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SEDNO: ROZMAWIAMY W PAń-
SKIM DOMU W DOBCZYCACH. 

W POKOJU NA STOLE PIĘTRZY SIĘ 
POKAźNY STOS OPASŁYCH KSIĄG 
I ALBUMÓW. CO TO TAKIEGO?
WŁODZIMIERZ JUSZCZAK: To kroniki i 
zdjęcia związane z gminą i miastem Dob-
czyce. Są tutaj także kserokopie i orygi-
nały artykułów  związanych z regionem 
dobczyckim pochodzące z rożnych gazet.
Po co gromadzi Pan te wszystkie do-
kumenty?
To moja, życiowa pasja. Zawsze ma-
rzyłem o tym, aby dokumentować to 
wszystko co dzieje się na terenie nasze-
go miasta i gminy, pokazywać jacy ludzie 
tutaj mieszkają i co robią. Ludzie przemi-
jają, odchodzą, coś powinno po nich zo-
stać dla potomnych.
Jaką datę mają pierwsze dokumenty 
zgromadzone przez Pana?
To 1990 rok. Choć tak na poważnie moje 
zbieractwo rozpoczęło się w 2002 roku, 
kiedy po raz pierwszy zostałem radnym 
Rady Miejskiej Dobczyc.
Na czym polega gromadzenie tych 
dokumentów? Czy codziennie prze-
gląda pan prasę i wyławia z niej ma-
teriały dotyczące Dobczyc?
Dokładnie tak to wygląda. Moja żona 
prowadzi kiosk w Dobczycach, czasem 
ją zastępuję za ladą. Zawsze rozpoczy-
nam dzień od przejrzenia prasy, głównie 
„Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakow-
skiej” czy „Gazety Wyborczej”, które pi-
szą o Dobczycach. Jeśli znajdę interesu-
jący mnie artykuł kupuję gazetę wyci-
nam go, kseruję na papierze samoprzy-
lepnym i wklejam do kroniki. Doskona-
le układa się także moja współpraca z 
działem promocji Urzędu Gminy i Miasta 
Dobczyce. Magda Gaweł, Sabina Cygan 
i Joanna Talaga pomagają mi w prowa-
dzeniu moich kronik, często z tej pomo-
cy korzystam.
Jakie artykuły interesują Pana szcze-
gólnie?
Wszystkie, które związane są z Dobczy-
cami i gminą, które dotyczą inwestycji, 
gospodarki, kultury i sportu.
Jest Pan z aparatem, a ostatnio tak-
że z kamerą w ręku na wszystkich, a 
na pewno na większości imprez odby-
wających się w Dobczycach?
Fotografowanie to moja druga, życio-
wa pasja. Dokumentuję obiektywem to 
wszystko, co dzieje się w Dobczycach. 
Posiadam tysiące zdjęć. Analogowych, 
w komputerze, na dyskach zewnętrz-
nych i na płytkach CD.
Czy dzisiejsze Dobczyce bardzo się 

foto: maciej hołuj
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PoWIAtoWY PUNKt INfoRMAcYjNY MA-
łoPoLSKIej AGeNcjI RoZWojU ReGIo-

NALNeGo SA W MYśLeNIcAch ZMIeNIł 
SWoją dotYchcZASoWą SIedZIbę.
to bardzo ważna dla przedsiębiorców oraz osób 
chcących założyć własną firmę informacja. od kil-
kunastu dni siedziba punktu mieści się w lokalu przy 
ulicy Klakurki w popularnej „dziekance”.
Podczas otwarcia nowego biura wiceprezes MARR, 
były senator Stanisław bisztyga (na zdjęciu) mó-

zmieniły w stosunku do tych sprzed lat, które 
uwieczniał Pan na swoich fotografiach?
Zmiany są kolosalne. Postęp jest olbrzymi. Wszędzie. 
Na rynku, na Wzgórzu Zamkowym, na obrzeżach mia-
sta.
Kiedy ma Pan czas na to, aby pracować przy swo-
ich kronikach. Są prowadzone wręcz wzorowo, 
przejrzyście, z dużą pedanterią i estetyką. To musi 
być ogrom pracy?
Często siedzę po nocach i pracuję. Ale to dla mnie wiel-
ka przyjemność.
Od czterech kadencji pełni Pan funkcję radnego 
Rady Miejskiej Dobczyc. Czy fakt ten wiąże się z 
Pana pasją dokumentalisty?
Oczywiście. Nie ma dnia, abym nie żył Dobczycami. I 
jako radny i jako pasjonat dokumentalista. Muszę wie-
dzieć co i gdzie się dzieje, gdzie powstają nowe inwesty-
cje, jakie inicjatywy podejmują ludzie. Staram się tam 
być z aparatem i dokumentować wydarzenia.
Czy gazety dużo piszą o Dobczycach?
Tak. Wynika to z tego, że dużo się u nas dzieje.
Ludzie czytają te artykuły?
Oczywiście. Są ciekawi i chcą wiedzieć co się dzie-
je na ich terenie. Poza tym każdy taki artykuł budu-
je w nich dumę.
Wymieniając tytuły prasowe pominął Pan „Tape-
tę”, lokalny miesięcznik, który niedawno obchodził 
piętnastolecie. Czy spełnia on Pana oczekiwania?
Myślę, że tak. Współpracuję z tym miesięcznikiem re-
gularnie, podczas jubileuszu otrzymałem nawet wy-
różnienie.
Czy taka gazeta jest Dobczycom potrzebna?
Oczywiście. Fajnie, że jest, należy ja wspierać, aby jak 
najdłużej ukazywała się na lokalnym rynku prasowym. 
Dobczycanie przyzwyczaili się już do niej i zawsze py-
tają kiedy będzie nowy numer.
Porozmawiajmy teraz o Pana karierze samorzą-
dowca. Rozpoczął Pan przygodę z nią w 2002 roku, 

przygoda ta trwa do dzisiaj. Jaki jest najwięk-
szy dotychczasowy Pana sukces jako radnego?
Nigdy nie przypisuję sobie zasług indywidualnie, bo 
też jako radny nie działam w pojedynkę, ale wraz z 
koleżankami i kolegami radnymi czyli z Radą. To jest 
zespół ludzi i w takich kategoriach należy rzecz całą 
rozpatrywać.
Przeżył Pan trzy rady, ta obecna jest czwartą. 
Którą z nich uważa Pan za najbardziej owocną, 
konstruktywną?
Nie można traktować sprawy w ten sposób. Wia-
domo, że tylko rada zgodna ma szansę coś zrobić, 
ale każda kolejna rada, w jakiej miałem możliwość 
pracy, przynosiła ze sobą pewne wartości, osiągnię-
cia. Można różnić się w pewnych sprawach i poglą-
dach, ale jako radni, jako Rada powinniśmy dążyć 
do wspólnego celu, a tym celem jest dobro naszych 
mieszkańców.
Jakie największe sukcesy osiągnięte przez ko-
lejne Rady Miejskie na przestrzeni lat wymienił-
by Pan dzisiaj?
Myślę, że olbrzymim sukcesem jest powstanie ob-
wodnicy Dobczyc. To wielka zasługa nieżyjącego 
od trzech lat, mojego przyjaciela burmistrza Mar-
cina Pawlaka. Sukcesem są także: powstanie stre-
fy przemysłowej, sfinalizowanie budowy Regional-
nego Centrum Oświatowo – Sportowego, które dzi-
siaj nosi imię Marcina Pawlaka, wreszcie sukcesem 
jest także renowacja murów miejskich oraz cmenta-
rza. Sukcesem jest także wybudowanie strażnicy dla 
OSP Dobczyce, wykonanie kanalizacji dla Kornatki, 
Brzezowej, Stojowic. W każdej miejscowości gdzie są 
kluby sportowe wybudowano zaplecza dla klubów. 
Wkrótce rozpocznie się budowa żłobka i kapitalny re-
mont przedszkola samorządowego nr 3 .
Często w Pana wypowiedziach przewija się na-
zwisko burmistrza Marcina Pawlaka?
To był wielki człowiek i wielki przyjaciel. Bardzo mi 
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DROGI CZYTELNIKU

Jeden z samorządowców zapytał mnie kon-
fidencjonalnie jakiś czas temu dlaczego tak 

dużo piszemy na naszych łamach o Dobczy-
cach? Powiem szczerze - zdębiałem. Tym bar-
dziej, że ów samorządowiec jest mieszkańcem 
... Dobczyc teoretycznie więc powinien być za-
dowolony z faktu, że tak dużo miejsca poświę-
camy w naszej gazecie jego miejscowości. Sa-
morządowiec wolałby jednak, abyśmy więcej 
miejsca poświęcali dorobkowi Starostwa Po-
wiatowego. Twierdzi, że dzieje się tam sporo 
dobrego. Być może. Z drugiej strony można 
zastanawiać się czy owo dobro nie jest wpi-
sanym w status powiatu obowiązkiem i czy 
nie po to właśnie ta instytucja powołana zo-
stała do życia?
Dobczyce są miastem znacznie mniejszym od 
Myślenic, gdyby było inaczej to pewnie one 
pełniłyby rolę stolicy powiatu. W Dobczycach 
dzieje się tak dużo i tak dobrego, że nie sposób 
przejść obok tych wydarzeń obojętnie. Dlate-
go też w numerze, który macie Państwo przed 
sobą znowu będzie o Dobczycach.
Włodzimierz Juszczak umawiał się ze mną na 
wywiad przez cztery miesiące. - Nie pcham się 
na afisz - mówił. Wreszcie przycisnąłem czło-
wieka. Juszczak to ikona Dobczyc, tak jak El-
żbieta Kautsch czy zmarły dwa lata temu bur-
mistrz Marcin Pawlak. Znają go tu wszyscy. Od 
czterech kadencji pełni funkcję radnego Rady 
Miejskiej. Można zatem rzec, że jest jednym z 
tych ludzi, którzy kształtują i nadają bieg tam-
tym i dzisiejszym Dobczycom. Juszczak mówi, 
że bez swojego rodzinnego miasta nie mógłby 
żyć. Jest zresztą swoistym jego kronikarzem. 
W domowym archiwum przechowuje opasłe 
tomy wypełnione po brzegi dokumentami i 
zdjęciami związanymi z miastem. Nie ma na 
świecie drugiego takiego zbioru. Po prostu nie 
ma. Archiwum prowadzone jest z pedantyczną 
wręcz dokładnością. To kopalnia wiedzy o Dob-
czycach. Historycy będą kiedyś wdzięczni Wło-
dzimierzowi Juszczakowi za jego benedyktyń-
ską pracę i cierpliwość. Wywiad z Włodzimie-
rzem Juszczakiem Wielkim Strażnikiem Dob-
czyc na trzech pierwszych stronach numeru.
Dobczyce to także festiwal „Talenty Małopol-
ski 2018”, to mała Julita Jarząbek, przyszła pio-
senkarka, gimnastyczka, a może wirtuoz gita-
ry, to także Nikola Nowicka, młoda amazon-
ka, o której pewnie jeszcze nie raz usłyszymy.
Samorządowiec, którego wspomnieliśmy na 
początku znowu będzie zawiedziony. A co 
tam, niech będzie.                          Maciej Hołuj
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wił o roli jaką dzisiaj pełni kiero-
wana przez niego instytucja, kto 
może z jej usług korzystać i jakie 
są jej sukcesy oraz możliwości w 
krzewieniu przedsiebiorczości.
Nowe biuro przy ulicy Klakur-
ki czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 
16. Można tutaj także dzwo-
nić w celu uzyskania szczegó-
łwych informacji pod nume-
ry: 602278182, 602376518 oraz 
12/6179987.

go brakuje. Byliśmy bardzo zżyci. Jako przewodniczą-
cy Komisji Gospodarczej i Budżetowej jeździłem z bur-
mistrzem Pawlakiem po całej gminie odwiedzając miej-
sca, gdzie trwały inwestycje. Burmistrz udowadniał mi 
codziennie, że samorządowiec to służba i że należy za-
wsze wysłuchać i słuchać ludzi.
Dzisiaj funkcję burmistrza Dobczyc pełni Paweł 
Machnicki, kiedyś bardzo bliski współpracownik 
burmistrza Pawlaka, jego były zastępca?
Burmistrz Paweł Machnicki jest bezpośrednim konty-
nuatorem dzieła rozpoczętego przez Marcina Pawlaka. 
Kiedyś był to wzorowo wręcz współpracujący ze sobą 
duet. Mogę dzisiaj sparafrazować obecną działalność 
burmistrza Machnickiego znanym powiedzeniem, że 
niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Jako długoletni radny dobczycki ma Pan doskona-
ły przegląd tego co działo się i dzieje aktualnie na 

terenie Dobczyc i gminy. W jakim kierunku, Pana 
zdaniem, powinny zmierzać, jak rozwijać się współ-
czesne Dobczyce?
Myślę, że w kierunku rozwoju turystyki. Dobczyce za-
wsze starały się być atrakcyjne turystycznie. Strefa 
przemysłowa jest etapem zamkniętym. Jedynym za-
daniem czekającym nas w tym miejscu jest rozbudo-
wa i modernizacja oczyszczalni. Prace trwają. W stre-
fie przemysłowej działa kilkanaście podmiotów dają-
cych ludziom pracę. Płyną stamtąd podatki, które są 
przeznaczane na kolejne inwestycje w Dobczycach. I 
niech tak zostanie. Za sprawą burmistrza Machnickie-
go i jego zespołu ludzi w UGiM Dobczyce pozyskały 
kwotę 27 milionów złotych na inwestycje w sferze re-

kreacyjno – turystycznej. Lada moment rozpoczną się 
prace związane z powstaniem w Dobczycach parku 
miejskiego. W jego skład wejdą lodowisko, korty teni-
sowe oraz pływalnia. Mają powstać ścieżki rowerowe 
i biegowe. Skoro mówimy o turystyce nie możemy za-
pominać o Wzgórzu Zamkowym. To perełka Dobczyc. 
Największa atrakcja turystyczna przyciągająca tysią-
ce odwiedzających. Wiele tutaj już zrobiono, ale wiele 
jeszcze trzeba zrobić. Plany są ambitne.
A co z Zalewem Dobczyckim? Czy tutaj też widzi 
Pan konieczność zmian?
Zdecydowanie tak. To kolejna, wielka atrakcja Dobczyc 
i okolic. Wspieram i będę wspierał wszystkie projekty, 
które zmierzają do tego, aby Zalew Dobczycki został 
wreszcie udostępniony do celów rekreacyjnych. Od po-
nad 20 lat władze gminy Dobczyce starają się o udo-
stępnienie Zbiornika Dobczyckiego niestety nie wszystko 
zależy od nich gdyż pewne decyzje są odgórne.
Kolejna kadencja samorządowa dobiega końca. 
Czy będzie Pan w nowej ubiegał się o reelekcję 
mandatu radnego?
Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Zastanawiam 
się czy nie czas ustąpić miejsca młodszym. Ale nawet 
gdyby stało się tak, że nie wezmę udziału w walce o 
miejsce w przyszłej Radzie, zawsze będę wspierał ją w jej 
działaniach, jeśli tylko zmierzały będą w dobrą stronę.

Nie ma dnia, abym nie żył Dobczy-
cami. I jako radny i jako pasjo-

nat dokumentalista. Muszę wiedzieć 
co i gdzie się dzieje, gdzie powsta-
ją nowe inwestycje, jakie inicjatywy 
podejmują ludzie - włodzimierz juszczak

NIGdY NIe PRZYPISUję SobIe
ZASłUG INdYWIdUALNIe

WŁODZIMIERZ JUSZCZAK:

rozmawiał: maciej hołuj

Nie ma na świecie drugiego człowieka, który posiadałby tak bogaty zbiór 
materiałów dotyczących Dobczyc. Włodzimierz Juszczak od lat gro-

madzi dokumenty dotyczące swojego rodzinnego miasta i jest w tym nie 
tylko niezwykle dokładny i pedantyczny, ale także bardzo konsekwentny.

WŁODZIMIERZ JUSZCZAK - urodzony w 
Dobczycach, żonaty, dwoje dorosłych dzie-
ci. Z wykształcenia elektromechanik, długo-
letni pracownik Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej w sekcji kontroli wysokich 
zapór wodnych. Współzałożyciel Zrzesze-
nia Kupieckiego. Radny w czterech ostat-
nich kadencjach, przez dwie kadencje Prze-
wodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miej-
skiej. Żona Lucyna prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Pasje: gromadzenie doku-
mentów związanych z Dobczycami, fotogra-
fia, wędrówki górskie.

Dwuletni Kacperek chodurek z jasieni-
cy choruje na nowotwór mózgu. Ma-

lec Urodził się 20 maja 2016 roku. do szpi-
tala trafił 18 grudnia 2017 roku z powo-
du zaburzeń chodu i gorączki. do tamtej 
chwili rozwijał się bardzo dobrze. Wcześ-
nie zaczął chodzić i już zaczynał mówić. W 
SoR po wykonaniu tomografu kompute-
rowego głowy stwierdzono wodogłowie. 
Kacperek został przeniesiony na oddział 
Neurochirurgii. Założono mu zbiornik Ric-
khama w celu odbarczenia płynu mózgo-
wo - rdzeniowego. Rezonans magnetycz-
ny głowy wykonany 21 grudnia 2017 roku 
wykazał guza szyszynki w okolicy blasz-
ki czworaczej. badanie wykazało rzad-
ki embrionalny nowotwór złośliwy okre-
ślany jako etANtR.
Rodzice Kacperka zrobili wszystko, aby 
malec mógł zostać poddany operacji w 
jednej z wiedeńskich klinik. dzięki pomo-
cy ludzi dobrej woli i dobrego serca ze-
brano kwotę ponad 30 tysięcy euro, ta-
kie bowiem były koszty operacji. opera-
cja odbyła się drugiego maja. Nadal jed-
nak potrzebne są środki na leczenie ma-
łego Kacperka. dlatego rodzice proszą 
o pomoc wszystkich zainteresowanych. 
Pomóc Kacperkowi można dokonu-
jąc wpłaty na konto: fundacja Pomo-
cy dzieciom i osobom chorym „Kawa-
łek Nieba” bank bZ WbK 31 1090 2835 
0000 0001 2173 1374 tytułem: „1448 po-
moc dla Kacperka chodurek”. Wpłaty 
zagraniczne – foreign payments to help 
Kacper: fundacja Pomocy dzieciom i 
osobom chorym „Kawałek Nieba” 
PL31109028350000000121731374 swift 
code: WbKPPLPP bank Zachodni WbK 
title: „1448 help for Kacperek chodurek”. 
Aby przekazać 1% podatku dla Kacper-
ka: należy w formularzu PIt wpisać KRS 
0000382243 oraz w rubryce - informa-
cje uzupełniające – cel szczegółowy 1% -  
„1448 pomoc dla Kacperka chodurek”. 
Więcej szczegółów na stronie: https://
www.kawalek-nieba.pl/kacper-chodurek 
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PoMÓŻMY KAcPeRKoWI

foto: archiw
um



SEDNO

4/maj 2018

(RED.)

człowiek miesiącafoto: maciej hołuj

(RED.)

oficjalne otwarcie drogi na osuwisku w Dziekanowicach

OSIeM LAt tRZebA bYło NA to, AbY od-
bUdoWAć dRoGę , KtÓRA W 2010 RoKU 

PodcZAS SłAWNej PoWodZI oSUNęłA 
SIę W dZIeKANoWIcAch (GMINA dobcZY-
ce). NAKłAdeM 4,5 MILIoNA ZłotYch NA-
PRAWIoNo dRoGę NIWeLUjąc UPRZed-
NIo oSUWISKo I ZAbeZPIecZAjąc je be-
toNoWYM MUReM oPoRoWYM (NA NA-
SZYM ZdjęcIU).
Mur naszpikowano specjalnymi, wzmacniającymi 
go kotwami i palami. droga podobno ma wytrzy-

foto: maciej hołuj

mać co najmniej 25 lat. tak przynajmniej twierdzi 
geolog, profesor Antoni Wójcik. Zdaniem profeso-
ra przeprowadzone w tym miejscu badania geolo-
giczne stwierdziły, że osuwisko „pracowało” już w 
piątym wieku przed jezusem.
Inwestor i zarządca drogi – Powiat Myślenicki – 
otrzymał na odbudowę osuwiska kwotę 3,6 milio-
na ze środków zewnętrznych. Na inwestycję cze-
kała społeczność całej wsi, bowiem znacznie skra-
ca ona drogę do kościoła, zwłaszcza mieszkańcom 
pobliskiego Sierakowa. 

MAją bLIŻej
do KoścIołA

(RED.)

Ludwik Dziewoński, mieszkaniec 
Dziekanowic: Dziękuję Bogu za to, 
że pozwolił odbudować tę drogę i 
za to, że mogę się dzisiaj nią przejść. 
Była bardzo potrzebna ludziom, któ-
rzy dzięki niej mają bliżej do kościoła, 
a którzy od lat tędy chodzili. I chociaż 
trwało to tak długo, jak mówią lepiej 
późno, niż wcale. foto: maciej hołuj

Jest radną Rady Miejskiej w Myśleni-
cach drugą kadencję. obecnie pia-

stuje funkcję wiceprzewodniczącej tej 
Rady. bardzo aktywnie włączyła się w 
niesienie pomocy choremu na nowo-
twór, dwuletniemu Kacperkowi z ja-
sienicy. Za poświęcenie i bezinteresow-
ną troskę o innych przyznajemy eleo-
norze Lejdzie miano człowieka Mie-
siąca maja.

ELEONORA LEJDA
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Myślenicach

RAdNI Z KoMItetU WYboRcZeGo bURMI-
StRZA MAcIejA oStRoWSKIeGo PRZY 

SPRZecIWIe oPoZYcjI (SZeścIU RAdNYch) 
PRZeGłoSoWALI KoLejNą, KoNtRoWeR-
SYjNą UchWAłę. dotYcZY oNA Podję-
cIA dZIAłAń ZMIeRZAjącYch do oŻYWIe-
NIA SPołecZNo – GoSPodARcZeGo MY-
śLeNIcKIeGo RYNKU WRAZ Z otocZeNIeM.
Sprzeciw radnych opozycyjnych wywołał zapis 
uchwały (cyt:) w sprawie przyjęcia „Gminnego pro-
gramu rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 
2016 – 2025” Rada Miejska w Myślenicach aprobuje 
wszelkie działania Burmistrza Miasta i Gminy Myśle-
nice zmierzające do pobudzenia aktywności gospo-
darczej oraz ożywienia społeczno – gospodarczego 
myślenickiego rynku i jego okolic.
Radni opozycyjni domagali się od burmistrza spre-
cyzowania pojęcia wszelkie działania. czy to ozna-
cza, że na przykład burmistrz będzie mógł podpi-
sywać umowy nie pytając o zgodę radnych? fakt, 

że burmistrz może podejmować decyzje sam nie 
pytając o zgodę i opinię Rady jest zdaniem rad-
nych opozycyjnych zbyt daleko posuniętą dowol-
nością kompetencyjną, która nie wiadomo czemu 
ma służyć. - Dlaczego Rada ma taką uchwałę zaak-
ceptować? - pytali.
Zdaniem opozycji Rada pozbywa się w ten sposób 
swoich przewidzianych statutem praw na rzecz 
burmistrza, tymczasem musi mieć wpływ na to co 
się dzieje w mieście i gminie, bowiem po to zosta-
ła właśnie powołana do życia. opozycja zapropo-
nowała formalnym wnioskiem, aby uchwałę wró-
cić pod obrady stosownej komisji i tam ją dopre-
cyzować, tym bardziej, że wprowadzona zosta-
ła do programu sesji autopoprawką burmistrza w 
ostatniej chwili czyli podczas sesji (zwyczaj często 
stosowany przez burmistrza Macieja ostrowskie-
go). Wniosek jednak przepadł. Za jego odrzuce-
niem głosowali radni z komitetu wyborczego Ma-
cieja ostrowskiego.

WSZeLKIe dZIAłANIA
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Czy burmistrz powinien mieć tak daleko sięgającą władzę, aby Rada Miejska nie 
miała nad nią kontroli? Co ma znaczyć zapis: wszelkie działania?Takie pytania 

rodzą się po ostatniej sesji Rady Miejskiej Myślenic, kiedy to przegłosowana została 
treść uchwały dającej burmistrzowi miasta wolną rękę co do działań prowadzonych 
na płycie myślenickiego rynku.

Dwie inwestycje sułkowickie: nowy budynek Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Sułkowicach oraz ograniczenie niskiej emisji na terenie gmi-

ny Sułkowice poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pale-
nisk i kotłów węglowych znalazły się w wykazie ogólnopolskiego Konkur-
su otwartego Modernizacja 2017 roku zorganizowanego przez Stowarzy-
szenie ochrony Narodowego dziedzictwa Materialnego i Związek Powia-
tów Polskich. obie inwestycje nagrodzono dyplomami. budynek przed-
szkola zgłosił do konkursu Urząd Gminy, wymianę kotłów natomiast za-
rekomendowała Małgorzata Mrugała - prezes Wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

SUłKoWIcKIe INWeStYcje Z dYPLoMAMI



SEDNO

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

Myślenice ul. Drogowców 5 
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Tel. (12)  272-56-70, 272-56-71, kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów:

alergologia: dr.med. G.Osmenda
choroby wewnętrzne: lek.med. A. Cyganek, lek.med. A. 

Homenda, lek.med. M. Przała
chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz, 

lek.med R. Gdula , lek.med K. Panuś, lek.med. Z.Kus
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med 

J.Krzywoń, dr.med J.Zasada
dermatologia: lek.med M. Lijowska-Bochnia

diabetologia: lek.med. W.Głodzik
endokrynologia: dr.med T. Koblik, lek.med. K.Tyrawa

gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk -Pietruszka

kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński, lek.med. R.Machnik
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med. J.Stoliński

laryngologia: prof.dr.hab.med. J.Pilch, dr.med A. Ścisławski, 
lek.med.K.Wróblewska, lek.med. J.Wąsowicz

medycyna pracy: lek.med. T. Mrowca-Kliś, lek. med. A. 
Delikat, lek.med. M.Fordoński
nefrologia: lek. med. A.Wojton

neurologia: lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska, lek.
med. K.Soboń

okulistyka: lek.med. W. Moczulski,  lek.med. A.Papiernik, 
lek.med. J.Głowacka

ortopedia: lek. M. Święch, dr.med. P. Ślęczka, lek.med. W. 
Satora, lek.med. W. Ambroży, lek.med. K.Karkosz, lek.med. 

P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A. Murzyn, lek.med. E.Zimmer - Satora

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

Uprzejmie informujemy, że w pomieszczeniach naszej 
przychodni uruchomiła działalność

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH „Profesja”
Zapraszamy do nowo uruchomionego Gabinetu 

Alergologicznego

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

z siedzibą w Myślenicach ul. Drogowców 5
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2017 r. 
Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

udzielane będą w gabinetach zlokalizowanych w Myślenicach 
przy ul. Władysława Jagiełły 1. (dawniej budynek WR Medica 

– naprzeciw apteki Pani mgr. E. Pucz)
Zapraszamy pacjentów do korzystania z naszych usług .
Uprzejmie informujemy o konieczności dokonania ponownych 
zapisów do lekarzy POZ przyjmujących w naszej przychodni 

poprzez złożenie nowych deklaracji wyboru.
Zapisy pacjentów przyjmowane będą od dnia 1 czerwca 
2017r. w godzinach pracy przychodni , od poniedziałku 

do piątku od 8.00 do 18.00   
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 

telefonu : (12) 312-71-20, (12) 312-71-21
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Burmistrz dobczyc, Izba Gospodar-
cza dorzecza Raby w dobczycach 

oraz rodzina zaprasza wszystkich na 
12 maja na godzinę 17 do sali widowi-
skowej RcoS, aby wspomnieć zmarłą 
przed dwoma laty Marię brożek, preze-
sa wspomnianej izby, przedsiębiorczyni 
dobczyckiej, laureatki Krzyża Małopol-
ski oraz wyróżnienia Zasłużony dla Zie-
mi dobczyckiej.

WSPoMNą MARIę bRoŻeK

burmistrz starał się bronić uchwały twierdząc, że jest to na razie uchwała intencyj-
na. Mówił także o tym, że burmistrz musi poruszać się w obrębie prawa. jeśli to pra-
wo przekroczy zawsze można na niego … donieść (nie wiadomo dokładnie czy była 
to aluzja do czekającej burmistrza rozprawy sądowej 15 maja w związku z oskarże-
niami prokuratury o przyjęcie korzyści majątkowej).
fakt, że jest to uchwała intencyjna nie zmienia postaci rzeczy, że zapis jest zły daje 
bowiem burmistrzowi daleko idące kompetencje, nad którymi Rada kontroli mieć 
nie będzie. W obronie burmistrza wystąpili popierający go radni. Między innymi 
Kazimierz dąbrowski i Agnieszka Węgrzyn. ta ostatnia stwierdziła, że uchwała ma 
tylko wzmocnić współpracę radnych z burmistrzem i że burmistrz nie może zrobić 
nic więcej poza swoimi określonymi prawem obowiązkami co radny Robert Pitala 
nie bez ironii w głosie skwitował, iż radna Agnieszka Węgrzyn oświeciła wreszcie 
Radę i że teraz radni już wszystko wiedzą.
ciekawą lekturą jest uzasadnienie wyżej wspomnianej uchwały. otóż została ona 
podjęta, zdaniem uchwałodawcy, bowiem Gminny Program Rewitalizacji wska-
zał na takie problemy jak: rotacja działalności gospodarczej, stagnacja wynikają-
ca z przeniesienia się handlu z rynku na obrzeża miasta, problemy techniczne (zły 
stan dróg, nawierzchni chodników, rynku, sieci) oraz niska aktywność społeczna. 
Myślenicki rynek martwy jest od dawna i dawno powinny zostać podjęte działa-
nia ozywienia go. Zapytajmy zatem przy okazji kto odpowiada za taki stan rze-
czy? Kto doprowadził do tego, że działalność gospodarcza przeniosła się na obrze-
ża miasta, kto, że drogi, chodniki znajdują się w opłakanym stanie i że społeczność 
nie podejmuje aktywności?

*
cyfrologii ciąg dalszy. oto kwoty, jakie burmistrz Myślenic wypłacił w latach 2012 – 
2016 w formie nagród dla pracowników UMiG. Kadra kierownicza (dyrektor urzę-
du, skarbnik gminy, sekretarz gminy) – 2012 – 59.000 zł, 2013 – 74.700 zł, 2014 – 
73.195 zł, 2015 – 52.400 zł, 2016 – 51.180 zł. Naczelnicy wydziałów UMiG – 2012 
– 10 osób – 111.872 zł, 2013 – 10 osób – 155.582 zł, 2014 – 10 osób – 137.833 zł, 
20115 – 10 osób – 153.366 zł, 2016 – 10 osób – 114.900 zł. Zastępcy naczelni-
ków, kierownicy referatów i biur UMiG – 2012 – 9 osób – 72.064 zł, 2013 – 9 osób 
– 71.600 zł, 2014 – 9 osób – 75.210 zł, 2015 – 10 osób – 108.205 zł, 2016 – 8 osób 
– 86.710 zł. W sumie jest to kwota – 1.397,817 złotych. (RED.)

Po RAZ KoLejNY PRZeGłoSoWANA PRZeZ RAdNYch RAdY MIejSKIej 
W MYśLeNIcAch (KoMItet WYboRcZY bURMIStRZA MAcIejA oS-

tRoWSKIeGo) UchWAłA ZoStAłA UZNANA ZA NIeZGodNą Z PRAWeM.
chodzi o uchwałę dotyczącą podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z 
nich. Uchylił ją tym razem Komisarz Wyborczy w Krakowie, który stwierdził, że po-
dział został oparty na nieprawdziwych danych, bowiem na terenie gminy Myślenice 
funkcjonuje 17, a nie jak podaje gmina 15 sołectw. Uchwalony przez gminę podział 
jest zatem oparty na nieprawdziwych danych i nie jest zgodny z przepisami Kodek-
su Wyborczego. Komisarz wezwał gminę do wykonania podziału raz jeszcze, z tym, 
że teraz w sposób zgodny z prawem.
Za pytany o komentarz do całej sprawy pod nieobecność burmistrza Macieja os-
trowskiego sekretarz gminy Myślenice odmówił go twierdząc, że nie będzie spra-
wy komentował dopóki nie rozstrzygnie się odwołanie gminy od decyzji komisarza.

(RED.)

KoLejNA UchWAłA do ... KOSZA

(RED.)
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rozmowa ze zBiGNieWeM saNoWskiM specjalistą do spraw promocji w LGD „Tutystyczna Podkowa”, pasjonatem robotyki, tenisa ziemnego i pożarnictwa

6/maj 2018

SEDNO: JAKĄ ORGANIZACJĄ JEST LOKAL-
NA GRUPA DZIAŁANIA „TURYSTYCZNA 

PODKOWA”? KIEDY I W JAKIM CELU ZOSTA-
ŁA POWOŁANA?
ZBIGNIEW SANOWSKI: „Turystyczna Podkowa” 
jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 
celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. 
Wszystko zaczęło się w 2006 roku. Wówczas istniało 
na naszym terenie nieformalne stowarzyszenie pię-
ciu gmin. Liderem był wójt gminy Siepraw, Tadeusz 
Pitala. W tym okresie udało nam się otrzymać dofi-
nansowanie, najpierw 120 tysięcy złotych, następ-
nie aż 700 tysięcy. Pieniądze przeznaczone były na 
zintegrowaną strategię rozwoju obszarów wiejskich. 
Ruszyliśmy z działalnością „Turystycznej Podkowy”. 
Dzięki tym funduszom zorganizowaliśmy szkolenia 
dla rolników, przedsiębiorców, odbyło się również 
szkolenie we Francji.
Jakie gminy wchodzą w skład Turystycznej Pod-

kowy?
Początkowo w skład grupy wchodziło pięć gmin: Sie-
praw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa i Pcim. 
W czerwcu 2016 roku poszerzyliśmy swoją działal-
ność, łącząc się z Lokalną Grupą Działania „Klimas”, 
z którą wcześniej współpracowaliśmy. Od tego mo-
mentu dołączyły do nas jeszcze dwie gminy: Tokar-
nia i Lubień. 
Jakie kluczowe projekty realizuje obecnie Lokal-
na Grupa Działania?
Jednym z kluczowych działań, projektów są nabo-
ry dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej. Mają oni moż-
liwość uzyskania wsparcia finansowego w wysoko-
ści 60 tysięcy złotych. Organizujemy również gran-
ty dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządo-
wych. W tym przypadku udzielamy środków finan-
sowych od 5 do 50 tysięcy złotych. Są to fundusze 
przeznaczone zarówno na zachowanie dziedzictwa, 
na zagospodarowanie czasu wolnego lub dofinan-
sowanie organizacji pozarządowych.
Skąd się wzięło u Pana zainteresowanie robo-
tyką?
Jak w wielu przypadkach zainteresowanie wzięło 
swój początek już w dzieciństwie. Jako chłopiec ba-
wiłem się klockami i tak zostało. Obecnie robotyka 
jest alternatywą dla dzieci, które większość wolnego 
czasu spędzają przy komputerze. W tym przypadku 
łączymy przyjemne z pożytecznym. 
Czy uczestnicy zajęć z robotyki biorą udział w 
zawodach?
Tak. W pierwszych okresach działalności odnosili-
śmy duże sukcesy, później niestety już mniejsze. Bra-
liśmy też udział w Robocampie organizowanym w 
Krakowie przez Akademię Górniczo - Hutniczą, ale 
tam prezentowane są roboty o skomplikowanej bu-
dowie. Poziom tego wydarzenia jest bardzo wysoki.
W jakim wieku są uczestnicy zajęć?
Na zajęcia przychodzą dzieci, które potrafią po-
sługiwać się komputerem i przejawiają zaintereso-
wanie konstruowaniem robotów z klocków. Jest to 
przedział wiekowy od drugiej do piątej klasy szko-
ły podstawowej.
Czy osoby starsze też uczestniczą w zajęciach?
Nie, uczestniczą w nich tylko dzieci.
Kolejną sferą Pana zainteresowań jest tenis 
ziemny. Skąd wziął się pomysł na założenie szkół-
ki tenisowej „Rakieta”?

W pewnym sensie szkółka tenisowa powstała jako 
alternatywa dla klubów piłkarskich. W Sieprawiu 
zbudowano korty tenisowe, dlatego postanowiliśmy 
utworzyć szkółkę propagującą grę w tenisa. 
Czy zauważa Pan zainteresowanie sieprawian 
tą dyscypliną sportu?
Zdecydowanie tak. Z roku na rok jest ono coraz więk-
sze. W zeszłym roku mieliśmy około 80 osób, które 
uczestniczyły regularnie w naszych zajęciach. 
Czy „Rakieta” jest także organizatorem zawo-
dów tenisowych?
Turnieje organizujemy od kilku lat. Na początku był 
to Siepraw Cup, turniej, który odbywał się w sierp-
niu podczas imprezy gminnej. W późniejszych latach 
odbyły się też zawody dla dzieci do 15 lat. Od zeszłe-
go roku na rozpoczęcie sezonu organizujemy turniej 
Debel Mix, a w czerwcu planujemy przeprowadzić 
rozgrywki tylko dla mieszkańców gminy Siepraw.
Czy tenisiści „Rakiety” trenują także zimą?
W okresie zimowym, dzięki uprzejmości Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu zajęcia odbywają się w hali 
w Sieprawiu. Planujemy w tym roku zorganizować 
turniej tenisa w hali. Będzie to coś zupełnie nowego. 
Coś czego jeszcze nie było w naszej gminie.
Czy powstaną w Sieprawiu kryte korty tenisowe?
Budowa kortów krytych od lat leży w sferze naszych 
marzeń. Planujemy ich budowę. Mam  informację z 
Urzędu Gminy, że jeżeli tylko znajdą się fundusze to 
korty kryte w Sieprawiu powstaną.
Kiedy prowadzony jest nabór do poszczególnych 
grup tenisowych?
Nabory prowadzimy na początku sezonu, zarówno 
letniego, jak i zimowego. Informację o nas można 
znaleźć w Internecie, na Facebooku - tam podane 
są też dane kontaktowe. Zawsze można do nas za-
dzwonić z pytaniami czy wątpliwościami.
I na koniec naszej rozmowy trzecia pasja Zbi-
gniewa Sanowskiego – pożarnictwo. Jak długo 
działa Pan w straży i czy widzi Pan jakieś zmia-
ny, które zaszły tym okresie?
Jestem strażakiem od 11 lat. Jeśli chodzi o zmiany, 
to są i to spore. Przeprowadzono remont remizy, za-
kupiono nowy samochód.
Pańska działalność pożarnicza została doce-
niona?
Nie lubię się chwalić, ale skoro Pani pyta, to w mar-
cu otrzymałem Srebrny Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa.

Zbigniew Sanowski, mieszkaniec Sieprawia jest 
jednym z tych ludzi, którzy aktywnie kształtu-

ją obraz swojej miejscowości. Na co dzień pracow-
nik LGD „Turystyczna Podkowa”, poza pracą pasjo-
nat: robotyki, tenisa ziemnego i pożarnictwa. W każ-
dej z tych trzech dziedzin działa bardzo aktywnie czy-
niąc to społecznie.

NIe LUbIę SIę chWALIć ...
ZBIGNIEW SANOWSKI:

rozmawiała: anna matoga

fo
to

: 
m

ac
ie

j 
ho

łu
j

Zdziwiło mnie nieco oburzenie pana radnego 
Mateusza Sudra z Rady Miejskiej w Myśleni-

cach z faktu dostarczania tuż przed sesją projek-
tu uchwał. Przecież każdy Polak wie, że radnym 
w większości naszych samorządów jest się po to, 
aby inkasować dietę za unoszenie ręki zgodnie z 
wolą wójta, burmistrza czy starosty. A niby po co 
dostarczać wcześniej projekt uchwał? Jeszcze nie 
daj Boże, jakiś niezdyscyplinowany czy nawiedzo-
ny koleś z nudów go przeczyta i dojdzie do wnio-
sku, iż jest to bubel prawny, a w każdym razie 

rzecz wymagająca dopracowania czy konsultacji. Za-
miast unieść górną kończynę w odpowiednim czasie, 
zgodnie z oczekiwaniem, za co mu bardzo uczciwie 
płacą, zacznie wybrzydzać, dzielić włosek na czwo-
ro czy o zgrozo! ... radzić, powołując się na ślubowa-
nie, na obowiązek wobec wyborców, którzy powie-
rzyli mu troskę o wspólne dobro. Przecież zarówno 
absolwenci z likwidowanych gimnazjów jak i ciocie 
seniorki z Uniwerystetu Trzeciego Wieku obywatel-
sko edukowane, świetnie wiedzą, że ta cała demo-
kracja to jedna wielka ściema, listek figowy, ukrywa-

jąca zupełnie inny ustrój. Władza samorządowa 
jest po to, aby ładnie wyglądała z nami na zdję-
ciu (zwłaszcza z okazji okrągłego jubileuszu czy 
pikniku rodzinnego).
My mieszkańcy chcemy przede wszystkim świę-
tego spokoju, niech się samorząd nie wtrąca w 
nasze sprawy, a my w ramach rewanżu nie bę-
dziemy wtrącać się w jego interesy. Jest nam 
potrzebny tylko po to, aby było o kim ... plotko-
wać, kogo podziwiać, kogo prosić, komu dzięko-
wać, kogo przyjmować i rozczulać się do łez, że 
jednak mimo nawału zajęć raczył nas zaszczycić 
swoją obecnością.

Obywatel (znany redakcji)

Po co PotRZebNY jeSt SAMoRZąd?



SEDNO
aGNieszka soBczak - kuPiec „Wynalazczynią Roku 2017”

7/maj 2018
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AGNIeSZKA SobcZAK – KUPIec MA 36 LAt, A jUŻ od SKRÓtÓW oZNAcZAjącYch 
StoPNIe NAUKoWe PRZed jej NAZWISKIeM KRęcI SIę W GłoWIe. dR hAb. INŻ. 

AGNIeSZKA SobcZAK – KUPIec PRof. PK. PK to PoLItechNIKA KRAKoWSKA. ReSZtA 
to tYtUłY NAUKoWe.
Nie dalej jak cztery lata temu pisaliśmy o Agnieszce Sobczak – Kupiec jako o doskonale niezapowia-
dającym się naukowcu. dzisiaj piszemy już jako o doskonałym. dojrzałym, mającym na swoim kon-
cie wiele naukowych sukcesów i osiągnięć. Najświeższym z nich jest tytuł „Wynalazczyni Roku 2017” 
nadany myśleniczance przez Naczelną organizację techniczną. Stosowną nagrodę Agnieszka Sob-
czak – Kupiec odebrała pod koniec marca podczas uroczystej gali Not w Warszawie, gdzie obecni 
byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z reprezentantami prezydenta RP na czele.
od kilku lat Agnieszka Sobczak – Kupiec jest pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii i technolo-
gii chemicznej w Instytucie chemii i technologii Nieorganicznej na Politechnice Krakowskiej. Kieruje 
tam trzyosobowym zespołem, który pracuje nad rozwojem materiałów znajdujących zastosowanie w 
lecznictwie (tzw. biomateriały). Prowadzi także zajęcia z doktorantami. Pisze książkę dotyczącą na-
notechnologii, która ma ukazać się w dwóch językach: polskim i angielskim. - Za tym wszystkim kry-
je się ciężka praca, nie należy czekać aż rzeczywistość sama się zmieni, ale zmieniać ją. To moje motto.
Pomiędzy obecnością w laboratorium, a obowiązkami mamy (dwie córki) Agnieszka Sobczak – Ku-
piec znajduje czas na udział w kolejnych edycjach ... Runmageddonu. Niedawno wróciła z Wrocła-
wia, a kilka dni temu stanęła na starcie imprezy organizowanej w Myślenicach.

Myśleniczanka dr hab. inż. AGNIESZ-
KA SObCZAK-KUPIEC profesor Po-

litechniki Krakowskiej na Wydziale Inży-
nierii i Technologii została zwyciężczynią 
Konkursu WYNALAZCZYNI 2017. Laureat-
ka zajmuje się otrzymywaniem nanometa-
li, nanosrebra i nanozłota. Porusza się na 
pograniczu inżynierii materiałowej, tech-
nologii chemicznej i nanotechnologii. Na-
śladując naturę, opracowuje biomimetycz-
ne materiały wszczepienne, wzorowane na 
strukturach biologicznych. Stworzyła syn-
tetyczny substytut kości o właściwościach 
antybakteryjnych. W 150 rocznicę urodzin 
wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej nob-
listki Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzy-
szenie Polskich Wynalazców i Racjonaliza-
torów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) 
wraz z czasopismem „Przegląd Technicz-
ny” i przy wsparciu Urzędu Patentowe-
go RP zorganizowały Konkurs - Plebiscyt 
„Wynalazczyni 2017”. Agnieszka Sobczak 
– Kupiec jest laureatką tego konkursu.

od tYtUłÓW KRęcI SIę W GłoWIe

M.H.
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Podobno jest lepiej z czystością brzegów Raby. taką opinię usłyszeliśmy od Pawła Augustynka – 
halnego (na naszym zdjęciu), szefa sekcji „Przyjaciele Raby” działającej w strukturach oddzia-

łu PZW w dobczycach. Sekcja ta rok rocznie podejmuje trud sprzątania brzegów Raby na odcinku 
od mostu w dobczycach do mostu w Gdowie. - Nie tak dawno jeszcze w korycie Raby znajdowaliśmy 
porzucone lodówki i wózki dziecięce, dzisiaj koryto jest w zasadzie czyste, a to co zebraliśmy to śmieci z 
brzegów. Wciąż jeszcze są ludzie, którzy uważają nadrabiańskie krzaki za dobre miejsce do składowa-
nia swoich śmieci. Od wielu lat namawiam gminy na zorganizowanie straży nadbrzeżnej, która pilno-
wałaby tutaj porządku - mówi halny. W tym roku czterdziestu uczestników akcji zebrało około 150 
worków śmieci.

NIe jeSt dobRZe, choć bYWAło GoRZej

(RED.)

akcja proekologiczna starostwa powiatowego

KILKA tYSIęcY SAdZoNeK dRZeW 
oWocoWYch I KRZeWÓW RoZ-

dAło beZPłAtNIe WśRÓd MIeSZKAń-
cÓW PoWIAtU MYśLeNIcKIeGo MY-
śLeNIcKIe StARoStWo.
Akcja proekologiczna odbywająca się pod 
hasłem „Pomóż złapać oddech światu, po-
sadź drzewo od Powiatu” prowadzona była 
na myślenickim rynku, przed Zespołem Szkół 
im. księdza józefa tischnera w dobczycach, 
w Lubniu oraz w Sułkowicach przy szkołach 
zarządzanych przez Powiat. Wszędzie w tych 
miejscach po sadzonki ustawiały się długie 
kolejki. W samych tylko Myślenicach rozdano 
ich ... tysiąc. Akcja ma nawiązywać do mod-
nych ostatnio projektów sadzenia drzew w 
celu poprawy powietrza. ci, którzy sadzon-
ki otrzymali obiecali solennie, że posadzą je 
w swoich przydomowych ogrodach. (RED.)

PoSAdŹ dRZeWo
od PoWIAtU

foto: maciej hołuj
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fotograficzny świat dzikiej przyrody BoGdaNa kasPerczYka

piknik ekologiczny w Dobczycach

fLAGI od PiS i Po

8/maj 2018

foto: m
aciej hołuj

(RED.)

z przymrużeniem oka

Mniej lub bardziej typowe święta według por-
talu nonsensopedia: 12 maja – światowy dzień 
Ptaków Wędrownych, 13 maja – światowy dzień 
chorego, święto Matki bożej fatimskiej, 14 maja 
– dzień farmaceuty, 15 maja – święto Polskiej Mu-
zyki i Plastyki, dzień Geja, dzień bez Samochodu, 
16 maja – dzień Straży Granicznej, 17 maja – Mię-
dzynarodowy dzień telekomunikacji, 18 maja – 
Międzynarodowy dzień Muzeów, 19 maja – dzień 
Mycia Samochodów, Międzynarodowy dzień Ry-
sowania Mahometa, 20 maja – Międzynarodowy 
dzień Płynów do Mycia Naczyń, 21 maja – świato-
wy dzień Rozwoju Kulturalnego, dzień odnawia-
nia Znajomości, 22 maja – dzień Praw Zwierząt, 
Międzynarodowy dzień Różnorodności biologicz-
nej, 23 maja – dzień Spedytora, światowy dzień 
Żółwia, 24 maja – dzień cyrylicy, europejski dzień 
Parków Narodowych, 25 maja – dzień Stempla-
rza, dzień Piwowara, dzień Mleka, dzień Ręcz-
nika, 26 maja – dzień Znalezienia Kaspara hau-
sera, 27 maja – dzień Samorządu terytorialnego, 
dzień biżuterii, 28 maja – dzień bez Prezerwaty-
wy, 29 maja –  dzień chwalenia biedy, dzień We-
terana działań poza Granicami Państwa Polskie-
go, 30 maja – dzień bez Stanika, 31 maja – dzień 
Pracownika Przemysłu Spożywczego.

WodA, WodA, dUŻo WodY!
JUŻ Po RAZ tRZecI Z INIcjAtYWY bUR-

MIStRZA dobcZYc PAWłA MAch-
NIcKIeGo odbYł SIę W MURAch RcoS 
dZIeń WodY I PoWIetRZA, IMPReZA MA-
jącA NA ceLU PRoPAGoWANIe eKoLo-
GIcZNeGo tRYbU ŻYcIA. W PRojeKt ZA-
ANGAŻoWAłY SIę dZIecI Z dobcZYcKIe-
Go PRZedSZKoLA oRAZ SZKołY Pod-
StAWoWej.
Piknikowi ekologicznemu towarzyszyło wiele 
dzikawych atrakcji. Między innymi możliwość 
wymiany odpadów na sadzonki takich drzew 
jak: grab, sosna czy brzoza, wykład znanego 
entymologa dr hab. Kazimierza Wiecha, któ-
ry opowiadał o owadach, przedstawienie dzie-
ci zatytułowane: „W harmonii z przyrodą” czy 
możliwość zwiedzania zapory oraz elektrowni 
wodnej. Krakowskie MZWiK przygotowało film 
o uzdatnianiu wody. Piknikowi towarzyszyła 
także akcja charytatywna – zbierano pieniądze 
na leczenie chorego onkologicznie mieszkańca 
dobczyc Konrada haberkiewicza.

SEDNO
patronuje

M.H.

Z okazji przypadającego na 2 maja święta fla-
gi Narodowej myśleniccy politycy i samorzą-

dowcy z ramienia PiS i Po zorganizowali na pły-
cie myślenickiego rynku prowadzone od kilku lat 
akcje rozdawania flag.
Akcją PiS dowodził poseł na Sejm RP jarosław Szla-
chetka (na zdjęciu z prawej) zaś Po senator VII ka-
dencji Stanisław bisztyga. W sumie rozdano miesz-
kańcom Myślenic około 700 flag.
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reklama

konkurs „Smaki gościnności 2018” w myślenickim „Tytusie”

9/maj 2018

„KRÓL LeW” dLA KAcPeRKA

fo
to

: 
ar

ch
iw

um

FASoLA PIęKNY jAś Z doLINY dUNAjcA 
bYłA GłÓWNą bohAteRKą cZWARtej 

jUŻ edYcjI MIędZYNARodoWeGo KoN-
KURSU SZKÓł GAStRoNoMIcZNYch „SMAK 
GoścINNoścI 2018” ZoRGANIZoWANeGo 
PRZeZ MAłoPoLSKą SZKołę GoścINNo-
ścI IM. tYtUSA chAłUbIńSKIeGo W MYśLe-
NIcAch. W KoNKURSoWe SZRANKI StANę-
ło cZteRNAścIe SZKÓł W tYM tRZY SPo-
ZA PoLSKI (WęGRY, hISZPANIA, RUMUNIA).
We wcześniejszych edycjach konkursu główne role 
grały: jabłko raciechowickie, charsznicka kapusta i 
jagnięcina podhalańska. Konkurs ma bowiem pro-
mować małopolskie produkty regionalne i tradycyj-
ne. W tym roku motywem przewodnim był Piękny 
jaś, chociaż odnieśliśmy wrażenie, że dorodna fa-
sola pielęgnowana pieczołowicie na polach doliny 
dunajca stanowiła zaledwie dodatek do dań głów-
nych. Pomysłowość kulinarna uczestników konkur-
su przyprawia o zawrót głowy. Aż trudno uwierzyć 
co można „wyczarować” ze zwykłej fasoli. I tak na 
przykład zwycięzcy konkursu, reprezentanci Zespo-

łu Szkól Gastronomiczno – hotelarskich w Gdań-
sku (na naszym mniejszym zdjęciu) przygotowa-
li ... sernik z fasoli na zakąskę oraz gołębia z fa-
solą i burakiem (notabene gołąb w tajemniczych 
okolicznościach zniknął z talerza, na którym był 
prezentowany). Laureaci trzeciego miejsca: Mi-
chał Kurek i emil Kasprzycki (na naszym dużym 
zdjęciu), reprezentanci Małopolskiej Szkoły Goś-
cinności, wychowankowie Anny Stasik zaprezen-
towali łososia sous – vide z kremem z fasoli, ka-
wiorem chrzanowym i … gąbką bazyliową (przy-
stawka) oraz roladkę wieprzową w panierce zio-
łowej z kulkami fasoli i chipsem z boczku w aro-
matycznym sosie (danie główne).
fakt, że w konkursie uczestniczyły szkoły z tak 
odległych miejscowości jak: Gdańsk, łódź, Koś-
cierzyn, Kutno czy tarnów świadczy o prestiżu 
tego wydarzenia. ten ostatni podkreślony zo-
stał przez obecność Roberta Makłowicza, znane-
go autora telewizyjnego programu kulinarnego, 
który nie tylko wygłosił wykład, ale także naryso-
wał „Sednu” swoją wersję psa (patrz strona 19).

łoSoś SoUS - VIde Z KReMeM Z fASoLI 

foto maciej hołuj

KoLejNYM, WSPANIAłYM, KoLoRoWYM I RoZtAńcZoNYM SPeKtA-
KLeM URAcZYło MYśLeNIcZAN StUdIo tAńcA „R”.

„Król lew” to reżyserskie i choreograficzne dzieło: oliwii bochenek, Karoliny Mo-
skal, Agnieszki Skorut i Magdaleny Ziemby. to także dzieło dobczyckiego muzyka 
Piotra Skóry, który zajął się stroną muzyczną i dubbingiem. Spektakl można było 
zobaczyć na scenie sali widowiskowej MoKiS zaś część dochodu z niego prze-
znaczono na pomoc dla chorego na nowotwór mózgu, dwuletniego Kacperka z 
jasienicy (o chłopcu piszemy na stronie 3). 
Na naszym zdjęciu jedna ze scen spektaklu. (RED.)
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PobIeGNą „o Złotą KÓZKę”
StoWARZYSZeNIe „RoZbIeGANe dob-

cZYce” jUŻ Po RAZ dRUGI ZAPRASZA 
WSZYStKIch MIłośNIKÓW bIeGANIA NA 
RodZINNY MINI feStIWAL bIeGoWY „o 
Złotą KÓZKę”. IMPReZA odbędZIe SIę 4 
cZeRWcA W dobcZYcKIM ReGIoNALNYM 
ceNtRUM ośWIAtoWo – SPoRtoWYM IM. 
bURMIStRZA MARcINA PAWLAKA.
biegać będą dzieci i dorośli. organizator impre-
zy przewidział różne dystanse w zależności od 
wieku biegaczy. I tak dzieci w wieku do 5 lat po-
konają dystans 100 metrów, w wieku od 6 do 7 

lat dystans 200 metrów, w wieku od 8 do 9 lat 400 
metrów, od 10 do 11 lat 600 metrów zaś w wieku 
od 12 do 13 lat dystans 800 metrów. biegi dla dzie-
ci rozgrywane będą na błoniach przy wspomnia-
nym RcoS-ie.
bieg główny oraz zawody Nordic Walking rozegra-
ne zostaną na dystansie 5 kilometrów. Start i meta 
na błoniach. Uczestnicy tych zawodów pokonają 
trasę wiodącą ulicami: Szkolną, jagiellońską, Wi-
tosa, Garncarską, św. Anny, Kilińskiego, Rynek, Pił-
sudskiego, długosza, jagiellońską, Lubomirskich, 
dominika, Słoneczną, łanową, Piastowskich, Lu-

bomirskich i ponownie Szkolną. W biegu głów-
nym udział wziąć mogą zawodnicy powyżej 14 
roku życia. Program zawodów obejmuje: godz. 
11 – otwarcie biura zawodów, 13.30 – zamknię-
cie listy zgłoszeń dla dzieci, 14 – start biegów 
dla dzieci, 15.30 zakończenie zgłoszeń do bie-
gu głównego, 16 – start biegu głównego, 17.45 
– zakończenie imprezy. Szczegółowe informa-
cje dotyczące imprezy można znaleźć na stro-
nie gminy dobczyce: www.dobczyce.pl oraz na 
facebooku. „Sedno” objęło imprezę swoim pa-
tronatem medialnym.

SEDNO
patronuje

(RED.)

Po RAZ PIeRWSZY NA KoNIU NIKoLA NoWIcKA, MIeSZKANKA NoWej WSI (GMINA dob-
cZYce) USIAdłA MAjąc … RoK. W ZASAdZIe NA KoNIU (A bYł to ŹRebAK) PoSAdZIł 

ją dZIAdeK. dZISIAj NIKoLA MA SIedeMNAścIe LAt I UPRAWIA SKoKI PRZeZ PRZeSZKo-
dY. NA KoNIU SIAdAłA tYSIące RAZY cZYNIąc to jUŻ beZ PoMocY dZIAdKA.

Początki
tak naprawdę (czytaj: na poważnie) przygoda Nikoli z koniem rozpoczęła się w wieku ośmiu lat. Za 
namową cioci Magdy Kwinty, która była właścicielką kilku koni, Nikola dosiadła kucyków. - Nie bałam 
się koni, czułam do nich wielka sympatię i uwielbiałam jeździć na kucyku – wspomina dzisiaj dziewczy-
na. ciocia Magda namówiła swoją siostrzenicę do udziału w zawodach. ta posłuchała jej i tak w 2011 
roku wraz z koniem znalazła się na zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody w Konarach. - 
Te zawody nie były udane – mówi Nikola. - Koń poniósł mnie z ujeżdżalni. To był hucuł, a hucuły mają ta-
kie zachowania we krwi. Rok po tym wydarzeniu Nikola raz jeszcze pojawiła się na starcie zawodów w 
Konarach. Incydent nie osłabił w niej chcęci jeżdżenia na koniu, wręcz odwrotnie „nakręcił” ją do dal-
szego działania. Rozpoczęła codzienne treningi na przydomowej ujeżdżalni i na okolicznych łąkach.

Kaja, Bongo i Ametys
Pierwszy sukces z kucykiem o imieniu Kaja i pod okiem trenerki Karoliny Gucy nastąpił w 2014 roku, 
kiedy Nikola wygrała towarzyski Puchar Małopolski w Swoszowicach. - Podjęliśmy wówczas decyzję, 
że czas na większego konia – mówi Nikola. W przydomowej stajni ciocia Madzia miała jeszcze jednego, 
większego kucyka o imieniu bongo,  z którym Nikola osiągała sukcesy w 2015 i 2016 roku. W 2017 roku 
Nikola wyrosła z kucyków i w stajni pojawiła się 12-letnia Ametys, czeska klacz gorącokrwista, wycho-
wanka słynnej hodowli Rudiego Wassibauera. Na tym koniu Nikola staruje do dzisiaj. jeździ na nim co-
dziennie koło domu. Raz w tygodniu trenuje skoki na parkurze w Swoszowicach. dzisiaj pokonuje prze-
szkody o wysokości 130 centymetrów. - Pamiętam, że zaraz po przyjeździe do domu Ametys uciekła na 
łąkę – wspomina Nikola. - Przyjaźń z koniem zawiązała się bardzo szybko, wielu moich znajomych i przy-
jaciół było tym faktem zszokowanych. trudno się dziwić, skoro Nikola ma ciągły kontakt z koniem. co-
dziennie nie tylko jeździ na nim, ale także czyści go, karmi i sprząta w jego boksie. - Ametys zjada oko-
ło pięciu kilogramów pożywienia dziennie. Są to specjalistyczne pasze na rozbudowę mięśni, wysłodki bu-
raczane i oczywiście owies, siano, a przed samymi zawodami także pasze energetyczne. Ulubionym poży-
wieniem Amci jest świeża trawka, marchewka oraz jabłka. 

Sukcesy
W 2014 roku dosiadająca Kaji Nikola wygrała towarzyski Puchar Małopolski w rundzie brązowej czyli 
pokonując parkur z przeszkodami o wysokości 60 centymetrów. był to pierwszy znaczący wynik ama-
zonki i konia. Rok 2015 i 2016 należały do kuca bongo, z którym nastolatka zajmowała czołowe miejsca 
w zawodach rangi ogólnopolskiej i regionalnej. Największym osiągnięciem w dotychczasowych star-
tach jest jednak trzecie miejsce wywalczone w tegorocznych ogólnopolskich Zawodach dzieci i Mło-
dzieży w Michałowicach, gdzie Ametys z Nikolą w siodle pokonała parkur z przeszkodami o wysokości 
130 centymetrów bez żadnej zrzutki.

Trening
Zapytaliśmy Nikolę jak wygląda jej trening z koniem. - Najpierw dziesięciominutowa rozgrzewka. Cho-
dzi o to, aby płyny znajdujące się pomiędzy ścięgnami konia rozeszły się po ciele zwierzęcia. Potem 15 mi-
nut kłusa, następnie jazda po drągach, czyli specjalnych, niskich przeszkodach, potem galop, mocny, cho-
dzi o to, aby przyzwyczaić konia do dużego tempa, jakie konieczne jest przy pokonywaniu przeszkód. Na 
koniec skoki. Trener dba o to, abym ciągnęła pięty w dół, prosto trzymała się na koniu, patrzyła przed sie-
bie i trzymała przy sobie łokcie.

Poprzeczka coraz wyżej
Przed Nikolą i Ametys nowe wyzwania. - Chcę w tym roku wziąć udział w Mistrzostwach Polski juniorów 
w Jakubowicach – mówi Nikola. - Zadanie o tyle trudne, że będziemy musiały po raz pierwszy zmierzyć się 
z przeszkodami o wysokości 140 centymetrów. Kiedyś jednak nie myślałam, że będziemy pokonywać prze-
szkody 130-centymetrowe. Nikolę i jej konia czeka trudny okres treningowy pod okiem trenera Krzysz-
tofa Leśniaka. czasu nie jest dużo. Mistrzostwa Polski już w sierpniu. Z jakimi nadziejami Nikola wy-
jedzie do jakubowic? - Będę walczyć o przeżycie – śmieje się amazonka. - Chcę gromadzić doświadcze-

foto: maciej hołuj
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W hALI WALK NA MYśLeNIcKIM ZARAbIU RoZeGRANo ZoRGANIZoWANY Po RAZ 
KoLejNY PRZeZ SeKcję ZAPAśNIcZą KS dALIN MeMoRIAł WłAdYSłAWA RUSKA, 

MARKA hoRAbIKA I GRZeGoRZA GoMULAKA. NA StARcIe ZAWodÓW StANęLI MłodZI 
ZAPAśNIcY (MłodZIcY I KAdecI) Z dZIeSIęcIU KLUbÓW Z WojeWÓdZtW: MAłoPoL-
SKIeGo, śLąSKIeGo, PodKARPAcKIeGo I LUbeLSKIeGo.
barw gospodarzy (dalin) broniło ośmiu zapaśników (trzech w kategorii młodzik, pięciu w kategorii 
kadet). dwóch z nich: Krzysztof Szpakiewicz i Adrian Poradzisz wywalczyło w swoich kategoriach 
wagowych  złote medale, dwóch: Wojciech łętocha i jakub Miska srebrne, trzech: hubert tylek, jan 
Mastela (w walce na naszym zdjęciu) i jakub Moskała brązowe zaś Antoni Starzec zajął piąte miej-
sce. drużynowo KS dalin uplasował się na drugim miejscu.  turniej został przeprowadzony wzoro-
wo pod względem organizacyjnym zaś trener myślenickich zapaśników Ryszard Szpakiewicz mógł 
być z postawy swoich podopiecznych zadowolony.

SIedeM MedALI ZAPAśNIKÓW dALINU

(RED.)

nia. Nie liczę na rewelacyjny wynik, jadę po naukę. drugim, bardzo ważnym wydarzeniem w tegorocz-
nym kalendarzu startowym Nikoli i Ametys są Międzynarodowe Zawody w Michałowicach. będzie to 
debiut duetu w zawodach tej rangi.

Co dalej?
dalej to tylko jazda na koniu. Nikola nie potrafi już wyobrazić sobie życia bez niej. chce jeździć, podno-
sić swoje umiejętności, startować w zawodach. I chociaż spadła z konia dziesiątki razy (raz nawet pię-
ciokrotnie pod rząd) nie zniechęca się. - Boję się, kiedy Nikola jeździ na koniu – mówi mama amazonki 
Katarzyna Nowicka. - Kiedy jeździła na kucyku nie miałam takich obaw bo bardziej przypominało to zaba-
wę, teraz kiedy jeździ na dużym koniu i skacze wyższe przeszkody często się denerwuję. Ale mimo to chcę, 
aby nadal jeździła i rozwijała się, bowiem widzę jaką sprawia jej to radość. Skoki przez przeszkody to bar-
dzo trudna dyscyplina, gdyż finał konkursu zależny jest od poziomu wyszkolenia zawodnika oraz wierz-
chowca. Wierzchowiec, czyli koń ma swoje humory i różnie reaguje na „straszaki” na parkurze, ma także 
swoje dobre i złe dni.  Nikola wiąże ze swoją pasją przyszłość..
trzymamy za Nikolę kciuki i niecierpliwie czekamy na kolejne informacje o jej startach.

Ich ŻYWIołeM Są PRZeSZKodY
Nikola i Ametys to przykład na to, jak wspaniale można łączyć wyczyn z miłoś-

cią do zwierzęcia, w tym przypadku do konia. Skoki przez przeszkody to trud-
na dyscyplina sportu, ale dla Nikoli Nowickiej z Nowej Wsi na drodze jej uprawia-
nia nie jest to żadna ... przeszkoda.

Na koniu zawodniczo jeździ także młodsza siostra Nikoli – Oli-
wia. Oliwia ma jedenaście lat i jest uczennicą piątej klasy Szko-

ły Podstawowej w Nowej Wsi. Inspiracją do rozpoczęcia konnych 
treningów były sukcesy odnoszone przez starszą siostrę. Oliwa jeź-
dzi na białym kucyku, tym samym, na którym kiedyś jeździła Niko-
la. Mała amazonka ma na swoim koncie pierwszy sukces. Zwycię-
żyła  w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci i Młodzieży w Michałowi-
cach w finale grupy A1 (przeszkody o wysokości 60 centymetrów). 
W chwili obecnej jest członkinią kadry Małopolski w skokach przez 
przeszkody. Pod koniec sierpnia Oliwię czeka start w zawodach Pu-
charu Polski w Jakubowicach. Zawodniczka trenuje codziennie w 
okolicach rodzinnego domu w Nowej Wsi.

M.H.

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

NIKOLA NOWICKA - ur. w Krakowie 7 maja 2001 roku, 
mieszka w Nowej Wsi, obecnie uczennica I klasy o profi-
lu biologiczno – chemicznym LO w Wieliczce Od wielu lat 
uprawia jeździectwo, specjalizuje się w skokach przez prze-
szkody, jest zrzeszona w klubie WLKS Krakus Swoszowice, 
regularnie startuje w ogólnopolskich oraz regionalnych za-
wodach skokowych osiągając wysokie wyniki. W 2017 roku 
zdobyła II klasę sportową. W 2017 roku laureatka nagrody 
Starosty Powiatu Myślenickiego w dziedzinie sportu, sty-
pendystka Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzi-
nie sportu w 2018 roku.
Najważniejsze osiągnięcia: Luty 2018 rok – III miejsce w Za-
wodach Ogólnopolskich w Michałowicach w finale konkur-
su Małej Rundy (125cm), marzec 2018 rok – III miejsce w 
Zawodach Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży w Michałowi-
cach w finale Rundy Juniorskiej i Młodzieżowej (130/135cm). 
2017 – I miejsce w Kategorii Juniorów w Pucharze Małopol-
ski. 2016 – I miejsce w Kategorii Juniorów Młodszych na ku-
cach w Pucharze Małopolski, II miejsce w Kategorii Junio-
rów Młodszych na kucach w Rankingu Małopolski, II miej-
sce w Towarzyskim Pucharze Małopolski Rundy Złotej, 2015 
– III miejsce w Towarzyskim Pucharze Małopolski Rundy 
Złotej, 2014 – I miejsce w Towarzyskim Pucharze Małopol-
ski Rundy Brązowej.
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najstarsza w 
Myślenicach

zaprasza w swoje progi
(ulica Niepodległości 6)
codziennie od 8 do 18
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Osiemdziesięciu zawodników z sześciu województw wzięło udział w II Międzywojewódzkich Za-
wodach w Speed – ballu, dyscyplinie sportu zodbywającej sobie na terenie powiatu myslenickie-

go coraz wiekszą popularność. turniej odbył się w dobczyckiej hali sportowej Regionalnego centrum 
oświatowo - Sportowego im. burmistrza Marcina Pawlaka. organizatorem zawodów było Stowa-
rzyszenie Sportownia zaś gospodarzem miasto dobczyce. W turnieju udział wzięli także zawodnicy 
z klubu Speed - balla z Poręby i dobczyc. bardzo dobrze spisały sie w turniejowych szrankach repre-
zentantki klubu z Poręby, wychowanki trenera Zbigniewa bizonia. Iwona Mistarz zdobyła „złoto” w 
kategorii super solo 14, Marcelina Ryś natomiast „srebro” w singlu 14 i super solo 14. Zawodniczka z 
dobczyc Natalia ślęczka zdobyła „brąz” w kategorii super solo juniorów. 
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DZIAłAjącY W dobcZYcAch od SZeścIU LAt Pod 
KIeRoWNIctWeM PAWłA PIWoWARcZYKA, dY-

ReKtoRA MIejScoWej MIejSKIej bIbLIoteKI PUb-
LIcZNej KLUb KULtURALNeGo KIbIcA GoścIł U SIe-
bIe ZNANeGo PIłKARZA WISłY KRAKÓW MAcIejA 
SAdLoKA. 
KKK ma na swoim koncie 76 meczów, w tym aż 73 spędzonych 
na sektorze stadionu Wisły Kraków, bo też temu zasłużonemu 
dla polskiej piłki nożnej klubowi kibicują mali miłośnicy „kopa-
nej” z dobczyc. Sprawy zaszły już tak daleko, że członkowie 
KKK tworzą eskorty wyprowadzające piłkarzy Wisły (i rywali) 
na mecz. do spotkania z Maciejem Sadlokiem członkowie KKK 
byli solidnie przygotowani. Nie tylko wznosili znane, wiślackie 
zawołanie: jazda, jazda biała Gwiazda, ale także prezentowali 
kibicowskie gadżety w postaci koszulek, czapeczek i obowiąz-
kowych dla szanującego się kibica szalików. Mottem KKK jest 
kibicowanie swojej drużynie bez urągania drużynie rywala. 
Maciej Sadlok odpowiadał na pytania małych kibiców, potem 
rozegrano kilka konkursów z nagrodami zaś na sam koniec pił-
karz rozdawał autografy, pozował do wspólnych zdjęć i … na-
pisał dedykację dla naszych czytelników.

foto: m
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jAZdA, jAZdA BIAŁA GWIAZDA!
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Klub Kulturalnego Kibica z Dobczyc gościł Macieja Sadloka
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ROBERT HUNDLA ZdobYWcą śWIdNIcY

(Red.)
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Trzech myślenickich rajdowców wzięło udział w I rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski – 46. Rajdzie świdnickim Krause: Robert hundla (pilot Grzegorza Grzyba, załoga na na-

szym zdjęciu), tomasz Kasperczyk (z pilotem damianem Sytym) oraz jacek Gruszczyński (pilot Pio-
tra Zaleskiego startującego samochodem marki porsche 911 ScR w historycznych Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostwach Polski). Najlepiej spisał się Robert hundla zostając zwycięzcą impre-
zy. Kasperczyk ze swoim pilotem zajął piąte miejsce natomiast Gruszczyński z Zaleskim ukończyli 
zmagania także na piątym miejscu. - Nie było łatwo - powiedział nam Robert hundla. - Rywale cały 
czas atakowali, na dodatek na OS nr 1 wypadlismy z trasy. Na szczęście wszystko skończyło się dla nas 
dobrze. Jestem bardzo zadowolony, to moje siódme zwycięstwo w RSMP.

MACIEJ SADLOK – ur. w Oświęcimiu w 
1989 roku, piłkarz Wisły Kraków, zanim tra-
fił do Wisły, z którą posiada aktualny kon-
trakt do 2021 roku bronił barw: Pasjonata 
Dankowice (wychowanek tego klubu), Po-
lonii Warszawa, Ruchu Chorzów. Obrońca. 
Reprezentant kraju w kadrze U-21, mecze 
w kadrze seniorskiej, wzrost 186 centyme-
trów, waga 80 kilogramów, dwukrotnie zaj-
mował trzecie miejsce w rozgrywkach eks-
traklasy, wystąpił także w finale Pucharu 
Polski w sezonie 2008/2009.

foto: maciej hołuj
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Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna w Dobczycach
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DoKłAdNIe SIedeM LAt teMU jedeNA-
StoLetNI WÓWcZAS KoNRAd PoLeW-

KA, SYN KRZYSZtofA PoLeWKI, StRAŻAKA 
Z MYśLeNIc deKLARoWAł NA NASZYch łA-
MAch, Że ZoStANIe StRAŻAKIeM, będZIe 
jeŹdZIł do AKcjI RAtoWNIcZYch I hoNo-
RoWo oddAWAł KReW. MÓWIł WÓWcZAS, 
Że NIe MoŻe docZeKAć SIę PełNoLetNo-
ścI, AbY MÓc WdRoŻYć W ŻYcIe PoWYŻ-
SZe PoStANoWIeNIA.
dzisiaj Konrad Polewka syn Krzysztofa Polewki, 
strażaka z Myślenic zrealizował swoje postanowie-
nia wykazując się niezłomną, godną podziwu kon-
sekwencją. W lipcu ubiegłego roku Konrad prze-
szedł wymagane przepisami badania lekarskie, 
których wynik pozwolił mu wziąć udział w podsta-
wowym szkoleniu strażaków – ratowników w Ko-
mendzie Państwowej Straży Pożarnej w … Wie-

liczce. We wrześniu młody strażak zdał z efektem 
pozytywnym egzamin przed komisją z Krakowa. 
od tego momentu może uczestniczyć w akcjach 
prowadzonych przez macierzystą jednostkę (oSP 
Myślenice – śródmieście) i oddawać krew w akcji, 
którą przed wielu laty zainicjował nieodżałowany 

Andrzej burzawa. - Pierwsza moja akcja to dzień 23 
grudnia ubiegłego roku – wspomina Konrad Polew-
ka. - O 23.29 rozległa się syrena alarmowa, płonął 
pustostan przy ulicy Łokietka w Myślenicach. Doga-
szaliśmy pożar i rozbierali resztki budynku.
Młody strażak wciąz podnosi swoje pożarnicze 
kwalifikacje. Ukończył kurs I stopnia obsługi sprzę-
tu do ochrony dróg oddechowych oraz sprzętu hy-
draulicznego służącego do ratownictwa drogowe-
go (konkretnie wycinania ofiar wypadków z za-
kleszczonych karoserii). odbył także i zaliczył bar-
dzo trudne ćwiczenia w komorze dymnej.
Konrad jest uczniem technikum Mechanicznego w 
ZSt-e w Myślenicach. działa aktywnie także w sze-
regach Malty. Marzy o Szkole Aspirantów, w której 
chciałby zdobywać wiedzę, a potem zostać stra-
żakiem zawodowym PSP. Znając jego upór i kon-
sekwencję w tym co mówi tak zapewne się stanie.

Nie często zdarza się tak, aby jede-
nastoletni szkrab dotrzymywał da-

nego słowa w … siedem lat później. 
W przypadku Konrada Polewki tak się 
właśnie stało. Już jako jedenastolet-
ni chłopiec Konrad wiedział kim chce 
zostać i jaki zawód wykonywać. Robił 
wszystko, aby zrealizować swoje ma-
rzenia. I dokonał tego!

KoNRAd, KtÓRY
dotRZYMUje SłoWA

maciej hołuj

2010 2018

KoNceRt dWÓch WSPANIAłYch ARtY-
SteK – PIANIStKI eWY PobłocKIej I 

SKRZYPAcZKI MARII SłAWeK ZAINAUGU-
RoWAł W dobcZYcKIM RcoS IM. bURMI-
StRZA MARcINA PAWLAKA cYKL MIędZY-
PoKoLeNIoWej AKAdeMII MUZYcZNej W 
dobcZYcAch.
Zanim wspomniane Panie przystąpiły do instru-
mentów zebrani w sali widowiskowej melomani 
mogli wysłuchać kilkuminutowej prelekcji dotyczą-
cej muzyki kameralnej i jej rozwoju na przestrze-
ni wieków. Potem już na scenie królowała muzy-
ka. Artystki wykonały najpierw Sonatę b-dur KV 
378 W.A. Mozarta, potem Sonatę (6) op. 30 nr 1 
L. Van beethovena zaś na koniec Rondo h-moll d 
895 f. Schuberta.
organizatorami koncertu byłi: Stowarzyszenie Pol-
skich Muzyków Kameralistów oraz Szkoła Muzycz-
na I stopnia w dobczycach. Projekt dofinansowa-
ła Gmina dobczyce. W ramach  Międzypokolenio-
wej Akademii Muzycznej w dobczycach planowa-
ne są kolejne spotkania z muzyką poważną. trwać 
będą aż do jesieni.

MARIA SŁAWEK – polska skrzy-
paczka, solistka i kameralistka. Wy-
stępowała m.in. w: Niemczech, Izra-
elu, Włoszech,Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Brazylii, Belgii, Ukrainie i USA. Jest 
absolwentką AM w Krakowie, gdzie 
też wykłada pełniąc funkcję asysten-
ta i gdzie uzyskała stopień doktora 
sztuk muzycznych. Jest także lau-
reatką nagrody Jerzego Katlewicza 
oraz stypendystką MKiDN i nagrody 
The Georg Solti Foudation.

EWA PObŁOCKA – absolwentka gdańskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, studia podyplo-
mowe w Hamburgu, jest laureatką międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych w: Vercelli, Borde-
aux i Warszawie. Koncertowała nieomal we wszyst-
kich krajach Europy, a także poza nią, w: RPA, Sin-
gapurze, Korei, Japonii i Australii. Jako solistka wy-
stępowała m.in. z: London Symphony Orchestra czy 
New Japan Philharmonic. Jest pedagogiem, prowa-
dzi klasę fortepianu w AM w Bydgoszczy. Otrzymała 
nagrodę MKiDN została także uhonorowana przez 
Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim.

WIRTUOZKI
W RcoS-ie

SEDNO
patronuje

foto: maciej hołuj foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj
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KRZYSZKoWSKI W „dZWoNNIcY”

NAjWIęKSZe SKUPISKo PoteNcjALNYch 
tALeNtÓW MUZYcZNYch I tANecZ-

NYch Z teReNU PoWIAtU MYśLeNIcKIeGo 
MIAło MIejSce W dobcZYcKIM ReGIoNAL-
NYM ceNtRUM ośWIAtoWo - SPoRtoWYM 
IM. bURMIStRZA MARcINA PAWLAKA. StA-
ło SIę tAK PRZY oKAZjI XXXI edYcjI feStI-
WALU foRM MUZYcZNYch I tANecZNYch 
„tALeNtY MAłoPoLSKI 2018”. 
dobczyce są przez ostatnie lata Mekką tego festi-
walu. od kilku lat bowiem rozgrywane są tutaj eli-
minacje powiatowe oraz finały wojewódzkie. trud-
no się dziwić, bo i atmosfera niezwykle przyjazna i 
organizacja wręcz wzorowa.
W tym roku do MGoKiS-u, głównego organizato-
ra festiwalu zjechały talenty, które wyłoniono pod-
czas eliminacji gminnych. W sumie 42 podmioty, 
211 wykonawców. to nieco mniej, niż w ostatnich 
latach, co niekoniecznie może świadczyć o tym, że 
talentów rodzi się dzisiaj w powiecie myślenickim 
mniej. czternaście tych podmiotów zaprezento-
wało się w układach tanecznych, reszta śpiewała 
i grała. częściej śpiewała. Poziom prezentacji róż-
ny. jak różni wykonawcy. trudno się zatem dziwić, 
że do finałów wojewódzkich, które odbędą się już 

za kilka dni także w dobczycach festiwalowe jury 
dopuściło cztery podmioty tańczące i osiem śpie-
wających. było też wiele wyróżnień, ale te nieste-
ty nie dałwały wyróżnionym przepustki do dal-
szej rywalizacji.
Po co i dla kogo ten festiwal? odpowiedź na tak 
postawione pytanie jest prosta. dla tych, którzy 
marzą o dalszej karierze artystycznej, a dla któ-
rych festiwal „talenty Małopolski” jest pierwszą, 
poważną próbą sił. Zresztą wystarczy przytoczyć 
w tym miejscu takie nazwiska jak: Natalia hodu-
rek czy Małgorzata Niewitała, panie które dzięki 
tytułowi „talent Małopolski” mogły owocnie roz-
winąć swoje artystyczne kariery.
Nieodłącznie siłą napędową dobczyckich elimina-
cji i finałów jest Adrian Kulik, instruktor tańca, kie-
rownik artystyczny  zespołu „dobczyce”. W tym 
roku ograniczył swoją obecność do krótkich zapo-
wiedzi oddając swoje miejsce w jury. czuwał jed-
nak nad wszystkim jak zawsze, pilnując, aby raz 
jeszcze festiwal odbył się bez zgrzytów i wpadek.
finały wojewódzkie zaplanowano na 18 i 19 maja 
w dobczycach. Wówczas wyłonione zostaną „ta-
lenty Małopolski” Anno domini 2018. Koncert lau-
reatów w „Piwnicy pod baranami”.

tALeNtÓW WcIąŻ NIe bRAKUje
SEDNO
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foto: maciej hołuj

(RED.)

W     kierowanej przez Grażynę Kosibę filii Myślenickiego ośrodka Kultury i Sportu – Wiejskim domu 
Kultury w Głogoczowie, w działającej tam „Galerii dzwonnica” można było oglądać w kwiet-

niu ciekawą wystawę fotografii młodego artysty, studenta II roku Wydziału Malarstwa krakowskiej 
ASP, mieszkańca Myślenic jędrzeja Krzyszkowskiego (na naszym zdjęciu przy fotografii zatytułowa-
nej „Granaty”). Nosząca tytuł: „Nożyk” wystawa to kilka kolorowych fotografii w manierze martwej 
natury, efekt twórczych poszukiwań Krzyszkowskiego. Młody artysta powiedział nam podczas wer-
nisażu, że chce uprawiać malarstwo, ale na życie zamierza zarabiać fotografią.
Kuratorem wystawy był jerzy fedirko, który prezentację fotografii poprzedził krótkim wykładem.
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uwaga talent - juLiTa jarzĄBek

cZARNo-bIAłe PodLASIe
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JULItA jARZąbeK, MAłA MIeSZKANKA dobcZYc, UcZeNNIcA cZWARtej KLASY SZKołY 
PodStAWoWej IM. jANA PAWłA II MA dZISIAj 10 LAt. jeSt dRobNą dZIeWcZYNKą o 

WIeLKIch AMbIcjAch. NIe tYLKo śPIeWA, GRA NA GItARZe, ALe tAKŻe SUMIeNNIe ćWI-
cZY GIMNAStę SPoRtoWą. dZIeWcZYNKA jeSt WSZechStRoNNIe UZdoLNIoNA. Po-
SIAdA WRodZoNY tALeNt, KtÓRY WIdocZNY jeSt GołYM oKIeM.
Po raz pierwszy zobaczyliśmy julitę podczas odbywającego sie w dobczycach festiwalu „talenty Mało-
polski” trzy lata temu. już wówczas zwróciła uwagę nie tylko naszą, ale także festiwalowego jury kwa-
lifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim. jakież było nasze zdziwienie, kiedy julitę spotkali-
śmy także podczas organizowanej w dobczycach przez Piotra Skórę, nauczyciela gimnastyki olimpia-
dzie gimnastycznej, gdzie wspaniale ćwiczyła i wysoko skakała (zdjęcie powyżej). jeszcze bardziej za-
skoczyła nas obecność julity w konkursie „Młodzi czarodzieje gitary” organizowanym przez dobczy-
cką Szkołę Muzyczną. jako jedyna reprezentantka szkół muzycznych z terenu powiatu myślenickie-
go wywalczyła w tym konkursie miejsce na podium (III) w swojej kategorii wiekowej. - Uczę się grać na 
gitarze od pięciu lat, obecnie w dobczyckiej Szkole Muzycznej, gram także na pianinie i akordeonie – po-
wiedziała nam dziewczynka w przerwie tegorocznego festiwalu „talenty Małopolski 2018”, w którym 
śpiewając piosenkę: „czy nastanie świt” wywalczyła awans do finału wojewódzkiego. - Niestety coraz 
mniej czasu mam na treningi gimnastyczne. Jestem w czwartej klasie i mam sporo nauki. Najbardziej lu-
bię spiewać. Często śpiewam w domu.
jak rozwinie się talent małej julity? czy kiedyś w przyszłości zostanie piosenkarką, wirtuozką gitary czy 
może utytułowaną gimnastyczką? odpowiedź przyniesie czas. Na razie julita przygotowuje sie do ko-
lejnego występu. 18 maja weźmie udział w wojewódzkim finale „talentów Małopolski 2018”.

foto maciej hołuj

jULItA jARZąbeK cZYLI tRZY W jedNYMMa w sobie wiele wrodzonego wdzięku. 
Śpiewa, gra na gitarze, pianinie i akor-

deonie, uprawia także gimnastykę sportową. 
Regularnie bierze udział w festiwalu „Talen-
ty Małopolski”. Julita Jarząbek – talent ro-
dem z Dobczyc.

StoWARZYSZeNIe MYśLeNIcKA GRUPA fotoGRAfIcZNA MGfoto oRAZ MIejSKA 
bIbLIoteKA PUbLIcZNA W MYśLeNIcAch, W KtÓRej cZYteLNI MIeścI SIę GALeRIA 

fotoGRAfIcZNA ZAPReZeNtoWAłY KoLejNą WYStAWę.
tym razem swoje fotografie udostępniły widzom dwie fotografki z Podlasia: joanna Sawicka i ewa 
bijak. Na kilkunastu czarno – białych fotografiach autorki uwieczniły piękno okolic, w których miesz-
kają, pracują i żyją. obie panie należą do białostockiego towarzystwa fotograficznego oraz do Sto-
warzyszenia fotograficznego Przeciw Nicości, są także członkiniami Stowarzyszenia Miłośników Kul-
tury i dziedzictwa Miejskiego „białystok z drewna”. Podczas wernisażu opowiadały o swoich fotogra-
ficznych fascynacjach i zapraszały myśleniczan do odwiedzenia urokliwego Podlasia.
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Tym razem, zamiast wstępu, żart: jest maj 
2018, na świat przyszedł Mesjasz. trąbią o 

tym wszystkie gazety, media społecznościowe zo-
stały dosłownie zablokowane, telewizja nie dzia-
ła, stacje radiowe nie nadają niczego innego, poza 
krótkim, automatycznym komunikatem na temat 
konferencji prasowej Mesjasza, która właśnie trwa. 
W restauracji hotelowej YMcA w jerozolimie tło-
czą się dziennikarze z całego świata, celebryci, po-
litycy, księża i rabini, można powiedzieć, że hotel, 
wypełniony po brzegi chrześcijanami i żydami, do-
słownie pęka w szwach. Uruchomiono mikrofon i 
właśnie pada pierwsze pytanie z sali: - Czy jest to 
pierwsze, czy drugie przyjście Mesjasza na ziemię? 
Mesjasz przełyka ślinę, obiega wzrokiem salę, pa-
trzy na księży, rabinów, zakonników, chasydów, or-
todoksyjne żydówki w perukach i siostry zakonne 
w czarnych habitach, po czym szepcze - najciszej, 
jak to tylko możliwe - „poproszę o inne pytanie”.  
Koncepcja Mesjasza w żydowskiej tradycji jest jed-
nym z jej najbardziej zmiennych elementów. jest 
też elementem – wiem, że zabrzmi to bardzo kon-
trowersyjnie – o niewielkim znaczeniu. Większość 
Żydów miałaby ogromny problem z wyartykuło-
waniem swoich poglądów na temat koncepcji Me-
sjasza i z pewnością nie umiałaby odpowiedzieć 
na pytanie, o jego naturę. Pierwszym Mesjaszem 
opisanym w torze był cyrus - perski władca z dy-
nastii Achemenidów – który okazał się „zbawicie-
lem” narodu żydowskiego, ponieważ pozwolił na 
jego powrót z babilońskiej niewoli. (Izajasz 45:1). 
Po cyrusie, Mesjasze objawiali się, jak zwykle, co 
jakiś czas, i zazwyczaj, tak samo szybko znikali z 
grupowej pamięci. W pewnym momencie żydow-
skiej historii pojawił się także jezus, który – choć 
był niezwykle popularnym rabinem i nauczycielem 
- był także po trosze anarchistą, i z tego oraz nie-
zliczonej ilości innych powodów, nie został zaak-
ceptowany jako Mesjasz.
tora w zasadzie nie mówi o Mesjaszu zupełnie nic. 
Poza księgami Izajasza i ezekiela, próżno szukać 
o nim jakiejkolwiek wzmianki. Głównym powo-
dem braku „mesjańskiej obsesji” w tekście Księ-
gi jest prawdopodobnie fakt, iż w tradycji żydow-
skiej Mesjasz jest (a raczej będzie) po prostu czło-
wiekiem, genialnym liderem, przywódcą, władcą, 
który zaprowadzi idealny porządek w świecie, do-
prowadzi wszystkie narody do zgody, nauczy je to-
lerancji i miłości.
Po przyjściu Mesjasza nastaną czasy mesjańskie, 
zniknie nienawiść i gniew, ludzie przestaną toczyć 
wojny, wszyscy Żydzi powrócą do jerozolimy i za-
panuje ogólne szczęście na Ziemi. świat osiągnie 
doskonałość. Koncepcja Mesjasza zwalczającego 
śmierć, wymazującego grzechy, idea Mesjasza-bo-

ga jest zupełnie obca judaizmowi.
Nawet chasydzi, odłam judaizmu o najbardziej 
mesjańskim charakterze, wierzą, że Mesjasz bę-
dzie po prostu człowiekiem, za którego życia świat 
osiągnie doskonałość i zacznie obcować z bogiem 
„twarzą w twarz”. Zdanie: „Wierzę w nadejście Me-
sjasza i choćby zwlekał ze swoim przybyciem, cze-
kam na niego każdego dnia”, którego autorem jest 
Majmonides (jeden z największych myślicieli juda-
izmu, który żył w XII wieku), stało się mantrą śpie-
waną przez religijnych Żydów podczas holocaustu, 
często w wagonach wiozących ich na śmierć. Me-
sjasz miał się bowiem pojawić na Ziemi w dwóch 
sytuacjach: wtedy, kiedy wszyscy Żydzi zaczną 
przestrzegać przykazań tory i powrócą do jero-
zolimy, albo wtedy, gdy naród żydowski będzie w 
tak tragicznej sytuacji, że tylko boska interwencja 
będzie mogła mu pomóc. Żydzi jadący na śmierć 
do treblinki lub bełżca wierzyli, że nadszedł właś-
nie ten ostateczny moment. Po zakończeniu woj-
ny, ci, którzy przeżyli, albo stracili wiarę, albo uzna-
li za początek wieku mesjańskiego powstanie pań-
stwa Izrael, albo odłożyli myślenie o Mesjaszu na 
później i zajęli się odbudowywaniem i naprawia-
niem świata, czyli tikun olam.
Podczas niedawnych świąt Wielkiej Nocy w kościo-
łach czytano ewangelię na temat Zmartwychwsta-
nia. o tym, jak po upływie szabatu Maria Magda-
lena z drugą Marią pobiegły do grobu, jak zastały 
grób pusty, jak spotkały Anioła, a potem samego 
jezusa, który nakazał im zanieść swoim uczniom 
dobrą nowinę i czekać na Niego w Galilei, i o tym, 
jak przekupiono żołnierzy rzymskich, żeby rozpo-
wiedzieli, że uczniowie jezusa nocą wykradli z gro-
bu jego ciało. czytanie zazwyczaj kończy się zda-
niem: „I rozniosła się ta wieść pomiędzy Żydami i 
trwa do dziś”. (Mat 28:15)
chrześcijańska wersja tego wydarzenia sugeruje, że 
Żydzi nie uznali jezusa za Mesjasza, gdyż uwierzy-
li w kłamstwo przekupionych żołnierzy, zamiast w 
zmartwychwstanie. Gdyby wszyscy Żydzi uwierzyli 
w zmartwychwstanie, judaizm byłby dzisiaj chrześ-
cijaństwem, a żydowsko-chrześcijańskie konflikty 
nigdy by nie zaistniały. Problem polega jednak na 
tym, że w judaizmie nigdy nie było koncepcji Me-
sjasza zmartwychwstałego, Mesjasza-boga, Mesja-
sza, który byłby kimś więcej niż człowiekiem. dla-
tego wielu Żydów podążało za jezusem-rabinem, 
dopóki był człowiekiem i dopóki mógł wypełnić sło-
wa tory, zaprowadzić pokój, zakończyć wojny, od-
mienić świat na lepsze. Kiedy umarł, poczuli jeden 
z kolejnych zawodów: „to znowu nie ten” - stwier-
dzili. I nie chodziło o to, czy zmartwychwstał, czy 
nie, ale o to, że świat wokół nich przed i po „tAM-
tYM SZAbAcIe” był tak samo okrutny i zły. 

koncert PAP w myślenickim kościele

KAŻdY KoLejNY KoNceRt PoLISh 
ARt PhILhARMoNIc (dAWNIej MY-

śLeNIcKA oRKIeStRA KAMeRALNA coN-
ceRtINo) odbYWAjącY SIę W MYśLeNI-
cKIM KoścIeLe PW. NARodZeNIA NMP 
to WYdARZeNIe KULtURALNe PRZYcIą-
GAjące RZeSZe MeLoMANÓW. NIe INA-
cZej bYło tYM RAZeM.
świątynia wypełniła się po brzegi słuchacza-
mi. Polish Art Philharmonic wystąpiła w re-
pertuarze Wolfganga Amadeusza Mozarta (III 
koncert skrzypcowy g-dur KV 216 i symfonia 
g-moll KV550) zaś główną rolę odegrał Ma-
estro Michael Maciaszczyk (na górnym zdję-
ciu), który wystąpił w podwójnej roli, jako so-
lista skrzypek i jako dyrygent. owacje na sto-
jąco i gromkie, niekończące się brawa miały 
zachęcić orkiestrę i jej dyrygenta do bisu. Ale 
bisu ... nie było.

bISU
NIe bYło

SEDNO
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foto: m
aciej hołujPo fRANcUSKU W WdK

WIecZoReM fRANcUSKIM URAcZYł SWoją PUbLIcZNość KIeRoWANY PRZeZ GRA-
ŻYNę KoSIbę WIejSKI doM KULtURY W GłoGocZoWIe.

Koncert zatytułowany: „Pod niebem Paryża” był także okazją do podsumowania projektu realizowa-
nego przez WdK w ramach myślenickiego budżetu obywatelskiego 2017 (zakup 20 nowych, skła-
danych stołów). Program artystyczny składał się z występu krakowskiej piosenkarki Izabeli Staruch 
(na naszym zdjęciu) śpiewającej utwory niezapomnianej edith Piaf (między innymi: Padam, padam, 
La Vie En Rose czy najsławniejszy Non je ne regrette rien) . odbył się także pokazu zdjęć dokumentu-
jących podróż do Paryża joanny Sidorowicz. Izabela Staruch dwukrotnie bisowała śpiewając także 
piosenkę w języku włoskim oraz po polsku. (RED.)
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jÓZef jędRochA (1916-2000)
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kupić kota w worku – oznacza to, że dokonali-
śmy zakupu np. kota domowego, drapieżnego 
lub pustynnego w odpowiednim opakowaniu – 
w worku lub woreczku – zapewniającym zwie-
rzęciu najodpowiedniejsze warunki ochrony 
chwilowego pobytu i zasiedzenia, albo zasied-
lenia, mieć klasę – być zarządcą, dysponentem, 
albo właścicielem np. klasy szkolnej, sportowej 
lub turystycznej, bądź posiadaczem m.in. bile-
tu kolejowego PKP klasy pierwszej, albo dru-
giej, wyjść na cało – absolutne przeciwieństwo 

wyjścia na ćwierć lub na pół, mieć gdzieś - głę-
boko głębokie, często też powierzchowne i wy-
jątkowo nieprecyzyjne stwierdzenie posiadania 
czegoś lub kogoś (zdecydowanie nieokreślone-
go) w nieznanym, wyimaginowanym, nieustalo-
nym, a nawet w trudnym do wyobrażenia miej-
scu ... A przecież to gdzieś może być usytuowa-
ne np. pod sufitem, na komodzie i w portfelu, 
albo gdzie indziej ... Ale gdzie? I to jest właśnie 
pytanie ... Wystarczy dokładnie określić, a spra-
wa będzie jasna ...

absurdawki Jana Koczwary

We WSPÓLNocIe tWÓRcÓW SAMo-
RodNeGo tALeNtU jÓZef jędRochA 

ZAjMoWAł MIejSce NAdZWYcZAj WAŻNe. 
KRAINą jeGo PRAcY I SNYceRSKIej tWÓR-
cZoścI bYłA toKARNIA.
to tutaj, w niewielkiej izbie, przy miarowo tyka-
jącym zegarze jędrocha tworzył i odtwarzał cha-
rakterystyczne dla wiejskiego krajobrazu sceny ro-
dzajowe ilustrujące codzienne życie mieszkańców, 
a zwłaszcza ich pracę na roli. Robocie tokarskiego 
rzeźbiarza towarzyszyła zazwyczaj pieśń Maryjna 
„o Matko boska Licheńska”, którą regularnie nucił  
i wyśpiewywał. tworzył w głębokim przeświadcze-
niu, że jego powinnością jest „opowiadać” praw-
dę o człowieku (m.in. cykl: „cztery etapy w życiu 
człowieka”). twórczość józefa jędrochy charakte-

ryzowały m.in. rzeźbione w lipowym drewnie ko-
niki, które artysta upodobał sobie w sposób wy-
jątkowy. Stanowiły one główny motyw wielu jego 
kompozycji, takich jak: „W drodze do miasta”, „W 
drodze do kościoła”, „Wio koniku”, „święty jerzy 
jedzie na koniu”, „Nadszedł czas na orkę”, „chłop 
jedzie saniami zimową porą”, „Wesele” i tak dalej. 
to za tę ostatnią rzeźbę jędrocha otrzymał w 1987 
roku pierwszą w swoim życiu nagrodę w konkur-
sie twórczości ludowej i amatorskiej regionu my-
ślenickiego. Wachlarz tematyczny jego prac był 
niezwykle urozmaicony, a występujące w poszcze-
gólnych kompozycjach postacie kobiet i mężczyzn 
- jak mówiono - były żywe, prawdziwe i natural-
ne (na przykład „on i ona”, „święty jerzy zabija 
smoka”, „chłop na ugorze”, „Moja żona”, „chłop 
ze wsi”, „Kolędnicy z gwiazdą”).
józef jędrocha nie znosił bezczynności. Rzeźbił w 
izbie, na strychu, na dworze, na pastwisku. Rzeź-
bił z pasją. Uczestniczył w wielu rejonowych i wo-
jewódzkich wystawach – konkursach, a także w 

jubileuszowych przeglądach z cyklu „Praca i Pięk-
no”, za każdym razem zdobywając laury i wyróż-
nienia. Przez wiele lat jędrocha współpracował z 
warszawską „cepelią” i krakowską Spółdzielnią Pra-
cy Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycz-
nego „Millenium” zajmując się wyrobem drewnia-
nych zabawek ludowych. Znaczącym wsparciem 
dla jego aktywności 
twórczej miała przy-
należność do My-
ślenickiego Klubu 
twórczości Ludo-
wej i Amatorskiej. 
jego pracami inte-
resowali się kolek-
cjonerzy sztuki lu-
dowej z Niemiec i 
holandii, w Polsce 
zaś znany kolekcjo-
ner krakowski jacek 
łodziński.

foto: zdzisław
 słonina

Dobczycki MGoKiS ogłosił piątą już edy-
cję Powiatowego Konkursu Plastycznego: 

„folklor w duszy gra – pocztówka na ludowo”. 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzie-
ży oraz uczestników Warsztatów terapii Zaję-
ciowej z terenu powiatu myślenickiego. Pra-
ce konkursowe można jeszcze nadsyłać do 15 
maja na adres MGoKiS-u (32-410 dobczyce, 
ulica Szkolna 43 z dopiskiem: „folklor w duszy 
gra”). Szczegóły regulaminu na stronie: www.
mgokis.dobczyce.pl

krótko

W 1972 RoKU, ZUPełNIe PRZYPAdKoWo, 
MIAłeM oKAZję obejRZeć RePoRtAŻ 

fILMoWY „WZNoSZę PoMNIK”. fILM teN 
PoKAZYWANY bYł jAKo tZW. dodAteK Po-
MIędZY PoLSKą KRoNIKA fILMoWą, A fIL-
MeM WłAścIWYM. PoMNIKIeM jeSt MoSt, 
A jeGo tWÓRcą RoLNIK Ze ZNAMIRoWIc – 
jAN StAch. 
budowa zapory w Rożnowie i spiętrzenie wód du-
najca spowodowały odcięcie części gospodarstw 
miejscowych rolników od głównych dróg. tak było 
również w przypadku bohatera reportażu. dojazd 
do gospodarstwa rodziny Stachów był możliwy tyl-
ko przez drogę sąsiada, ale … nie było to po jego 
myśli. Pojawił się konflikt, który z biegiem lat na-
rastał przybierając niebezpieczne rozmiary. Wte-
dy zaświtał Stachowi pomysł na stworzenie nowej 
drogi dojazdowej. Aby go zrealizować koniecznym 
było postawienie mostu nad głębokim jarem, któ-
rego dnem płynął niewielki potok. Niestety pomoc 
lokalnych władz ograniczyła się do inżynierskich 
oględzin miejsca i stwierdzenia, że „nie da się, te-
ren zbyt trudny”.
Zdesperowany jan Stach pokazał wszystkim, że 
się da. od maja 1968 roku przez trzy lata, dzień po 
dniu kuł ścianę piaskowca i układał kamień na ka-
mieniu. W efekcie tej tytanicznej pracy powstała 
budowla wysokości 13,  szerokości 7,5 i długości 20 
metrów, w jej dolnej części znajduje się kolebkowo 
sklepiony przepust dla wód strumienia. Niejako „z 
rozpędu” Stach wybudował jeszcze około pół kilo-
metra drogi od mostu do swojego gospodarstwa.

o ile wiem, dzieło Stacha nie zostało wpisane do 
„Księgi Rekordów Guinnessa”, ale jest to niewąt-
pliwie największa kamienna budowla na świecie 
wzniesiona przez jednego człowieka bez użycia 
ciężkiego sprzętu.
Aby ujrzeć to wielkie dzieło kierujemy się drogą od 
kościoła w dół. trzeba uważnie obserwować lewe 
pobocze, by nie przegapić niewielkiej strzałki wska-
zującej dojście do mostu. droga prowadzi w kie-
runku tafli jeziora i jest obwarowana przeróżny-
mi, groźnymi znakami i napisami typu: „teren pry-
watny” lub „złe psy”. Przechodzi się niemal przez 
podwórza gospodarstw, ale czasy już się zmieni-
ły i na turystę nikt tu krzywo nie patrzy, a do ta-
kiego kulturalnego jak my to nawet się miejsco-
wi uśmiechają. droga do mostu jest dosyć wąska 
dlatego samochód najlepiej zaparkować na pobo-

czu obok przystanku busów Znamirowice – Skała. 
Stąd do mostu jest tylko 200 metrów. Schodzimy 
i podziwiamy pomnik wzniesiony rękoma proste-
go rolnika. Wiosenna pora na zrobienie zdjęć jest 
wyśmienita. Liście i gałęzie gęsto rosnących wo-
kół drzew nie zasłaniają widoku i nie umniejszają 
w żaden sposób wielkości dzieła.
budowniczy mostu zmarł w 2011 roku. Wmuro-
wana w głaz umieszczony przy końcu mostu tab-
lica przedstawia podobiznę jana Stacha, daty uro-
dzenia i śmierci oraz tekst  „Wielkość człowieka nie 
zależy od sławy i pieniędzy, ale od tego, co po so-
bie pozostawił”.
Robimy zdjęcia z lewej strony, z prawej, z góry i z 
dołu z koryta potoku, po czym ruszamy w dalszą 
drogę do tęgoborza, by tam spotkać się z … tajem-
nicą, ale o tym już w kolejnym odcinku.

foto: autor

wokół kaskad dunajca (3)
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magda sokołowska - gawrońska           z przymrużeniem oka

         dietetyk radzi (32)
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FENYLOKETONURIA

agnieszka zięba 

foto: m
aciej hołuj

(RED.)

foKA, KtÓRA NIe tYLKo bAWI

Fenyloketonuria (PKU) jest chorobą genetycz-
ną; polega na tym, że organizm nie jest w sta-

nie przekształcać jednego z aminokwasów feny-
loalaniny. W Polsce 1 na 7 tys. urodzonych dzie-
ci  ma fenyloketonurię. testy, które ją wykrywają, 
wykonuje się w trzeciej dobie życia, a następnie – 
po dwóch tygodniach. dlaczego? fenyloalanina, 
która nie zostaje przekształcona, gromadzi się w 
organizmie i uszkadza go w bardzo szybkim tem-
pie. Uszkodzenia dotyczą układu nerwowego oraz 
mózgu, prowadząc do upośledzenia umysłowe-
go. dlatego już od pierwszych dni niezbędna jest 
dieta, która musi być bardzo rygorystycznie prze-
strzegana aż do czasu, kiedy mózg dziecka będzie 
rozwijał się wolniej; wtedy można dietę nieco zła-

godzić. Kobiety chore na fenyloketonurię od mo-
mentu zajścia w ciążę powinny powrócić do suro-
wej diety, ponieważ w innym wypadku fenyloala-
nina w zwiększonej ilości będzie się przedostawała 
do organizmu dziecka i już w czasie ciąży spowo-
duje uszkodzenie układu nerwowego, a w konse-
kwencji niedorozwój umysłowy.
Pierwsze objawy nieleczonej choroby pojawia-
ją się ok. 3 miesiąca życia, to charakterystyczny 
„mysi” zapach, czasem drgawki, bladoniebieskie 
oczy i bardzo jasne włosy, zahamowanie rozwoju, 
nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Z diety nie-
mowlęcia wyklucza się mleko matki oraz mleko 
modyfikowane dla zdrowych dzieci, karmić cho-
re niemowlę można jedynie mieszankami specjal-

nie dostosowanymi pod względem zawartości fe-
nyloalaniny. W miarę wprowadzania nowych po-
karmów rodzice muszą zwracać uwagę na zawar-
tość fenyloalaniny w produktach. Wykluczyć nale-
ży: mięso, ryby, białko jaj, mleko oraz jego prze-
twory, zwykłe przetwory zbożowe, rośliny strącz-
kowe, czekoladę i żelatynę. Należy zwracać uwa-
gę na informację żywieniową na produktach. cho-
ry nie może stosować słodzika – aspartamu. W die-
cie uwzględnia się: warzywa, owoce, ryż, masło 
oraz żółtko, niskobiałkowe produkty. Ponieważ ta-
kie żywienie prowadzi do niedoborów składników, 
trzeba uzupełniać je podając preparaty witamino-
we oraz aminokwasy.

W następnym wejściu chcę cię 
widzieć w takim wianku!

DLA MIeSZKAńcÓW GłoGocZoWA SKRÓt foKA NIe jeSt SKRÓteM tRUdNYM do 
RoZSZYfRoWANIA. to feStIWAL oKoLIcZNYch KAbARetÓW AMAtoRSKIch, IM-

PReZA odbYWAjącA SIę W GoścINNYch PRoGAch GłoGocZoWSKIeGo WIejSKIe-
Go doMU KULtURY.
foKA od pięciu lat nie tylko bawi, ale ma także charakter imprezy charytatywnej. Podczas jej trwa-
nia zbierane są środki mające pomóc w leczeniu chorych dzieci i osób dorosłych. W tym roku zbie-
rano na leczenie mieszkańca Głogoczowa Andrzeja Wilka. Zgromadzono 3500 złotych.
Na scenie wystąpili: kabaret „Róbmy swoje” (w roli prowadzącego imprezę), Improwizacyjna Gru-
pa Adopcyjna „Improholycs”, Kabaret „Gałczyński” i dorota Ruśkowska (na zdjęciu) z programem 
stand upowym. organizatorem foKI jest Komitet Społeczny „Głogoczów Razem” zaś siłą napędo-
wą Marcin tylek.
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Szal rozłożony na łące, Patrzę na pracujące, ty-
siące drobnych pszczół, marzę o mojej krainie

wśród uśmiechniętych ziół. Rodacy !!! z żądeł - jedy-
nie, podobniście do pszczół!!!!
Moda - Szal, Szla to Moda! to wiodący temat cza-
sopism, które zalegają półki, i stanowią tysiące 
ton makulatury zwrotów. Moda, to drenaż na-
szych umysłów, finansów, ale również baza do in-
tryg, zawiści, zazdrości i wielu eksponowanych, 
złych cech charakterów. to także temat do wielu 
rozpraw naukowych. Moda ma wpływ na historię 
narodów, na ich obraz historyczny, na tradycję, 
politykę, na status i egzystencję. Mężczyzna dziś 
to: szafa - frak - smoking - dżinsy - dress! Kobie-
ta, to trzy pełne szafy, z których nie ma co na sie-
bie włożyć. Zaś StYL, to sztuka, nad którą trze-

ba ciężko zapracować. I tak dla przykładu: Marle-
na dietrich - seks i wamp w długiej sukni, Merlin 
Monroe - powiew motyla i ten wiatr, joanna Rawik 
- garnitur, ale jak uszyty, edyta Gepert, na pewno 
nie w sukience w łączkę - w jakiej zresztą, z suk-
cesem, występuje Majka jeżowska. Młodzieżowa 
gwiazda Monika brodka - zwyciężczyni telewizyj-
nego show IdoL całą główną nagrodę finansową 
zainwestowała w budowę swojej osobowości, od 
nauki śpiewu do „wyglądu” dzięki czemu jest dzi-
siaj ikoną stylu współczesnej młodzieżowej gwiaz-
dy. tak jak kiedyś zespół  VoX - stylowo i niena-
gannie ubrani faceci, podobnie  wymuszają na wi-
dzach i słuchaczach szacunek. Zbigniew Wodecki 
nawet w „chałupach” śpiewając o golasach nigdy 
nie zniżył poziomu swojego występu do bara - bara 

- bum - bum - bum! Styl to poziom, na który skła-
dają się lata ciężkiej pracy i inteligencji oraz wie-
dzy. dobrze się dzieje, że szerokie grono osób pub-
licznych korzysta z porad zawodowych stylistów. 
choć są tacy, którzy rad nie potrzebują, znają się 
na wszystkim, image mają „w jednym paluszku”. 
Nie wystarczy fryzura, źle uszyty żakiet, kosmicz-
ne okulary, broszka czy np. ... szal, szal który jest 
kawałkiem tkaniny, papieru lub siatki na zakupy. 
od dwóch lat szal spędza mi sen z oczu. Marzę o 
zorganizowaniu wystawy „Szal to ja” bo szal to: 
kamuflaż, strój, zabawa, kostium, protest, dekla-
racja, humor ,wiatrołap, kask, materiał dekoracyj-
ny, awaryjny, na biwak i na salony i wreszcie tak-
że na ... obraz. Zakręcona zawsze w jakiś szal -  

Magda Sokołowska - Gawrońska



SEDNO

20/maj 2018

Grand Prix i Mistrzostwa Myślenic w badmintonie

Zwycięzcy poszczególnych kategorii (mistrzowie Myślenic): singiel mężczyzn open: Dariusz Janik, singiel mężczyzn amator: Jarosław Górski, debel ko-
biet amator: Julia Jurek/Marta Jurek, debel mężczyzn amator: Zdzisław Kula/Mariusz Tochowicz, debel mężczyzn open: Dariusz Janik/Zbigniew Jasiu-
lewicz, mikst amator: Marek Tondera/Marta Jurek, mikst open: Michał Chmielarczyk/Dominika Guzik – Płuchowska, singiel 50+: Grzegorz Nowak, sin-
giel kobiet amator: Małgorzata Majerska, singiel kobiet open: Dominika Guzik – Płuchowska.

BAdMINtoN NIe jeSt jUŻ W PoLSce dY-
ScYPLINą NISZoWą. tAK PRZYNAjMNIej 

PRZeKoNUje NAjLePSZY MYśLeNIcKI bAd-
MINtoNIStA, WIeLoKRotNY MIStRZ MY-
śLeNIc, AKtUALNIe śWIeŻo UPIecZoNY 
WIceMIStRZ toMASZ MAtoGA.
Sadząc po frekwencji i poziomie ostatnich mi-
strzostw Myślenic rozegranych w hali sportowej 
w Stróży tomek ma rację. W doskonale zorgani-
zowanych przez tKKf „Uklejna” Myślenice zawo-
dach, stanowiących także III rundę badmintono-
wego Grand Prix Myślenic udział wzięli zawod-
nicy ze ścisłej polskiej czołówki, tacy jak: Maciej 
ociepa czy dariusz janik, notabene nowy mistrz 
Myślenic. turniej rozgrywany był w dobrze przy-
gotowanej hali na czterech kortach w kilku kate-
goriach. Walka toczyła się do ostatniej lotki. Wy-
nik najciekawszego meczu czyli finału mistrzostw 
Myślenic rozegranego pomiędzy dariuszem jani-
kiem, a tomaszem Matogą (21-8, 21-18) mógłby 
sugerować łatwe zwycięstwo tego pierwszego, 
tymczasem tomek podniósł wysoko poprzeczkę 
uznanemu mistrzowi zwłaszcza w drugim secie 
prowadząc nawet 14-10.
bardzo dzielnie radził sobie w turnieju wujek tom-
ka Matogi Maciej Kozieł, pięćdziesięciodziewięcio-
letni weteran badmintona myślenickiego, jeden z 
prekursorów tej dyscypliny sportu na terenie My-
ślenic. - Cieszymy się, że na organizowane przez nas 
turnieje przyjeżdżają zawodnicy z Krakowa, Opo-
la, Warszawy. To świadczy nie tylko o popularno-
ści badmintona, ale także o wciąż rosnącym presti-
żu naszego turnieju – powiedział „Sednu” Maciek.
Niedawno powołana została do życia druga na te-
renie powiatu myślenickiego sekcja badmintona. 
działa przy pcimskim GoKiS zaś trenerem dzie-
ciaków jest tomek Matoga.

bAdMINtoN
KRÓLoWAł
W StRÓŻY

Na naszych zdjęciach (od góry) Tomasz Matoga, (dół po lewej) Maciej Kozieł, (dół po prawej) Dariusz Janik.

foto: maciej hołuj

rozmowa z dariuszeM jaNikieM świeżo upieczonym mistrzem Myślenic w badmintonie (mężczyźni open)

DARIUSZ JANIK - instruktor badmin-
tona, absolwent krakowskiej AWF, były 
członek kadry narodowej seniorów oraz 
kadry akademickiej Polski w badminto-
nie. Reprezentant Polski na Drużyno-
wych oraz Indywidualnych Akademickich 
Mistrzostwach Świata i Europy. Trener 
młodego pokolenia. Od kilkunastu dni 
nowy mistrz Myślenic w badmintonie.

SEDNO: Gratulu-
jemy tytułu mi-

strza Myślenic i wy-
granego turnieju. 
Czy grał Pan w My-
ślenicach pierwszy 
raz?
DARIUSZ JANIK: Nie, 
byłem tutaj na zawo-
dach jakieś dwa, trzy 
lata temu.
Z jakim efektem?
Dwukrotnie udawało 
mi się wygrywać.
Jak znalazł się Pan 
w hali sportowej w 
Stróży gdzie rozgry-
wana była III run-
da badmintonowe-
go Grand Prix i mi-
strzostw Myślenic?
Mieszkam niedaleko 

Myślenic w Radziszowie i kiedy dowiedziałem się 
o zawodach postanowiłem wziąć w nich udział.
Czy potraktował Pan myślenicki turniej bar-

dzo poważnie czy może w kategoriach czysto 
treningowych?
Nigdy nikogo nie lekceważę, choć moim naczelnym 
motywem występu w Myślenicach był trening przed 
czekającymi mnie w czerwcu mistrzostwami Polski.

Czy trafił Pan w Myślenicach na wymagających 
przeciwników?
Jak już wspomniałem nie lekceważę żadnego rywala. 
Tych, z którymi zmierzyłem się w Myślenicach dosko-
nale znam i wiem czego się mogę po nich spodziewać.
Zapewne najtrudniejszy mecz rozegrał Pan w fi-

nale z badmintonistą reprezentującym gospo-
darza turnieju Tomkiem Matogą?
W pierwszym secie Tomek nie zagrał dobrze, dla-
tego łatwo wygrałem tę partię spotkania, w dru-
gim walka była już bardziej wyrównana. Znam 
doskonale Tomka, często razem trenujemy, pod-
powiadam mu czasem jak ma grać.
Wspomniał Pan o czerwcowych mistrzostwach 
Polski. Czy będzie to dla Pana najważniejsza 
impreza w tym roku?
Tak. Będę podczas jej trwania bronił tytułu mi-
strzowskiego w kategorii wiekowej +30.
Z jakimi nadziejami jedzie Pan na te mistrzo-
stwa?
Chciałbym je ponownie wygrać, ale nie będzie to 
łatwe. Wiem, że rywale przygotowują się do tur-
nieju bardzo intensywnie.
Wiem, że aktualnie uczy Pan grać w badmin-
tona dzieci?
Tak, jestem trenerem w Spartakusie Niepołomi-
ce oraz w MOS-ie w Wieliczce i istotnie pracu-
ję z dziećmi.
Czy zagra Pan jeszcze kiedyś w Myślenicach?
Jak tylko będzie ku temu okazja, przyjadę tutaj z 
wielką przyjemnością. (MH)


