kich szykan na szlaku weekendowego tu-
rysty jest fakt, że na galerię, podobnie jak 
do turmy katowskiej można się dostać tyl-
ko w godzinach pracy urzędu Miejskie-
go, czyli w dni robocze.
pozostaje oglądanie miasta z poziomu 
ulicy. w obrębie rynku znajdują się jesz-
cze co najmniej dwa interesujące obiek-
ty – xix wieczna kapliczka św. floriana 
i – gotycka kamienica chodorów – zwa-
na domem zbója Becza – legendarne-
go założyciela miasta. tu w latach 70-
tych znajdowała się popularna kawiarnia 
„u Becza”, gdzie chodziło się na pyszne 
lody i ciastka. potem długie lata nic - ma-
gazyny, rupieciarnie … dewastacja – aż 
tu niespodzianka - na facebooku znajdu-
ję informację: „u Becza” - otwarcie 21 
grudnia 2013 roku”. koniecznie spraw-
dzę wiosną. 
nie wchodzimy do środka, lecz szybkim 

W tym miesiącu w kontynuacji cyklu „Polska za progiem” 
prezentującym piękne, zabytkowe miejsca znajdujące się 
niedaleko Myślenic, Andrzej Boryczko namawia Państwa 
na weekendowy wypad do Biecza. Tekst ze względu na 
dużą ilość ciekawych, merytorycznych informacji podzie-
liliśmy na dwie części. W tym miesiącu pierwsza - konty-
nuacja w kwietniu. Niezależnie od tego do wycieczki do 
Biecza namawiamy wraz z autorem tekstu już teraz.

„Tryptyki” Mieczysława nowaka to znacznie więcej niż wy-
stawa doBrej fotografii. prezentowane prace Mają swo-

je własne życie, swoją własną duszę. opowiadają o uczuciach, 
stanach, sytuacjach z codzienności, które razeM zestawione, 
ciekawie skojarzone Bardzo dalekie są od zwyczajności.
podpisy i sam pomysł świadczą o świeżym, twórczym, można chyba powiedzieć li-
terackim postrzeganiu rzeczywistości. tu nie ma konwencji, nudy, piękna z definicji, 
spodziewanego, oczekiwanego czyli róż, słodkich bobasków, kociaczków, innymi sło-
wy rzeczy banalnych i milutkich w stylu kartki na walentynki czy osiemnaste urodzi-
ny. nawet rodzina kocia prezentuje się w sposób daleki od schematów. 
osobiście urzekły mnie „Bursztynowe tęsknoty” gdzie bardzo wymowne spojrzenie 
bursztynowych oczu pięknego alaskana (psa autora zdjęć), komponuje się z bryłką 
bursztynu i niepozornym grzybkiem. interesujący jest cykl „lądujemy” (kolarz prze-
łajowy, owad i samolot). szkoda, że pan nowak nie był w soczi i telemarku nasze-
go mistrza nie utrwalił. „głową do góry” (wysokie drzewa, rośliny), „tankowanie 
słońca” (portrety kwiatów), „pocałunki” (ptaszki, grzybki, ceramiczne dzbanuszki), 
„rozkosz” znowu z psem zachwyconym biegiem po śniegu w roli głównej, szczę-
śliwą foką w kąpieli i tarzającym się na łące koniem, to tryptyki tyleż intrygujące, co 
pomysłowo zestawione.
wernisaż obok stałych bywalców domu greckiego, rodziny i przyjaciół autora zgro-
madził jego kolegów - mistrzów obiektywu, którzy pełni uznania wymieniali między 
sobą fachowe uwagi. Była i młodzież, dla której fotografia cyfrowa stała się nieod-
łącznym elementem życia. 

mieczysław Nowak, znany myślenicki fotograf raczy widzów 
swoją autorską wystawą. Słowo raczy ma tutaj szczególną 

wymowę, oznacza bowiem fotograficzną ucztę. Warto wziąć w 
niej udział. Wystawa czynna jest w Muzeum Regionalnym „Dom 
Grecki” do połowy marca. Idźcie i zobaczcie.

Nowak potrójnie

(AS)

słów kilka o Mietku

Możemy posunąć się do tak daleko 
sięgającej spoufałości i mówić o 
artyście Mietek, bowiem obliguje 
nas do tego wieloletnia znajomość, 
a także w pewnym okresie czasu 
ścisła współpraca przy redagowaniu 
jednej z rubryk „Sedna”. Nowak 
jest  pasjonatem fotograf i i 
nietuzinkowym. Oddałby za nią 
prawdopodobnie duszę (nie wiem 
nawet czy nie samemu diabłu?), a 
gdyby odebrać mu aparat posunąłby 
się zapewne do tego, aby w tej samej 
chwili sporządzić sobie z pudełka po 
butach „camerę obscurę” i nadal 
fotografować. Zadziwia nas wszechstronność Nowaka. Z 
jednakową pasją i satysfakcjonującym efektem końcowym 
potrafi sfotografować … ślimaka patrzącego do góry, 
mecz siatkarek Dalinu, uroczystość otwarcia obiektów 
Wisły Kraków i lądującą na kwiatku pszczołę. Mietek 
urasta do miana fotograficznej ikony Myślenic (o ile już 
nią nie jest?). To, że udziela się od zarania powstania 
Stowarzyszenia Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto 
(której notabene przez długi okres czasu szefował) 
wiedzą wszyscy, zwłaszcza ci, którzy na swojej drodze 
rozwijania pasji fotograficznej zetknęli się z tą instytucją. 
Wiemy też, że Nowak jest motorem i siła napędową wielu 
pożytecznych dla fotografii działań, takich jak: konkursy 
czy plenery. Już wkrótce może stać się tak, że nieobecność 
tego łysiejącego faceta z aparatem marki Canon w ręku 
tam gdzie dzieje się coś ciekawego potraktowana zostanie 
w kategoriach zjawiska paranienormalnego. Dzięki Mietku 
za wystawę. My już widzieliśmy, a Wy …?

SukceseM grup kolędni-
czych z terenu powia-

tu Myślenickiego zakoń-
czył się występ w trady-
cyjnyM, 42 już góralskiM 
karnawale w Bukowinie 
tatrzańskiej.
drugie miejsce oraz „srebrną rozetę 
góralską” wywalczyła w gronie 51 ze-
społów uczestniczących w karnawa-
le grupa „pasterzy z tokarni” dowo-
dzona przez niestrudzonego stanisła-
wa funka, a wywodząca się z zespo-
łu regionalnego „kliszczacy”. „Brą-
zowymi rozetami góralskimi” za trze-
cie miejsca nagrodzone zostały dwie 
grupy kolędnicze działające na tere-
nie powiatu myślenickiego: „paste-
rze ze stojowic” i grupa kolędnicza 
„z gwiazdą z tenczyna” reprezentu-
jąca zespół „toporzanie”. wszystkie 
te grupy mogliśmy oglądać podczas 
styczniowego powiatowego przeglą-
du grup kolędniczych, który odbył 
się w dobczyckim Mgokis-ie, a z 
którego relację zamieściliśmy miesiąc 
temu na łamach naszego miesięczni-
ka. laureatom serdecznie gratuluje-
my sukcesu!

(RED.)
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recital myślenickiego barda w pcimskim GOkiS

foto: autor

krótko

foto: zbyszek sanowski

KAT i robotyhistoryczne wędrówki Marka Stoszka

cdn.

Generał (2)
marek stoszek
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krokiem zmierzamy w kierunku gotyckie-
go kościoła p.w. Bożego ciała. duchow-
ni włodarze obiektu nie są miłośnikami 
turystyki i nawet w przerwach pomiędzy 
nabożeństwami zamykają świątynię. By-
łem świadkiem jak grupa japończyków 
usiłowała bezskutecznie nakłonić księży 
do otworzenia bram. to kolejna, ostatnia 
na szczęście, turystyczna szykana biecka. 
szansą zobaczenia wnętrza fary jest tra-
fienie na dyżur studencki. radzę ją wy-
korzystać- naprawdę warto. 
wnętrze jest imponujące. ogromne ka-
mienne filary podtrzymują sieciowe skle-
pienie nawy głównej i krzyżowe - żebro-
we naw bocznych, natomiast sklepienia 
ośmiu kaplic prezentują różne warianty 
sklepień gwiaździstych.
wyposażenie stanowią bezcenne zabyt-
ki z trzech epok: gotyku, renesansu i ba-
roku. wśród nich największe wrażenie 
wywołuje wielki, trójkondygnacyjny oł-
tarz główny zdobiony rzeźbami figuralny-
mi, płaskorzeźbami i malowidłami. jego 
centralną część zajmuje późnorenesanso-
wy obraz „zdjęcie z krzyża” przypisywa-
ny artystom z pracowni Michała anio-

ła. przywieziony z włoch najprawdopo-
dobniej przez wawrzyńca spytka jorda-
na należy do najcenniejszych zagranicz-
nych dzieł sztuki malarskiej zachowanych 
w polskich kościołach.
w sąsiedztwie obrazu znajduje się rzeź-
ba „zaśnięcie nMp” z warsztatu wita 
stwosza. stojący w pobliżu ołtarza póź-
norenesansowy pulpit muzyczny z 1633 
roku, zdobiony płaskorzeźbami przedsta-
wiającymi stroje muzyków i wygląd in-
strumentów z tego okresu, jest jedynym 
tego rodzaju zabytkiem w polsce. na uwa-
gę zasługuje również polichromia prezbi-
terium projektowana i wykonana przez 
włodzimierza tetmajera, a przedstawia-
jąca galerię królów polskich - od kingi 
do zygmunta iii wazy. galerię zamyka 
portret Marcina kromera – to postać wy-
bitna choć mało znana. urodzony w Bie-
czu był jednym z przywódców polskiej 
kontrreformacji, historykiem, dyploma-
tą i pisarzem – autorem dzieła „polska w 
xVi wiecznej europie”. 
w kamienicy z 1519 roku zwanej „kro-
merówką” znajduje się jeden z oddzia-
łów Muzeum ziemi Bieckiej. znajdują 

się tutaj ciekawe zbiory rzeźby gotyckiej 
i renesansowej oraz militariów. „krome-
rówkę” jednak proponuję zostawić na ko-
niec, w miarę wolnego czasu. osobiście 
polecam zwiedzenie innego oddziału mu-
zeum  znajdującego się w kamienicy Ba-
rianów rokickich zwanej popularnie „do-
mem z basztą”.
przepiękna bryła budynku zwieńczona 
attyką, z okrągłą basztą w jednym z na-
rożników, kryje w swym wnętrzu szale-
nie interesującą ekspozycję historii apte-
karstwa, włącznie z rekonstrukcją daw-
nej apteki. cdn.

Fara i dzwonnica.
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łukasz szlachetka, założyciel i 
jeden z liderów forMacji „My way”, 

koMpozytor i Bard zagrał (na gitarze) 
i zaśpiewał recital w progach gokiS W 
pciMiu. Było Bardzo nastrojowo. niedużą 
salę słuchacze wypełnili po Brzegi.
śpiewane przez siebie utwory z repertuaru m.in. zespołu 
„stare dobre małżeństwo” („czarny blues o czwartej nad 
ranem” czy „jest już za późno, nie jest za późno”) artysta 
przeplatał rozmową z justyną urban, gospodynią wieczoru, 
na co dzień dyrektorką gokis w pcimiu. wspominał swoją 
pierwszą gitarę (produkcji zsrr kupioną na bazarze) i 

tłumaczył dlaczego ją kupił, choć marzył o … perkusji. – Była tańsza – mówił muzyk 
żartując. – Zdzierałem na jej strunach paznokcie i podejmowałem pierwsze próby 
wykonywania utworów muzycznych. nawiązując do swoich muzycznych pierwocin 
bohater wieczoru wspominał także zespół „klocki” powołany przez siebie i swoich 
szkolnych kolegów do życia w murach myślenickiego zespołu szkół techniczno – 
ekonomicznych. – Uświetnialiśmy wszystkie szkolne imprezy, to była dla mnie znakomita 
szkoła gry na gitarze i szkoła śpiewu.
w przerwach pomiędzy utworami wykonywanymi przez łukasza szlachetkę nastrojowe 
wiersze autorstwa m.in. adama ziemianina, józefa Barana i edwarda stachury 
deklamowała justyna urban. sam recital poprzedziła uroczystość wręczenia nagród 
laureatom ii konkursu fraszek ogłoszonego przez gokis. nagrody wręczali poeci z 
Myslenickiej grupy poetyckiej „tilia” jadwiga Malina żądło oraz piotr oprzędek, 
jednocześnie członkowie konkursowego jury.

Gitara była ... tańsza
foto: maciej hołuj

wit balicki

Zgodnie z oBietnicą daną 
Miesiąc teMu, puBlikuje-

My dalszą część opowieści o 
legendarnyM, a zMarłyM nie-
dawno generale stefanie Ba-
łuku. poprzedni odcinek za-
kończyliśMy w 1939 roku w 
Miejscowości hryniawia, gdzie 
nasz Bohater został aresz-
towany.
po aresztowaniu stefana Bałuka przewie-
ziono do miejscowości kuty następnie do 
kołomyi, jednak w okolicach chodorko-
wa udało mu się uciec i przedrzeć do lwo-
wa gdzie pozostał do 12 października 1939 
roku. z zamiarem przekroczenia granicy 
dostał się w okolice worchoty, niestety 
tam ponownie został aresztowany przez 
straż graniczną, ale podobnie i tym razem 
udało mu się zbiec z niewoli.
w nocy z 13 na 14 października przedarł 
się na węgry. został internowany w obo-

zie Beregszasz, z którego niebawem uciekł 
do Budapesztu. po przybyciu do stolicy 
węgier zameldował się u ówczesnego at-
tache ambasady pułkownika juliana emi-
sarskiego. na jego rozkaz 27 października 
przekroczył granicę z rumunią i tam po 
raz kolejny został aresztowany i osadzo-
ny w więzieniu satu Mare. po interwencji 
polskiej ambasady stefana Bałuka zwol-
niono wraz z współwięźniem podporucz-
nikiem januszem kazimierskim.
po rumuńskich perypetiach statkiem Ba-
łuk dotarł do istambułu, następnie do Bej-
rutu skąd na pokładzie m/s „patria” do-
płynął do Marsylii. tu 20 grudnia 1939 
roku wstąpił do polskich sił zbrojnych 
pod dowództwem francuskim. w okre-
sie od 20 grudnia 1939 roku do 15 stycz-
nia 1940 roku był skoszarowany kolej-
no w: carpiagne, Bressuire oraz parthe-
nay. następnie otrzymał przydział do 10 
Brygady kawalerii pancernej, dalej przy-

dzielony został do iii szwadronu 10 puł-
ku strzelców konnych. we wspomnianej 
formacji służył do 1 grudnia 1942 roku. 
w trakcie służby ukończył kurs podcho-
rążych oraz kurs prowadzenia pojazdów 
wojskowych. zgłosił się do służby w kra-
ju i został skierowany do polskiej szko-
ły wywiadu w glasgow gdzie ukończył 
między innymi specjalny kurs fotograficz-
ny. 28 grudnia 1942 roku został przydzie-
lony do działu personalnego sztabu a 29 
grudnia 1942 roku zaprzysiężony i mia-
nowany podporucznikiem.
od 11 grudnia 1943 roku przebywał w 
głównej Bazie przerzutowej we wło-
szech. nocą z 9 na 10 kwietnia 1944 roku 
w ramach operacji „weller 2” wykonał 
skok na placówkę oznaczoną kryptoni-
mem „imbryk” położoną 15 km na pół-
nocny zachód od miejscowości tłuszcz 
w powiecie radzymińskim.

Oto drugi już odcinek z tryptyku opowiadającego 
o bohaterze wojennym Stefanie „Starbie” Bałuku, 
człowieku związanym z Myślenicami poprzez oso-
by: brata Stefana, byłego burmistrza miasta oraz 
wciąż żyjącą siostrę stryjeczną Stanisławę Kawę. 
W kwietniu na łamach „Sedna” pojawi się ostat-
ni odcinek opowieści o generale. Zapraszamy do 
lektury.

Gen. Stefan „Starba” Bałuk.

DoBczycki kat (stowa-
rzyszenie kreatywni 

aktywni twórczy) zorga-
nizował iMprezę dla dzie-
ci udowadniając w ten spo-
sóB, że chce docierać ze 
swoją ofertą nie tylko do 
osóB dorosłych. pierwsze 
powiatowe Mistrzostwa 
roBotów zgroMadziły w 
doBczyckiM regionalnyM 
centruM oświatowo – spor-
towyM 63 dzieci.
konkurencja polegała na rywalizacji 
wykonanych wcześniej przez uczest-
ników mistrzostw robotów. Materia-
łem, z którego powstały były … kloc-
ki lego. roboty walczyły w elimina-
cjach w obrębie czterech grup tocząc 
walki na obszernym niczym lotnisko 
holu mieszczącego się w rcos-ie 
gimnazjum. na specjalnie wydzielo-
nych ringach ostro walczono w wy-
niku czego do finału przeszły cztery 
roboty: zmiotka z sieprawia, gta z 
pcimia, puma z sieprawia i szybcy 
i wściekli także z pcimia. ostatecz-
nie najlepszym robotem mistrzostw, 
a co za tym idzie mistrzem powia-
tu myślenickiego została siepraw-
ska zmiotka, która … zmiotła rywa-
li z ringu. za zmiotką w tabeli usta-
wili się: gta, puma, wreszcie szyb-
cy i wściekli.
sama impreza, poza doskonałą zaba-
wą, przyniosła podsumowanie zajęć z 
robotyki, które w ramach specjalne-
go projektu edukacyjno – sportowe-
go zorganizował kat. partnerami w 
organizacji mistrzostw powiatu były: 
dobczycka Miejska Biblioteka pu-
bliczna (tutaj dzieci pod okiem an-
drzeja stawowego przygotowywały 
roboty wykonując je z klocków lego 
Mindstorsm) oraz gokis w pcimiu, 
gdzie od dawna odbywają się tego 
rodzaju zajęcia edukacyjne. imprezę 
zorganizowano wykorzystując dofi-
nansowanie ze state street.
fundatorami nagród dla uczestników 
i powiatowych Mistrzostw robotów 
byli: state street, wodociągi krakow-
skie, starostwo powiatowe w Myśle-
nicach, stowarzyszenie kat dobczy-
ce, gokis w pcimiu, lgd tury-
styczna podkowa, firma elkal, firma 
fotokolor, sklep in-tel, urząd gmi-
ny i Miasta w dobczycach, gminny 
gokis w sieprawiu. (RED)
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słownik Jana koczwary (26)
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(za)dymki Sedna

pies jaki jest każdy widzi rysuje Marzec

c.d.n.

swojego psa narysowała „sednu” krystyna łętocha, dyrektorka Biblioteki pedagogicznej.
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Treit na „Schodach”
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steniogram – według stenogramu – 
stenia niewielkiego wzrostu i gabary-
tu, stodnina – stadnina stu koni, stod-
niówka – trwająca sto dni studniówka 
lub „stówka” za dniówkę, stokratka – 
sto dni w kratkę za więzienną kratką, 
stokropka – stukrotnie wyemitowany 
program Moniki olejnik „kropka nad 
i”, storzec – starzec – gawędziarz stu 
porzekadeł, stotysta – statysta zatrud-
niony na okres stu dni lub stu godzin, 
stódoła – być w stokrotnym dole psy-
chicznym (w stodole), stókot – stukot 
stu pędzących kotów, st .. j – niekom-
pletne odzienie, strójmiasto – trójmia-
sto świątecznie wystrojone, studętka 
- studentka o niewielkim ilorazie inte-
ligencji lub arsenał stu dętek, stulista 
– lista stu stylistów, stuwarzyszenie – 
stowarzyszenie stu członków ze stuzło-
tową składką, sul – niepełnowartościo-
wa sól, syfialnia – wyjątkowo zanie-
dbana, brudna sypialnia, synbał – syn 
cymbała, synbol – symbol ojcostwa, 
syndzia – syn sędziego, synfonia – 
pierwsze, foniczne dźwięki i krzyki no-
wonarodzonego syna, synjorka – syn 
orki lub jorka w podeszłym wieku, syn-
patia – sympatia syna, s etr – dziura-
wy swetr, szacónek – ewidentny brak 
szacunku, szefc – marny szewc, szejki 
– szelki szejka, szokolada – wyborna 
czekolada w szokującej cenie.

w Marcu uBiegłego roku 
podczas walnego zeBra-

nia wyBrano nowy zarząd 
izBy gospodarczej zieMi My-
ślenickiej. pisaliśMy wówczas 
na łaMach naszej gazety (nu-
Mer Marcowy) w artykule za-
tytułowanyM: „odświeżanie 
izBy” o planach tego zarzą-
du zakładających reakty-
wację działalności i zdyna-
Mizowanie aktywności człon-
ków izBy.

na ile, po roku od tamtych deklaracji, za-
rządowi izby udało się je zrealizować? 
zrobiono wiele. nowy prezes izby ta-
deusz sawicki za punkt honoru obrał so-
bie reaktywację już zrzeszonych w izbie 
członków oraz pozyskanie nowych pod-
miotów wzmacniających prestiż i znacze-
nie instytucji na terenie powiatu myślenic-
kiego. igzM wraz z dwiema innymi izba-
mi działającymi w sułkowicach i dobczy-
cach weszła w skład Małopolskiego po-
rozumienia organizacji gospodarczych, 
zadbano o poprawę stosunków z władza-

mi gminy Myślenice oraz władzami po-
wiatu Myślenickiego organizując spotka-
nia z burmistrzem Myślenic oraz staro-
stą powiatu, zorganizowano kilka szko-
leń z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz pozyskiwania środków unijnych 
przez małe i średnie firmy. igzM podjęła 
także próbę wpisania się na listę podmio-
tów uczestniczących w akcjach charyta-
tywnych biorąc udział w akcji „szlachet-
na paczka” zaś na przełomie 2013 i 2014 
roku wprowadziła w życie autorski projekt 
lojalnościowy „południe sie rozwija”.

Nowa izba po roku
Spotkanie zarządu IGZM ze starostą myślenickim. 

Myślenicki pastelista 
i Malarz jerzy tre-

it wystawia aktualnie 
swoje prace w warszaw-
skiej galerii „schody” na 
nowyM świecie pod nu-
MereM 39. zatytułowana 
„koBieta i chaos” ekspozy-
cja czynna Będzie jeszcze 
do 17 Marca zateM Będąc 
w warszawie w najBliż-
szyM czasie, niejako przy 
okazji, Można „wpaść” do 
„schodów” i wystawę oBej-
rzeć.
jak sama nazwa wystawy głosi pra-
ce treita prezentowane w warszaw-
skiej galerii tematycznie związane 
są z kobietą, jej światem, relacjami, 
emocjami. na obrazach olejnych i 
akwarelach treit w całej okazało-
ści prezentuje swój niepowtarzal-
ny, rozpoznawalny styl. jego prace 
są barwne, niepokojące i zmuszają 
do refleksji.
jerzy treit mieszka obecnie i tworzy 
w podmyślenickim przysiółku Mi-
łogoszcz. artysta jest absolwentem 
zakopiańskiego liceum plastycz-
nego im. kenara oraz stypendystą 
amerykańskiej fundacji evy aep-
pli w paryżu. serdecznie zaprasza-
my do obejrzenia wystawy. 

Jurek Treit na tle swojej pracy.

kaMil ostrowski wychowawca i trener Młodych piłkarzy „orła” Myślenice,
organizator turniejów charytatywnych dla Mateusza chroBaka
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turnieje charytatywne w Sułkowicach i w Myślenicach

 sędzia z borzęty pojedzie na Igrzyska Młodzieży do Nankinu

naszym zdaniem
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Sułkowicki turniej charytatywny (Małopolski turniej iM. 
janusza światłonia o puchar prezesa firMy daniello) roz-

grywany Był w tyM roku już po raz jedenasty. reprezenta-
cje czternastu uczestniczących w zawodach firM z terenu 
Małopolski zagrały tyM razeM dla Małej, dziewiętnastoMie-
sięcznej gaBrysi dzieży z krzywaczki.
gabrysia cierpi na dysplazję oskrzelowo – płucną co wymaga ciągłego dostarczania 
do jej małych płuc tlenu. aby dziewczynka mogła wychodzić z domu i uczestniczyć 
w spacerach ze swoimi rodzicami konieczny był zakup specjalnego urządzenia zwa-
nego koncentratorem tlenu w wersji przenośnej, takiej, którą można by umieścić w 
plecaku i wziąć ze sobą. koszt takiego urządzenia wynosi około 14 tysięcy złotych. 
– Zapewne byłoby nam bardzo trudno dokonać zakupu takiego urządzenia z budżetu 
domowego, tym bardziej jesteśmy wdzięczni organizatorom turnieju i uczestniczącym 
w nim firmom – powiedziała obecna z córeczką i mężem w hali, w której rozgrywano 
zawody (gimnazjum w sułkowicach) mama gabrysi. 
walka na parkiecie była bardzo zacięta. ostatecznie zwyciężyła drużyna reprezentu-
jąca fabrykę Mebli ryś w polance (właściciel tadeusz ryś), przed drużyną crawti-
co z sieprawia (właściciel adam krawczyk) i zespołem reprezentującym barwy fir-
my inter – zoo z osieczan (właściciel tadeusz sawicki). zgodnie z tradycją przyszło-
roczny turniej, oprócz klubu sportowego „gościbia” i burmistrza sułkowic, zorgani-
zuje jego tegoroczny zwycięzca.

Gabrysia może teraz spacerować

Uczestnicy turnieju: Da-
niello (Izdebnik), Firma 
Drzewna Biele (Sułkowi-
ce), Inter – Drew (Jasieni-
ca), Juco (Sułkowice), Cen-
trum E7 (Krzywaczka), Fa-
bryka Mebli Ryś (Krzywacz-
ka), CDO (Izdebnik), Fa-
bryka Mebli Ryś (Polanka), 
F.H. Szczurek (Sułkowice), 
Conhpol (Stanisław Dolny, 
Inter – Zoo (Osieczany), 
TKSJ Tonix Meble Szczu-
rek (Jawornik), Kazkobut 
(Stanisław Dolny), Crawti-
co (Siepraw).

(RED.)
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... jak i na sułkowickim parkiecie nikt się nie oszczędzał.

SEDNO
patronuje

Organizowanie turniejów spor-
towych, z których dochód prze-

znaczany jest na pomoc dla chorych 
lub niepełnosprawnych dzieci nie 
jest ani nowy, ani odkrywczy. Takie 
pomysły należy jednak powielać bez 
końca nie obawiając się o to, że są 
plagiatem.
Dwa duże turnieje halowej piłki noż-
nej mające charakter imprez chary-
tatywnych organizowane są od kil-
ku lat na terenie Sułkowic i Myśle-
nic (relacje z obu obok). Małopol-
ski Turniej im. Janusza Światłonia 
jest od turnieju „Gramy dla Ma-
teuszka” o kilka lat starszy, w tym 
roku bowiem odbyła się jego jede-
nasta edycja (myślenicki turniej zor-
ganizowany został tymczasem po raz 
czwarty). Nie przeszkadza to jed-
nak w tym, że obie imprezy powin-
ny i stanowią wzór do naśladowania 
dla innych organizacji, stowarzyszeń 
czy klubów sportowych. Biedy i nie-
szczęścia jest wokół tak dużo, że na-
wet kilka czy kilkanaście turniejów 
charytatywnych nie byłoby pewnie w 
stanie złagodzić czy zlikwidować ich 
skutków. Pole do popisu jest zatem 
duże. Pod ideą corocznej organizacji 
turniejów w Sułkowicach i Myśleni-
cach podpisujemy się obiema ręka-
mi. Organizatorzy zawodów w Suł-
kowicach przyjęli formułę niesienia 
pomocy za każdym razem innemu 
dziecku, organizator myślenickich 
zawodów Kamil Ostrowski poma-
ga Mateuszowi Chrobakowi, w tym 
roku także równolegle Kacprowi Ra-
kowi, chłopcom z wrodzonymi wa-
dami serca, mieszkańcom Sułkowic.  
W obu przypadkach piękne jest to, 
że w ideę niesienia pomocy włącza 
się tak duże grono ludzi. Czynią to 
zupełnie bezinteresownie zaś główną 
motywacją ich działań jest właśnie 
chęć przyjścia z pomocą. Rozmawia-
liśmy w Sułkowicach z mamą małej 
Gabrysi. Nie kryła faktu, że bez po-
mocy ze strony organizatorów tur-
nieju i właścicieli uczestniczących 
w nim firm nie byłoby jej i jej rodzi-
ny stać na zakup koncentratora tle-
nu. Pomoc ma zatem w tym przypad-
ku bardzo wymierny skutek. Zebrane 
w myślenickim turnieju środki skró-
cą drogę do zdrowia obu chłopcom, 
są to bowiem pieniądze, które w po-
łączeniu z innymi pozwolą na prze-
prowadzenie operacji.
Jest w tym wszystkim duża dawka 
optymizmu. Przede wszystkim dlate-
go, że istnieją na świecie ludzie, któ-
rzy potrafią pomóc drugiemu czło-
wiekowi nie żądając nic w zamian, 
po drugie, że takich, wrażliwych na 
niedolę ludzką jest coraz więcej (na 
terenie powiatu myślenickiego orga-
nizowanych jest całe mnóstwo ak-
cji charytatywnych, niekoniecznie 
o charakterze sportowym), wresz-
cie po trzecie, że liderzy i inicjato-
rzy tych akcji potrafią swoją pasją 
zarazić innych. I najlepiej niech tak 
zostanie. Jak mówi niezastąpiony 
Jurek Owsiak do końca świata i je-
den dzień dłużej!

Sędzia tenisa stołowego ra-
fał zlezarczyk pochodzą-

cy i Mieszkający w Małej wio-
sce Borzęta (gMina Myślenice) 
dostąpi zaszczytu sędziowa-
nia podczas letnich igrzysk 
Młodzieży, które w sierpniu 
tego roku odBędą się w chiń-
SKIM NaNKINIE.
rafał uprawia tenis stołowy w myślenic-
kim uks-ie zarabie od 13 roku życia.  
czyni to pod okiem wspaniałego trenera 
Bogdana czyżyckiego. od czterech lat jest 

także sędzią tej dyscypliny sportu (został 
nim mając szesnaście lat).
w chwili obecnej rafał zlezarczyk po-
siada uprawnienia sędziego, który może 
prowadzić zawody na najwyższym, krajo-
wym poziomie, to znaczy i ligi oraz eks-
traklasy, a także rund cyklu ittf world 
tour rozgrywanych na terenie polski (co 
już czynił trzykrotnie).
jego droga do chin rozpoczęła się rok 
temu od zgłoszenia swojej kandydatury 
do kursu internetowego na sędziów ma-
jących sędziować podczas wspomnianych 

igrzysk. zlezarczyk pozytywnie ukończył 
ten kurs (trwał cztery miesiące od wrze-
śnia do grudnia ubiegłego roku) zalicza-
jąc egzamin końcowy z bardzo dobrym, 
80 – procentowym wynikiem i jako je-
den z dwunastu sędziów z całego świa-
ta został zakwalifikowany do wyjazdu 
na igrzyska.
– To nie tylko wielka radość, ale także 
spora satysfakcja z faktu, że zostałem za-
kwalifikowany, być może jest to furtka do 
mojej dalszej kariery sędziowskiej już na 
poziomie międzynarodowym – powiedział 

„sednu” rafał zlezarczyk.
Młody sędzia wciąż gra w szeregach iV-
ligowej drużyny uks-u zarabie, ale więk-
sze nadzieje wiąże z karierą sędziowską.
- Jako zawodnik zaczynałem przygodę z 
tenisem stosunkowo późno, bo dopiero w 
wieku trzynastu lat, zatem trudno przy-
puszczać, abym był gotowy sprawić nie-
spodziankę i stać się markowym graczem 
natomiast na karierę sędziowską wciąż 
mam dużo czasu i dobre prognozy.
igrzyska w nankinie trwać będą 10 dni. 
rafał liczy na to, że oprócz obowiązków 
sedziego będzie mógł zobaczyć niektóre 
atrakcje państwa środka. 
 „sedno” otrzymało obietnicę spotkania 
się z rafałem, kiedy powróci on z igrzysk 
w nankinie. Mamy nadzieję, że wówczas 
sędzia przekaże nam swoje wrażenia z tej 
wielkiej, prestiżowej imprezy.
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Jeden z dwunastu

(RED)

Zarówno na myślenickim ...

Tym razem serduszka były dwa
w tyM roku kaMil ostrowski i spółka zagrali dla Mateusz-

ka chroBaka i kacpra raka. oBaj chłopcy są Mieszkań-
caMi sułkowic, oBaj chodzą do tej saMej klasy sułkowickiej 
podstawówki, oBaj cierpią na choroBę serca.
z roku na rok myślenicki turniej nabiera tempa. coraz więcej ludzi przychodzi do hali 
widowiskowo – sportowej na zarabiu, aby wesprzeć akcję swoim datkiem. w przy-
padku Mateusza, który przeszedł już szereg operacji i zabiegów potrzebne są środki na 
dalsze leczenie, w przypadku kacpra chodzi o operację ratującą życie, do której musi 
dojść jak najszybciej. pewnie gdyby tego typu imprez, jak ta organizowana przez ka-
mila ostrowskiego i grupę jego przyjaciół było więcej, chłopcy mieli by szanse szyb-
szego powrotu do zdrowia. podczas imprezy pieniądze zbierano do puszek, odbyła się 
także tradycyjna licytacja podarowanych organizatorom imprezy gadżetów, wśród któ-
rych zauważyliśmy m.in. piłkę z podpisami graczy Borussi dortmund, zdjęcie toma-
sza adamka i roberta kubicy (oba z autografami zawodników) oraz koszulki z auto-
grafami piłkarzy. gościem specjalnym myślenickiego turnieju był były piłkarz wisły 
kraków i kadry narodowej Maciej żurawski. sportowy aspekt turnieju to 24 drużyny 
na jego starcie i niezwykle zacięte, stojące na wysokim poziomie pojedynki. w finale 
spotkały się zespoły Byfa (z braćmi kubą i Michałem góreckimi na czele) i fc po-
ziomki ze szczyrzyca. wygrali przyjezdni 2-1. najważniejszą informacją turniejową 
jest jednak ta, że zebrano w sumie kwotę 21 tysięcy złotych. jak powiedział nam ka-
mil ostrowski zostanie ona podzielona demokratycznie na dwie równe połowy.
w organizacji imprezy pomogli: stanisław cichoń – konferansjer gali finałowej, krzysz-
tof karpeta, iwona szydlak, Marek pajka, Michał gwóźdź, adrian kasprzyk, łukasz 
kucharczyk, dagmara ostrowska, olga święch, łukasz Mikołajczyk, tadeusz szy-
dlak, Małgorzata szydlak, Bartłomiej łętocha, anna zięba, renata Mistarz, sławomir 
nowak, szkoła tańca samba, szkółka piłkarska orliki Myślenice. ponadto organiza-
torzy dziękują: krystynie drabik, ewie czarnocie, Barbarze drewienkiewicz, Marii 
hodurek, agnieszce salawie, jadwidze hanuli i renacie sikorze. organizatorami ho-
norowymi turnieju byli: elżbieta Bryjak i aleksander jopek, patronat honorowy spra-
wowali: Burmistrz Miasta i gminy Myślenice Maciej ostrowski, senator Vii kaden-
cji stanisław Bisztyga, poseł Marek łatas, przewodniczący rady gminy jerzy gra-
bowski. sponsorzy: Miasto i gmina Myślenice, sport Myślenice, zsp – Małopolska 
szkoła gościnności, konik, firma inżynieryjno-budowlana talaga, familia, crawtico, 
restauracja to&owo, hotel willa pod skocznią, pizzeria camorra, pizzeria toni 
pepperoni, pixel, jania autohaus, drukarnia grafipack, galeria zmysłów, Biogenika, 
ars Vitae, oprawa muzyczna i świetlna arkadiusz Możdżeń – dj lenny. charytatyw-
nie turniej wsparli sędziowie z kolegium sędziów podokręgu piłki nożnej Myślenice 
na czele z krzysztofem cienkoszem, służba medyczna – Mateusz wielocha. wszyst-
kim wyżej wymienionym organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc.
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