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DRODZY CZYTELNICY!
Wszędzie, Moi Drodzy, zmiany.
W pogodzie, w polityce, w sporcie. U nas także. Po pierwsze,
co rzuca się w oczy, okładka
„Sedna” nie jest już „siwa” (jak
określają ją niektórzy), ale kolorowa. Długo debatowaliśmy
w redakcyjnym gronie nad tą
zmianą zastanawiając się czy
będzie ona korzystna dla dotychczasowego image’u naszej
gazety, ale stwierdziliśmy, że
zmiany wskazane są od czasu
do czasu i że o tym czy postąpiliśmy słusznie poinformują nas
sami Czytelnicy. Druga zmiana
to układ gazety. Nietrudno zauważyć, że dwoma stronami,
siódmą i szesnastą zawładnęła Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej. Kiedyś „Sedno” już
współpracowało z tą instytucją, teraz czyni to po raz drugi.
Mamy nadzieję, że ze stron poświęconych izbie dowiecie się
Państwo jaki kierunek działań
przyjmuje i jak chce pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Stara to prawda, że kiedy dobrze
dzieje się tym ostatnim, dobrze
dzieje się całej społeczności.
Już choćby z tego względu, my
szarzy obywatele miasta, gminy
i powiatu powinniśmy posiąść
wiedzę o działaniach izby.
Wywiad czołówkowy poświęciliśmy tym razem człowiekowi,
który w młodości przeciwstawił
się czynnie reżimowi komunistycznemu, przez co trafił do
więzienia i był prześladowany przez UB. Tadeusz Pytlik,
mieszkaniec myślenickiego
Zarabia opowiada o trudnych
czasach narodzin powojennej
Polski i swoich traumatycznych
przeżyciach z tego okresu. Tłumaczy także co oznacza beret,
który towarzyszy mu podczas
każdej uroczystości patriotycznej.
Poza tym w numerze tematy,
które podkreślają nasze motto
bycia bliżej ludzi. Znajdziecie
w nim Państwo m.in. relacje z
uroczystości na Suchej Polanie, z tokarskiej tuki, jubileuszu 140 – lecia jednostki OSP
Myślenice – Śródmieście oraz
ankietę związaną z funkcjonowaniem (czytaj niedociągnięciami i zaletami) nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
W dziale sportowym tym razem
o fenomenie toru pumptrackowego, który powstał na Zarabiu z prywatnej inicjatywy, za
prywatne pieniądze i trudem
prywatnych rąk oraz rozmowa
z nowym trenerem piłkarzy myślenickiego Dalinu, Krzysztofem Bukalskim, 17 – krotnym
reprezentantem Polski, który
podjął się niełatwego zadania
poprowadzenia drużyny, której skład poznawał na kilka dni
przed rozpoczęciem III – ligowych bojów.
Czytajcie nas Państwo także w
Internecie (sedno.myslenice.
org.pl).
Miłej lektury.
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oraz mniej wśród nas ludzi, na których
życie wymusiło okrutną szansę udowodnienia swojego patriotyzmu w warunkach wojny i kształtującej się po niej rzeczywistości. Tadeusz Pytlik, mieszkaniec Myślenic,
jest jednym z tych, którym los zabrał najlepszy okres życia: dzieciństwo i młodość. Będąc
dzieckiem doświadczył okrucieństw wojny,
jako młodzieniec musiał zmierzyć się z bezwzględnym aparatem „bezpieki”. Dzisiaj tak
wspomina tamte trudne czasy.
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EDNO: JEST PAN CZĘSTYM GOŚCIEM UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE
PATRIOTYCZNYM ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO, TAKICH JAK POLOWA MSZA NA
SUCHEJ POLANIE CZY MSZA
POD POMNIKIEM POLEGŁYCH
PARTYZANTÓW W ZAWADCE.
DODAJMY, GOŚCIEM HONOROWYM I HONOROWANYM.
CZĘSTO MOŻNA SPOTKAĆ
PANA W CZARNYM BERECIE,
NA KTÓRYM WIDNIEJĄ TRZY
GWIAZDKI, PASEK I ORZEŁEK.
CO TO ZA BERET?
TADEUSZ PYTLIK: To beret kombatancki.
Te trzy gwiazdki i pasek pod nimi,
to stopień ...?
Porucznika. Nie dalej jak dwa miesiące temu zostałem awansowany do tego
stopnia ze stopnia podporucznika. Zasada jest taka, że wszyscy uczestnicy organizacji niepodległościowych
działających na terenie kraju po 1945
roku otrzymali stopień podporucznika. Awans na kolejne stopnie możliwy
jest co cztery lata i z wnioskiem o niego musi wystąpić konkretna organizacja. Wniosek o mój awans wypłynął od
kolegów ze Związku Kombatantów.
Nie dalej jak kilka lat temu członkowie organizacji niepodległościowych, o których Pan wspomina nie
mogli liczyć na awanse?
To prawda. Dopiero postanowienie
Prezydenta RP w formie ustawy z dnia

ubioru?
Osobiście odrzuciłbym to ostatnie określenie. Są też tacy, którzy mają prawo
nosić beret, a nie noszą go. Dla mnie
osobiście jest on powodem do satysfakcji i symbolem pewnych dążeń. Kiedyś
chciałem być oﬁcerem, podjąłem nawet
starania o przyjęcie mnie do Oﬁcerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie, ale
zamiar ten legł w gruzach. Ubieram
swój beret również dla podkreślenia
wagi świąt państwowych, uroczystości
patriotycznych i kombatanckich.
Wiem, że nie nosi Pan tego beretu na
wyrost, ale w pełni zasłużenie, zanim
jednak zapytam jakie były to zasługi, chciałbym aby Pan powiedział co
działo sie w Pańskim życiu w okresie wojny i tuż po jej zakończeniu.
Wszak to najważniejsze rozdziały
Pańskiej biograﬁi?
Urodziłem sie w 1933 roku w Krzczonowie. Kiedy wybuchła wojna miałem
sześć lat, ale wszystko co się wówczas
działo pamiętam do dzisiaj doskonale.
Pod koniec sierpnia 1939 roku przez
Krzczonów przemieszczała się 10 Brygada Pancerna generała Maczka. Miała za zadanie obsadzenie granicy ze
Słowacją i zajęcie stanowisk obronnych w rejonie Jordanowa, Wysoka.
Po dwóch dniach usłyszeliśmy kanonadę dobiegającą od strony Jordanowa. Trwały walki. Jak tylko dotarła do
nas wiadomość, że rozpoczęła się wojna ojciec poszedł z domu, aby na niej
walczyć, matka zaś ze mną, z bratem
i małą siostrą na furmance uciekała
przed Niemcami w stronę Niepoło-
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chę na dachu. Szukali broni. Pamiętam,
że zabrali ojca z domu. Był przetrzymywany przez dwa miesiące w budynku PUBP w Myślenicach. Był tam bity i
maltretowany. Pod koniec 1949 roku do
tego samego budynku traﬁłem ja.
Jak do tego doszło?
W grudniu 1949 roku wspólnie z trójką kolegów powołaliśmy do życia tajną
organizację na bazie harcerstwa. Nazywała się Tajny Związek Harcerstwa
Polskiego „Sępy”. W jej skład wchodziłem ja, Jan Hołuj, Stefan Tula i Bronisław Święch. Mieliśmy zaledwie po szesnaście lat, ale już wtedy staraliśmy się
ogarnąć i uświadomić sobie to wszystko,
co działo się wokół nas. Atmosfera ciągłych utarczek ludzi z funkcjonariuszami UB, nieustanne polowania na partyzantów, wdrażanie sowieckiego systemu
zarządzania, to wszystko powodowało,
że nawet tak młodzi ludzie jak my buntowali się wewnętrznie. Nasz bunt przerodził się w wolę zorganizowania czynnego
protestu. Spotykaliśmy sie w harcówce
ustalając plan działania. Polegało ono
na produkowaniu ulotek, ich rozlepianiu
pod osłoną nocy, na zrywaniu czerwonych flag i wydawaniu gazetki zatytułowanej „BiPi”. Najbardziej spektakularną formą naszej działalności miało
być podpalenie trybuny pierwszomajowej, stojącej na myślenickim rynku..
Byliśmy do akcji przygotowani, zgromadziliśmy odpowiednią ilość benzyny
i starych gazet. Niestety przy trybunie w
noc poprzedzającą 1 maja postawiona
została warta. Trybunę strzegli milicjant
i ormowiec przez cały dzień i noc. Nie
byliśmy zatem w stanie wcielić naszego
pomysłu w życie.
Czy mieliście świadomość tego, że
funkcjonariusze UB, kiedy Wy uprawialiście swoją konspirację, pracowali
nad tym, aby zdemaskować Waszą organizację, aby ująć tych, co rozlepiali
po nocach „wrogie” ulotki, co zrywali
flagi i wydawali gazetkę?
Niestety nie domyślaliśmy się tego. Świadomość przyszła dopiero wówczas, kiedy
dowiedziałem sie, że jestem poszukiwany przez UB. Podjąłem wówczas decy-

Tadeusz Pytlik udzielił wywiadu „Sednu” 25 września 2013 roku.
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niku ojciec wrócił do Krzczonowa, aby
zająć się rodziną.
Już jako mały chłopiec zetknął się Pan
z ruchem konspiracyjnym, co niewątpliwie miało olbrzymie znaczenie w
Pańskim dalszym życiu?
Tak. Od 1940 roku ojciec był organizatorem ruchu konspiracyjnego na terenie Krzczonowa. Był to Związek Walki
Zbrojnej Przemianowany później w Armię Krajową. Ojciec pełnił rolę dowódcy
plutonu terenowego, a w późniejszym
czasie na polecenie Komendanta Obwodu zorganizował Oddział Dywersyjny,
który nosił nazwę „Stasiek” i podlegał
pod struktury KDYW - u W naszym domu
w okresie wojny słuchaliśmy radia, za co
groziła kara śmierci. Pod osłoną nocy
matka wynosiła je w koszyku na pole
i chowała pod strąkami grochu. Chodząc do szkoły podstawowej w Pcimiu
odwiedzałem od czasu do czasu dom
kuzynów, gdzie zakładano mi paczki z
prasą konspiracyjną przytraczając je
na plecach pod swetrem sznurkami. Zanosiłem je do domu, a tam zajmował się
nimi już ojciec.
Był Pan także świadkiem wydarzeń,
do jakich doszło w Zawadce?
Raczej otarłem się o nie. 29 listopada 1944 do naszego domu przybiegła
dziewczyna z wiadomością, że Niemcy
gromadzą duże siły i przemieszczają sie
w stronę Zawadki, gdzie kwaterowały
oddziały krakowskiego „Żelbetu”, myślenickiego „Odwetu”, bocheńskiego
„Wichra” oraz Komendant Kościesza
i rotmistrz Dzik. Należało partyzantów
jak najszybciej ostrzec. Ojciec był zorientowany w rozmieszczeniu oddziałów
więc wysłał łącznika o nazwisku Kobiałka, który pochodził z Zawadki zaś w
Krzczonowie znalazł się przypadkowo.
Kobiałka pobiegł z rozkazem informującym o zagrożeniu ze strony okupanta.
Miał zawiadomić Kościeszę i Dzika którzy kwaterowali na roli Oleksy Pękala,
a w dalszej kolejności porucznika Bicza (rola Tajsy Kobiałki) oraz Gołębia,
Stryszawę, dowództwo Żelbetu i OWPPS Zamek (rola Jaworzyny). Łącznik
dobiegł i zawiadomił tylko Kościeszę.

18 grudnia 2001 roku zmieniło ten stan
rzeczy.
Nie każdy ma prawo do noszenia takiego beretu. Według niepisanych
standardów, czarny beret, granatowa marynarka i popielate spodnie
to ubiór kombatancki. To zaszczyt i
dowód bohaterstwa noszenie takiego

mic. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Krzczonowa przed moim rodzinnym domem stała
obca kobieta i zawodziła: Niemcy mordują, uciekajcie, Niemcy mordują uciekajcie! Pod Niepołomicami dopadły nas
wojska okupanta i musieliśmy zawrócić.
W drodze powrotnej mijaliśmy kolumny
maszerujących żołnierzy. W paździer-

Kiedy zbliżał się do roli Tajsy Kobiałki
Niemcy rozpoczęli ostrzeliwanie partyzantów porucznika Bicza. Pamiętam, że
potem obserwowaliśmy z naszej wsi jak
w Zawadce płoną domy. Słychać było
odgłosy strzałów.
Zaledwie cztery lata po wojnie po
raz pierwszy zetknął sie Pan z Urzędem Bezpieczeństwa. Stało się tak za
sprawą przetrzymywanego w budynku myślenickiego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Pańskiego ojca?
Mój ojciec ukrywał sie od marca 1945
roku do lutego 1947 roku, kiedy to kilkakrotnie usiłowało go aresztować NKWD,
a potem UB. Groziła mu wywózka na
Sybir, co wcześniej spotkało już jego kolegów z Myślenic. W 1945 roku ojciec
przekazał wszystką broń, jaką posiadał
Milicji Obywatelskiej W lutym 1947 w
okresie amnestii ujawnił swoją działalność okupacyjną, ale mimo tego wciąż
był zatrzymywany, choć na krótko przez
myślenicki UB. W 1949 roku UB dokonało najazdu na nasz dom. Funkcjonariusze przeszukali go, potem rozpruli strze-

zję o ucieczce do Krakowa licząc na to,
że sprawa przycichnie. Niestety w Krakowie UB nie zapomniało o mnie. Kiedy funkcjonariusze urzędu zapukali do
drzwi mieszkania, w którym przebywałem, aby aresztować jego gospodarza,
przy okazji „zwinęli” także mnie. Taki
był sposób ich działania. Aresztowali
wszystkie osoby, jakie znajdowały się w
danej chwili w mieszkaniu, do którego
wkraczali. Tak oto traﬁłem do budynku
UB przy krakowskim Placu Inwalidów.
Był to, jak się wkrótce okazało, początek Pańskiej, trwająca kilka lat,
życiowej gehenny?
Tak. Nie miałem zielonego pojęcia o
sposobach funkcjonowania struktur
UB. Dlatego każdy kolejny krok był dla
mnie szokiem. Kiedy traﬁłem do krakowskiego budynku UB przejął mnie w swoje ręce olbrzym w wojskowym płaszczu.
Miał owłosione, potężne łapska i wygląd
małpy. Człowiek ten zmasakrował mnie
bijąc gdzie popadnie. Miał olbrzymią
siłę co odczułem na własnej skórze. Kiedy zbił mnie już porządnie, przeciągnął
korytarzem i wrzucił do celi. Tam zajął
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się mną ksiądz, który wyjaśnił jak mam
się zachowywać wobec oprawców i wtajemniczył w sposoby ich działania. Potem przeniesiono mnie do jednoosobowej celi, a z niej, w któryś z grudniowych
dni władowano wprost na pakę ciężarówki, przykuto łańcuchami i na mrozie
i śniegu przetransportowano do Myślenic, do tutejszego budynku PUBP.
Jak był Pan traktowany przez funkcjonariuszy PUBP w Myślenicach?
Tak jak wszyscy. Źle. Ale źle to chyba
za słabo powiedziane. Ze względu na
moją zmasakrowaną twarz i nie mając
wolnej celi ulokowano mnie na parterze pod schodami prowadzącymi na
pierwsze piętro. Przez niewielki otwór w
drzwiach widziałem wszystko, co działo

się w holu budynku, słyszałem przerażające krzyki katowanych ludzi, widziałem
funkcjonariuszy UB jak przemieszczali
się po budynku. Widziałem też moją matkę, która dowiedziawszy się, że jestem
przetrzymywany w myślenickim PUPB
przyszła, aby przekazać mi paczkę z czystą bielizną. Powiedziano jej, że mnie tu
nie ma i wyproszono z budynku. Spałem
w swojej celi w kucki, na płaszczu bo nie
było w niej miejsca, aby rozprostować
nogi. Któregoś dnia UB-ek o nazwisku
Sikora wywlókł mnie z celi na tyły budynku, postawił pod ścianą, wyjął pistolet i powiedział, że jak się nie przyznam
i nie powiem wszystkiego to mnie tu na
miejscu kropnie. Myślałem, że żartuje,
ale kiedy odbezpieczył broń zamarłem.

Na szczęście nie miał w pistolecie nabojów. Przez cały czas przebywałem w
budynku „bezpieki” bez nakazu aresztowania. Potem z celi pod schodami przeniesiono mnie do karceru. Znajdował się
dokładnie w tym samym pokoju, gdzie
dzisiaj urzęduje Ziemowit Kalinowski,
autor książki „Bohaterowie wyklęci na
ziemi myślenickiej 1945 – 56”.
Jak przetrwał Pan okres pobytu w
myślenickim PUBP?
Byłem już nieco zaprawiony w kontaktach z UB i wiedziałem z czym mogę się
liczyć. Stwardniałem, nie poddawałem
się. Taka postawa była mi potrzebna, bo
pobyt w myślenickim areszcie UB okazał się dopiero początkiem mojej więziennej drogi.
Gdzie wywieziono Pana z Myślenic?
Do Krakowa do więzienia na ulicy Montelupich. Tam przeszedłem czternastodniową kwarantannę, a po niej proces
sądu wojskowego. Byliśmy sądzeni w
czwórkę, ja, Hołuj, Tula i Święch. Żaden
z nas nie miał ukończonego 18 roku życia. Sąd skazał każdego z nas na osiem
lat więzienia z sankcją złagodzenia wyroku do 3 lat. Wszyscy odsiedzieliśmy
swoje wyroki. Najpierw przebywałem w
więzieniu w Tarnowie, potem przewieziono mnie do Wronek. Tam zamknięto
mnie w izolatce. Bito i maltretowano.
Myślałem już, że to koniec, że nie prze-

„Opieka” UB ciągnęła się za Panem
dość długo?
Tak. Kiedy podjąłem naukę w technikum, po jakimś czasie dyrektor oznajmił
mi, że lepiej będzie dla mnie i pewnie dla
niego także, jak sam zrezygnuję z dalszej
nauki. Zatem zrezygnowałem. Nie wiedząc co ze sobą zrobić postanowiłem wyjechać na ziemie zachodnie, słyszałem,
że tam rodzi się nowe życie. Kupiłem
więc bilet do Wrocławia i pojechałem.
Tam, na dworcu, zupełnie skołowany i
bezradny co do swoich dalszych losów,
spotkałem gościa, który usłyszawszy,
że szukam pracy zaproponował mi wyjazd do Wąsoża i podjęcie jej w PGR.
Skorzystałem z tej propozycji, pracowałem na początku jako stróż nocny, a
później w warsztacie obsługi rolnictwa
W 1954 roku zostałem wcielony do LWP.
Po przybyciu do jednostki wojskowej
okazało się, że jest to jednostka, której
żołnierze pracują w kopalni przy wydobyciu węgla. Faktycznie były to Karne
Bataliony przyjmujące ludzi z taką przeszłością jak moja. W Batalionach spędziłem 3 lata. Po odbyciu służby trafiłem do
Myślenic i tu podjąłem pracę najpierw w
„Galalicie”, potem w „Pemodzie” dziś
już nie istniejących fabrykach: guzików
i urządzeń odlewniczych.
Przeszedł Pan bardzo trudną drogę do
dorosłości. W zasadzie dzieciństwo i

P

atriotyzm uległ w pewnym momencie daleko idącej dewaluacji,
ale znowu idzie ku lepszemu, czego
dowodem może być szeroki udział dzieci
i młodzieży w takich uroczystościach jak
choćby te odbywające się na Suchej Polanie czy w Zawadce - Tadeusz Pytlik

trybuny pierwszomajowej, ale przywiązanie do Polski zwyciężyło wówczas nad logiką. Poza tym byliśmy
tacy młodzi ...
O co dzisiaj, w dobie wolności i demokracji mieliby czy mogliby według Pana walczyć młodzi ludzie,
tak jak Wy kiedyś walczyliście o
inny kształt powojennej Polski?
Demokracja w Polsce jest dzisiaj
według mnie bardzo ułomna. To po
pierwsze. Po drugie myślę, że młodemu pokoleniu powinno zależeć na
tym, aby nie było tak powszechnych
w naszym codziennym życiu chciejstwa i przekupstwa, aby ludziom, w
rękach których znajduje się władza,
bez względu na to czy lokalna, samorządowa czy rządowa, zależało
nie tylko na posadzie i związanych
z nią profitach, ale przede wszystkim
na dobru społecznym i prawidłowym
rozwoju kraju.
Z taką postawą wiąże się nieodłącznie pytanie o patriotyzm i chociaż
brzmi ono dzisiaj jak truizm, nie
mogę go Panu nie zadać. A zatem
jak ocenia Pan dzisiejszy patriotyzm? Czy przywiązanie do kraju ojczystego, utożsamianie się z
nim i ochrona tych obu wartości
jest jeszcze komukolwiek potrzebna, czy zauważamy przejawy takiej
postawy?
Odpowiem na to pytanie krótko: patriotyzm uległ w pewnym momencie
daleko idącej dewaluacji, ale znowu
idzie ku lepszemu, czego dowodem
może być szeroki udział dzieci i młodzieży w takich uroczystościach jak
choćby te odbywające się na Suchej
Polanie czy w Zawadce.
Zapytam Pana teraz trochę z innej beczki, choć wciąż w temacie.
Jak ocenia Pan książkę Ziemowita
Kalinowskiego o bohaterach wyklętych z lat 1945 – 56, która co dopiero pojawiła się na rynku wydawniczym, a której jest Pan jednym
z bohaterów?
Dla przeciętnego czytelnika, a z tego
co wiem, do takiego właśnie skiero-

dossier

TADEUSZ PYTLIK – urodzony w Krzczonowie w 1933 roku, wykształcenie
wyższe – inżynier mechanik, absolwent Politechniki Krakowskiej, ponadto technik
mechanik – specjalność obróbka skrawaniem, posiada uprawnienia mistrzowskie
z zakresu odlewnictwa. Pracował w myślenickich przedsiębiorstwach: Wytwórni
Galanterii „Galalit” na stanowisku konstruktora i kierownika warsztatu mechanicznego oraz w „Prodlewie” na stanowisku szefa produkcji i głównego technologa. Był autorem trzech patentów z zakresu konstrukcji specjalistycznych maszyn i
form wtryskowych oraz formowania plastików z folii. Przez 7 lat prowadził własny
zakład – odlewnia żeliwa i metali kolorowych.
Zainteresowania: historia, II wojna światowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, I
i II konspiracja, Polskie Oddziały Niepodległościowe na ziemi myślenickiej 19431956 oraz motoryzacja. Członek konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Sępy”
działającej w latach powojennych, represjonowany za swoją działalność konspiratorską przez służby UB, więziony przez trzy lata. Dzisiaj piastuje społecznie
funkcję wiceprezesa Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w
Krakowie.
trzymam. Zastanawiałem się czy ktokolwiek będzie wiedział, że zostałem tutaj zakatowany. Przez siedem miesięcy
przebywałem w celi sam. Potem przewieziono mnie do więzienia w Potulicach, a jeszcze później do Jaworzna,
gdzie spotkałem Jana Hołuja.
Jakie były Pańskie powięzienne
losy?
Po zwolnieniu z więzienia podjąłem
pracę w Nowej Hucie w bazie transportowej. Nie wiem jak to się stało, że
o moim pobycie tam dowiedział się UB.
Wezwano mnie do urzędu i powiedziano, że tu budowane jest miasto socjalistyczne, a osoby z taką przeszłością
jak moja mogłyby w tym przeszkadzać.
Zrozumiałem, że mam się wynosić. Nie
wiedziałem co mam ze sobą zrobić, byłem skołowany, przeżywałem traumę.
Dzięki znajomościom trafiłem do pracy
w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie.
Tam UB znowu mnie odnalazł i chciał
poprzez swoich agentów zwerbować do
współpracy, ale stanowczo odmówiłem,
co zresztą stało się przyczyną moich dalszych problemów.

młodość diabli wzięli. Jak ocenia Pan
tamten czas dzisiaj, czy warto było
poświęcać się i zadzierać z ówczesną
władzą?
Po pierwsze, w świetle tamtych wydarzeń uważam, że ludzie, nawet ci piastujący urzędy na najwyższym szczeblu
konspiracji i wojskowości, nie przewidywali, że tak bardzo zawiodą nas alianci.
Gdyby mając informację i wiedzę przewidzieli taką, a nie inną postawę USA
czy Anglii mogliby wykorzystać alternatywę nie angażowania się w ten układ,
a liczenia tylko i wyłącznie na siebie.
Może wtedy ich i nasze losy potoczyłyby
sie nieco inaczej? Poza tym nie zawsze
jest tak, że kiedy podejmuje się jakieś
działania, to musi się z tych działań wychodzić zwycięsko, bo samo zwycięstwo
jest w ideii, w imię której podjęło się
działanie.
Czy było warto? Uważam, że wniosłem
w ogólny powiew walki o powojenną
przyszłość i wolność kraju swoje pięć
groszy. Być może można było zachować
sie bardziej racjonalnie, niż my, harcerze, kiedy planowaliśmy podpalenie

wana jest ta pozycja, książka jest w porządku. Najważniejsze, że trafia w sedno
sprawy czyli stara się zrehabilitować
ludzi, którzy do niedawna jeszcze nazywani byli bandytami tylko dlatego, że
chcieli po wojnie innej, nie tej przesiąkniętej radzieckim komunizmem Polski i
nie bali się tego zamanifestować.
Moim marzeniem jest, aby w Myślenicach stanął pomnik upamiętniający
tych wszystkich, którzy w latach 1939
- 1956 zginęli w walce z okupantami:
niemieckim i sowieckim oraz z rodzimym reżimem komunistycznym. Ziemia Myślenicka i jej mieszkańcy zdali obywatelski egzamin patriotyzmu w
tych trudnych latach. Całe obecne społeczeństwo Ziemi Myślenickiej, a szczególnie władze samorządowe gminy, powiatu myślenickiego, parlamentarzyści
i ludzie biznesu winni mieć świadomość
konieczności spłacenia długu pamięci
wobec poległych w walce bohaterów.
Wielu z nich nie ma dziś grobu, nie ma
nazwiska, a przecież oddali kiedyś swoje życia za to, abyśmy mogli być dzisiaj
wolni.
październik 2013/3
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ewolucja śmieciowa trwa. Od 1 lipca. Zatem już ponad trzy miesiące. Trzy miesiące to dostatecznie dużo czasu na to, aby przekonać się czy nowe przepisy i regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonują jak należy (czyt: tak jak chcieliby tego czy zakładali ustawo i uchwałodawcy). Istnieje wiele problemów, które trzeba będzie jeszcze rozwiązać,
zweryfikować. Mówią o nich nasi rozmówcy, których poprosiliśmy o to, aby wyrazili swoje opinie
na temat prawidłowości (lub nie) funkcjonowania systemu. Nie wiemy jeszcze czy dzięki nowym
regulacjom nasze miasto i jego okolice są czystsze, czy zgodnie z tym, co mówi się powszechnie ludzie zaprzestaną teraz wywożenia śmieci do lasów i nad rzeki, bo przecież i tak muszą za
ich usunięcie zapłacić. W naszej ocenie w czystości miasta niewiele się zmieniło. Czy ktoś tego
chce czy nie jest ono nadal brudne (czy może łagodząc ton tej wypowiedzi nie świeci przykładem
czystości). To jednak drugorzędna sprawa wobec tego czy nasze społeczeństwo przekona się do
segregacji śmieci i czy wprowadzony system ułatwi mu to zadanie.
Tematyce „śmieciowej” poświęca także swój felieton Karolina Kmera, która w „najgorętszym”
okresie wdrażania nowego systemu przebywała poza granicami kraju dzięki czemu po powrocie do Myślenic mogła spojrzeć na rzecz całą świeżym okiem. Felieton ten prezentuje podejście
mieszkańców miasta do nowych zasad i przepisów „śmieciowych”. Opinie zaprezentowane w
tym tekście przekonują nas do tego, że system wciąż nie jest doskonały i że odpowiedzialni za
niego urzędnicy będą musieli jeszcze trochę nad nim popracować. Namawiamy naszych Czytelników (nie pierwszy już raz) do dyskusji na opisywany przez nas temat. Jeśli macie Państwo swoje opinie, inne niż wszyscy lub propozycje poprawy systemu gospodarowania śmieciami piszcie
do nas na adres mailowy: sednomyslenice@interia.pl, a my w listopadowym numerze opublikujemy
wszystkie te opinie.

JAROSŁAW SZLACHETKA (radny Sejmiku Wojewódzkiego).
Ogólnie odnoszę się
krytycznie do prawnego
gniota, jaki zafundowali
nam rządzący w nowej ustawie śmieciowej, a co za tym idzie także i do nowo
przyjętego systemu gospodarowania
śmieciami w naszej gminie. Dla mnie,
jako mieszkańca Myślenic, zdecydowanie za rzadko została przyjęta częstotliwość wywozu odpadów typu „bio” oraz
pozostałych, szczególnie w okresie letnim. Nie zawsze pracownicy ﬁrmy odbierającej odpady z mojej nieruchomości
pozostawiają odpowiednią ilość nowych
worków lub w ogóle ich nie zostawiają. Ponadto uważam, że zapisy nowe-

foto: maciej hołuj

go „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy
Myślenice” dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą powinny
być ponownie zweryﬁkowane i poprawione. Obecnie przyjęte prawo budzi
wiele wątpliwości zarówno moich, jak i
przedsiębiorców, którzy rozmawiali ze
mną na ten temat. Niestety sprawą dyskusyjną pozostaje dla mnie także wysokość samych opłat za zagospodarowanie
odpadów dla mieszkańców gminy, która
wybudowała własne składowisko. Plusem jest dla mnie na pewno to, że dzięki
równej stawce za odbiór odpadów nie
powinno już opłacać się nikomu podrzucać śmieci do lasu, rzeki, przydrożnego rowu czy palić nimi w domowych
piecach. Chodź z tym, co obserwuję w

naszym mieście, jest niestety różnie.
BOGDAN SZTABKOWSKI (mieszkaniec
Myślenic). Zdumiewające jest dla mnie to, że
trzeba było aż tworzyć
ustawę po to, aby tak
prosta i konieczna kwestia, jak segregacja śmieci zaistniała w naszym kraju i gminie. Uchwała Rady Miejskiej w
Myślenicach w obecnej formie na pewno
nie jest doskonała, wiele zapisów w niej
zawartych jest kontrowersyjnych, przy
czym jeden z nich powinien być zmieniony i to w trybie natychmiastowym. Jest to
zapis, który nakazuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wywożenie co tydzień 120 litrów śmieci nawet
wówczas, kiedy w ogóle nie powstały.
listy do redakcji
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Węglówka wzięła głęboki oddech Według mnie, to najzwyczajniej „skok na kasę”

W

ieś spać będzie teraz spokojniej. Podpalacz z Węglówki ujęty. Człowiek, który przez ponad dwa lata terroryzował wieś i jej okolice
podpalając zabudowania gospodarcze, las, a w ostatniej fazie swojej
destrukcyjnej działalności także domki letniskowe został ujęty. Okazało się, że
piromanem jest dwudziestoletni mieszkaniec Węglówki. Podobno podpalacz
przyznał się do winy. Przebywa obecnie w areszcie i czeka na dalszy bieg wydarzeń, które mogą się dla niego zakończyć nawet dziesięcioletnim wyrokiem.
Wieś odetchnęła. Będzie teraz spać spokojnie. Pod warunkiem, że rzeczywiście
podpalacz był jeden i że policja nie pomyliła się we wskazaniu sprawcy.
*
Sala za 67 tysięcy złotych. W Biertowicach (gmina Sułkowice) w budynku
Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano otwarcia sali konferencyjnej przy
działającym tutaj Gminnym Centrum Ekologicznym. Koszt remontu, adaptacji i
wyposażenia sali wyniósł dokładnie 67 900 złotych, z czego 44 162 złotych pochodziło z dotacji. Sala, której dotąd brakowało we wsi służyć będzie szerokiej
społeczności. Dzięki wyposażeniu w sprzęt audiowizualny będą mogły odbywać
się w niej szkolenia, pokazy, wykłady i prelekcje. Także wiejskie uroczystości.
Kolejna taka sala ma powstać w Harbutowicach. Gmina planuje, że będzie gotowa
najpóźniej w czerwcu przyszłego roku. Nic tylko ... konferować!
*
Słońce nad Zawadką. Po raz kolejny odprawiono polową mszę świętą pod pomnikiem w Zawadce. 69 lat temu na terenie tej wsi Niemcy przeprowadzili akcję wymierzoną przeciwko działającym na tym terenie partyzantom, pacyfi kując „przy
okazji” wieś i paląc około 60 domostw. Podczas uroczystości pod pomnikiem o
walkach w tym rejonie opowiadał Tadeusz Piotrowski, ich uczestnik, ranny od
niemieckich kul. Tradycyjnie podczas uroczystości i mszy nad Zawadką świeciło
piękne słońce. Nawet najstarsi górale nie pamiętają deszczu, który przeszkodziłby
tym, którzy pamiętają o poległych i pamięć tą chcą zamanifestować.
*
Mniej procentów w Dobczycach. Radni Rady Miejskiej w Dobczycach zredukowali stosowną uchwałą, liczbę punktów sprzedających w Dobczycach alkohol
z 30 do ... 29. Zawsze to coś. Radni doszli do wniosku, że w centrum miasta jest
zbyt duża liczba punktów, w których można nabyć „procenty”.
(W.B.)
Człowiek Miesiąca

ZIEMOWIT KALINOWSKI
AUTOR KSIĄŻKI
„BOHATEROWIE WYKLĘCI NA ZIEMI
MYŚLENICKIEJ 1945 - 56”

foto: maciej hołuj

J

4/październik 2013

est autorem niezwykle ważnej
dla powojennej historii naszego
regionu książki, która co dopiero pojawiła się na lokalnym rynku wydawniczym, a która opowiada o bohaterach wyklętych z okresu lat 1945 – 56.
Spędził na zbieraniu materiałów do tej
książki i na napisaniu jej prawie trzy
lata. Ziemowitowi Kalinowskiemu, pracownikowi archiwum starostwa powiatowego za uporczywe dążenie do ukazania prawdy i przywrócenia czci ludziom,
którzy na to zasłużyli przyznajemy miano Człowieka Miesiąca października.
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PRAWA POWSTANIA NOWYCH
STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W MYŚLENICACH ZWIĄZANA RZEKOMO Z PARKUJĄCYMI
NAGMINNIE SAMOCHODAMI NA
ULICACH PRZYLEGŁYCH DO „DEKADY” I CHĘCIĄ UREGULOWANIA
PRZEZ GMINĘ TEGO PROBLEMU
WZBUDZIŁA WIELE KONTROWERSJI. PISALIŚMY O TYM W JEDNYM
Z POPRZEDNICH NUMERÓW „SEDNA” OTRZYMUJĄC OD NASZEGO
CZYTELNIKA LIST, KTÓRY ZA JEGO
ZGODĄ DRUKUJEMY W WERSJI ORYGINALNEJ PONIŻEJ.
Witam, przeczytałem artykuł w Państwa
gazecie pt: „Przed podwieczorkiem jadą
do domów”. Dziwi mnie jednak fakt, że
wszystko zostało pokazane tylko z jednej
strony, czyli od strony mieszkańców i
osób posiadających ﬁrmy. Dlaczego nikt
nie zadał sobie trudu, aby zbadać jak
wygląda sprawa od drugiej strony. Jestem osobą która mieszka 5 km od Myślenic, pracuję w Krakowie na zmiany
(7-15 oraz 14-22). Jak widać z „popołudniówki” wracam do Myślenic około godziny 23. W moim kierunku nie ma o tej
porze żadnego transportu poza własnym
samochodem. Poza tym koszty używania własnego auta na dojazd do Myślenic są niższe, niż dojazd busami. Bilet
w busie na przejazd z mojej okolicy do

miasta kosztuje 2,50 czyli 5 zł dziennie.
Przy co najmniej 20 dniach pracy daje to
dodatkowe 100zł. Dlaczego kolejny raz
jesteśmy traktowani jak intruzi? Chcę
zaznaczyć, że ani właściciele posesji,
ani właściciele ﬁrm nie posiadają ulic
na własność. Dlaczego oni będą mogli
spokojnie parkować, a my nie? Myślenice nie są miastem na tyle turystycznym,
aby wprowadzać takie opłaty.
Po drugie w artykule zostało użyte
stwierdzenie, że mieszkańcy nie mogą
normalnie funkcjonować. Co to znaczy
normalnie? Że nie mogą wyjechać z posesji? Nie pamiętam czy to w Państwa
gazecie czy może w innej, napisano, że
nie przejedzie ani straż pożarna ani karetka bo tak źle auta są zaparkowane.
Zamiast wprowadzać dodatkową strefę
płatnego parkowania gmina powinna
ustawić zakaz zatrzymywania się i postoju po jednej stronie i nie byłoby problemu. Po trzecie dziennikarze powinni
spojrzeć władzom na ręce, jeśli prawdą
jest, a takie informacje znalazły się na
stronach portalu miasto info, że mieszkańcy strefy A (gdzie jest więcej bloków
i kamienic, a co za tym idzie mniej możliwości do zaparkowania) mają płacić
roczny abonament w wysokości 300zł.
Tymczasem mieszkańcy strefy B (przewaga posesji) nie muszą płacić ani złotówki, a mają przecież możliwość parko-

wania na własnej posesji. Jeśli parkują
na ulicy powinni płacić jak wszyscy
inni. Rozszerzenie strefy nie daje nic
poza „skokiem na kasę”. To normalne że
urzędnicy będą się godzili na podwyżki,
bo oni sami mają zapewniony parking
za darmo pod urzędami.
Na koniec jeszcze jedna refleksja. Jeśli
prawdą jest to, że dwie pierwsze godziny parkowania będą za darmo, to nic w
rejonie strefy B się nie zmieni, poza tym
, że nastąpi większa rotacja. Jak nie było
miejsca, tak nie będzie. Za moment będą
nas czekały kolejne poszerzenia stref, bo
ludzie którzy jeżdżą do pracy do Krakowa, będą szukać darmowego parkingu. I
tak za chwilę strefa rozprzestrzeni się na
wszystkie uliczki pod szpital, na osiedle,
na całe Myślenice. Dlaczego burmistrz
miasta nie dojdzie do porozumienia z
panem Cupiałem i przy Zakopiance nie
zrobią wspólnie parkingu abonamentowego (w rozsądnych cenach oczywiście)? Pozdrawiam. michalae
P.S. Czekamy na Państwa głosy w
sprawie powstania poszerzonych stref
płatnego parkowania w Myślenicach.
Swoje uwagi, opinie i refleksje na ten
temat proszę przysyłać na adres naszej
skrzynki elektronicznej: sednomyslenice@interia.pl Wszystkie głosy znajdą się na łamach naszej gazety i na jej
stronach internetowych. Redakcja
krótko
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Jarek Śmietana już nie zagra

W

wieku 62 lat zmarł w Krakowie znany polski gitarzysta jazzowy
Jarosław Śmietana. Chociaż urodził sie w Krakowie zaś jego kariera
związana była z wielkim światem, Śmietana był nam na swój sposób
bliski. Od pewnego czasu spędzał wiele chwil w swoim domku w Miłogoszczy. Często można było spotkać Go, jak na niewielkim skuterku poruszał się
po Myślenicach robiąc zakupy. Nie dalej jak w maju 2012 roku Śmietana zagrał wspaniały koncert wspólnie z Billy Nealem podczas organizowanej przez
myślenickie Muzeum Regionalne „Dom Grecki” Nocy Muzeów. „Sedno” dwa
razy „przymierzało” się do wywiadu z artystą, ale wobec braku czasu i nawału zajęć jazzman odkładał spotkanie z nami na później. Dzisiaj już wiemy, że
do wywiadu nie dojdzie.
Jarosław Śmietana nagrał 30 płyt, był liderem legendarnej już dzisiaj grupy
„Extra Ball”, świat jazzu uznawał go za jednego z najwybitnieszych przedstawicieli tego gatunku muzyki. Przegrał walkę z nowotworem mózgu pomimo
udanej operacji przeprowadzonej w styczniu tego roku w Bydgoszczy. (W.B.)
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Wójt gminy Siepraw Tadeusz Pitala może mieć powody do dumy i radości.

Brakuje również zapisu o nie pobieraniu
opłat za okresy urlopowe lub chorobowe
dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Uchwała nie reguluje wywozu
śmieci z działalności zlokalizowanej na
posesji zamieszkałej.
PIOTR GORZELANY (mieszkaniec Stróży, właściciel restauracji „Grzybek”). W mojej
ocenie niewiele się zmieniło w gospodarce śmieciowej, choć to „niewiele” przemawia
na korzyść mieszkańców, ponieważ w
tej chwili do jednego worka można wkładać: szkło, papier i metal, nie zaś, jak
miało to miejsce wcześniej, kiedy należało te śmieci sortować, gdy tymczasem „panowie” odbierający je sypali
wszystko jak leci na jeden samochód.
Tam worki po prostu pękały i posegregowane wcześniej przez nas śmieci ulegały zmieszaniu.
ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK (emeryt,
mieszkaniec domu w
Myślenicach). W moim
przypadku system sprawdza się. Podobno największe problemy przysparzają mieszkańcom Myślenic odpady typu „bio”.
Ja tworzę z nich w swoim ogrodzie pryzmę kompostu, który potem przydaje się
wspaniale do nawożenia przydomowego
ogródka. Nie wiem natomiast jak radzą
sobie ci, którzy na przykład wrzucają
do pojemnika „bio” zwłoki zwierząt czy
skoszoną w ogrodzie trawę. Podejrzewam, że wiąże się z tym nieprzyjemnezjawisko fetoru.
opracował W.B.

foto: maciej hołuj

karolina kmera

Nieeee tuuuuu!!!!! Tu dobrze, tam źle
IEDAWNO WRÓCIŁAM ZZA GRANICY DO RODZINNYCH MYŚLENIC. NIE BYŁO MNIE NA TYLE DŁUGO, ABY SPRAWY NOWELIZACJI DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ŚMIECIAMI NIE ZAPRZĄTAŁY MOJEJ UWAGI. PO POWROCIE STWIERDZIŁAM JEDNAK,
ŻE COŚ SIĘ ZMIENIŁO.
Tak, Osiedle Tysiąclecia ozdabiają teraz „kolorowe domki” w miejsce murowanych czy ceglanych ,,baraków” zaś pod zlewem w rodzinnym domu znajdują się
dwa pojemniki: mały i duży. Kiedy odruchowo wrzuciłam resztki jedzenia do
dużego kosza, moja mama wszczęła alarm: Nieee tuu! Gratuluję mojej mamie,
że tak szybko potrafiła zmienić nawyki. A jak udało się to innym? Postanowiłam
sprawdzić świadomość zmian u mieszkańców Myślenic. U mojej znajomej Anety
zmiana gospodarowania śmieciami odbyła się tak, jak wszędzie w przeciętnych
domach w Polsce. - Mamy dwa kontenery, głównym problemem na samym początku było przestawienie się na to, że z jednego kubła na śmieci nagle zrobiły
się dwa. Cała reszta słabo mnie dotyczy. Aaa, no i zmieniły się duże kontenery
na polu. Są jakieś inne.
Pani Ewa mieszkanka w Rynku. - Z segregacją nie mam żadnego problemu –
mówi, natomiast Pani Katarzyna oznajmia: - Nie było u mnie czegoś takiego, jak
przestawienie się na segregację śmieci. Po prostu zaczęłam wrzucać je do innych
kontenerów. To co mnie interesowało najbardziej w całym tym zamieszaniu, to
cena wywozu śmieci.
Pani Krystyna, mieszkanka Osiedla Tysiąclecia zaznacza, że przebudowa osiedlowych pomieszczeń na śmieci była nie lada problemem. Mówi też, że wyjątkowo ciepłe lato, dodatkowo spotęgowało dyskomfort związany z remontem. - Nie
wymieniono kubłów w śmietnikach w zakładanym terminie – dodaje.
Jeszcze inaczej sprawę ocenia Wacław, także mieszkaniec Osiedla Tysiąclecia.
- Wszystko odbyło się w terminie. Mieliśmy mieć w śmietniku dwa kubły i w terminie tj. 1 lipca kubły do nas dotarły. Pan Wacław widzi jednak inny problem.
- Naszły nas wątpliwości, bo wyburzono nam śmietnik. Był solidny, murowany.
Sto lat by pewnie jeszcze wytrzymał. A tymczasem zastąpiono go takim kolorowym, plastikowym czy metalowym. Słowem: dziadowskim. Można było odmalować tamten. Byłoby oszczędniej i solidniej. Konkluzja pana Wacława jest ogólnie
pozytywna: - Segregując płacę 5,70, gdybym nie segregował to płaciłbym około
13 zł. Więc segreguję.
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ODA NA RANKINGI NIE
SŁABNIE. JAK CO ROKU
SWÓJ RANKING NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW OGŁOSIŁ
MISTIA (MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI), KTÓRY
OPIERA GO NA DANYCH STATYSTYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z
KRAKOWSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO (DANE POCHODZĄ Z
2012 ROKU).
Na liście dwudziestu najlepszych samorządów znalazły sie aż trzy reprezentujące powiat myślenicki: Myślenice,
Dobczyce i Siepraw. Jakkolwiek obecność dwóch pierwszych gmin na liście
rankingowej MISTiA nie jest zaskoczeniem (obie znajdowały się już na listach
rankingowych w latach ubiegłych) to
na pewno jest nim obecność Sieprawia.
Siepraw poczynił olbrzymie postępy.
Gmina znalazła się na liście tuż za drugimi na niej Myślenicami. Dobczyce
zajęły szóste miejsce. Czym zaskoczyła gmina Siepraw? Przede wszystkim
wysokim wskaźnikiem pozyskanych
środków z Unii Europejskiej (wynoszą
one 1149,63 zł. na jednego mieszkańca
) oraz wysokimi wynikami egzaminów
w szkołach podstawowych i gimnazjach
(z czego Siepraw słynął od dawna). Jak
podkreśla wójt Sieprawia Tadeusz Pitala
kierowana przez niego gmina jest jedy-
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ną w czołówce rankingu o charakterze
gminy wiejskiej.
Niestety nie tak dobrze jak w rankingu
MISTiA wypadają Myślenice w rankingu zadłużenia gmin. W skali kraju w
kategorii miast powiatowych znalazły
sie na wysokim trzecim(!) miejscu ze
wskaźnikiem zadłużenia 75,01 procenta. W tym samym rankingu w kategorii
miast mniejszych na 31 miejscu znalazły się Dobczyce (59,64 % zadłużenia)
oraz na 387 miejscu Sułkowice (27,30%
zadłużenia).
(RED.)
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z miasta
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ażdy problem można
podobno rozwiązać na
kilka różnych sposobów.
Bardziej lub mniej skomplikowanych. Urzędnicy gminni w
Myślenicach nie chcą utrudniać sobie życia i preferują tę
drugą formę. Jest szybsza i
wygodniejsza w użyciu.

PRAWA POZORNIE WYDAJE SIĘ BYĆ BŁACHA, ALE
JAK KTOŚ KIEDYŚ SŁUSZNIE ZAUWAŻYŁ WSZECHPOTĘŻNY ŚWIAT SKŁADA SIĘ Z RZECZY
DROBNYCH.
Jeśli przy kładce na Bysince nieomal
w centrum miasta jedną ze swoich baz
założyła miejscowa grupa pijących tanie
wino meneli, a fakt ten (zresztą słusznie) nie podoba się okolicznym mieszkańcom, którzy zgłaszają problem do
gminy, to najprościej tę kładkę ... zamknąć. Dwa metry kwadratowe siatki i
... po krzyku. Może i po, problem jednak
pozostaje. Kładka służy w tym miejscu
mieszkańcom ulicy Średniawskiego od
niepamiętnych lat i jest dla nich wygodnym (po to chyba kiedyś powstała) rozwiązaniem. Nie każe im nadkładać drogi, kiedy chcą dostać się na drugą stronę
Bysinki po zakupy czy (w przypadku
dzieci) do szkoły. Niedawno ta sama
gmina, która dzisiaj kładkę zamknęła
dokonała jej remontu. – Zupełnie nie
rozumiem decyzji gminy – mówi jeden
z mieszkańców ulicy Średniawskiego,
który mieszka tu od urodzenia. – Od

S

foto: maciej hołuj

Nowe auto w Nowej Wsi
J

radosław kula

wielu, wielu lat kładka służyła okolicznym mieszkańcom ułatwiając im życie,
gmina wyłożyła nawet środki na jej remont, a teraz zamyka ją tylko dlatego, że
grupka meneli znalazła sobie tutaj miejsce dla swoich pijackich spotkań.
Problem pijącego menelstwa nie jest w
Myślenicach nowy. Od dawna mieszkańcy miasta zgłaszają go do odpowiednich służb. Punktów „zapalnych”
w mieście jest kilka. Wszyscy dobrze
znamy ich lokalizację (o jednej z nich
permanentnie informuje funkcjonariuszy Straży Miejskiej jeden z mieszkańców domu nad Bysinką, który nie tylko
musi znosić uciążliwe towarzystwo, ale
także skutki jego pobytu w tym miejscu,
a który nie może doprosić się o skuteczną interwencję wspomnianych strażników). Pytanie dlaczego mając po swojej stronie: wiedzę, środki i logistykę
urząd miasta wciąż przegrywa walkę z
melejstwem, albo radzi sobie z nim tak,
jak w przypadku kładki, pozbawiając
obiektu jego funkcji, zaś mieszkańców
komfortu i wygody pozostaje na razie
bez odpowiedzi.
Rozwiązywanie problemów za pomocą

krótko

grodzenia siatką nie jest dla myślenickiego urzędu metodą całkiem nową, gmina
przerobiła ją onegdaj w pamiętnej sprawie Piotra Sikory zarzucając mu, że jego
sprzedająca w centrum miasta pieczywo
przyczepa utrudnia dostęp do płatnego
parkingu. Wówczas odcięto od świata
przyczepę Sikory zakładając (stojący
zresztą do dzisiaj), obskurny płot nie
informując wcześniej o tym rozwiązaniu przedsiębiorcy, który nie miał szans
obronienia swojego stanowiska.
Zagrodzenie siatką kładki na Bysince jest przykładem preferowania jednej grupy społecznej kosztem drugiej.
Nawet jeśli petycję skierowaną na ręce
burmistrza Myślenic domagającą się
rozwiązania problemu w tak drastyczny sposób podpisało czterdziestu mieszkańców ulicy Średniawskiego, to nadal
jest to tylko czterdziestu mieszkańców.
Ilu jest takich, którym to rozwiązanie
nie przypadło do gustu? Tego już nie
wiemy. Chyba, że na ręce burmistrza
wpłynie (czego nie można wykluczyć)
petycja domagająca się ponownego udostępnienia kładki. Jak wówczas zareaguje na nią włodarz?
foto: maciej hołuj

cytat miesiąca

Dam medal komuś, kto
rozwiąże ten problem

Jan Hartabus

EDNOSTKA OSP NOWA WIEŚ (GMINA DOBCZYCE) ZA 140 TYSIĘCY
ZŁOTYCH ZAKUPIŁA NOWY, WSPANIALE WYPOSAŻONY SAMOCHÓD SŁUŻĄCY DO RATOWNICTWA DROGOWEGO.
Na kwotę tę złożyły się: 50 tysięcy przyznane przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 28 tysięcy przyznanych z budżetu Urzędu
Gminy i Miasta Dobczyce (przy jednogłośnej aprobacie radnych Rady Miasta),
po dziesięć tysięcy od dwóch sponsorów prywatnych (w tym niezastąpionego
Jana Hartabusa, prezesa jednostki i radnego Rady Miejskiej w Dobczycach) oraz
(reszta) z pieniędzy wygospodarowanych przez samą jednostkę.
– Strażacy z OSP w Nowej Wsi w pełni zasługują na dotację do zakupu nowego
samochodu – mówi Marcin Pawlak, burmistrz Dobczyc. – Druhowie z Nowej Wsi
prezentują od lat, przy całym szacunku dla innych jednostek, najwyższy stopień
wyszkolenia o czym może świadczyć fakt, że niedawno czterech druhów uratowało życie chłopcowi. Zakup samochodu zbiegł się z uroczystościami jubileuszu
stulecia jednostki.
(W.B.)

Wysokie płoty gmina grodzi

- starosta myślenicki Józef Tomal podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, kiedy
omawiany był przez radnych problem
związany z tak zwanym blokiem „pielęgniarskim”, gdzie zamieszkują między innymi rodziny posiadające skierowania do lokali komunalnych. Radni
podjęli uchwałę przedłużającą umowy o
najem lokali w bloku „pielęgniarskim”
o kolejny rok, ale sprawa wciąż nie jest
załatwiona tak, jak powinna zaś zarządzający budynkiem szpital musi do niego dokładać rocznie około 50 tysięcy
złotych.

Józef Tomal
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ogłoszenie/wydarzenia

SEDNO
Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki występowała w Chinach

ogłoszenie

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

6/październik 2013

HINY, KRAJ DLA WIĘKSZOŚCI POLAKÓW, BA! EUROPEJCZYKÓW, NA WSKROŚ
EGZOTYCZNY. KIEDYŚ NIEOSIĄGALNY, DZISIAJ JUŻ MNIEJ. WCIĄŻ
JEDNAK DLA WIELU Z NAS ODLEGŁY O LATA ŚWIETLNE. SĄ JEDNAK TACY, KTÓRZY W CHINACH
BYLI. CAŁKIEM NIEDAWNO. CO
TAM ROBILI I PO CO POJECHALI?
Po pierwsze po to, aby wziąć udział w
Shanghai Tourism Festiwal 2013. Zaproszono ich na ten festiwal kilka miesięcy
wcześniej. Czas dzielący od otrzymania
zaproszenia do odlotu do Chin wypełnili gromadzeniem środków finansowych
koniecznych do zapłacenia za bilety. Po
drugie pojechali, bo takie zaproszenie
zdarza się raz na sto lat i trudno było z
niego nie skorzystać. Po trzecie wreszcie pojechali, bo do Chin nie lata się raz
w tygodniu, ale bywa, że raz na całe …
życie. To trzy wystarczająco ważne preteksty, aby wyprawa do Chin doszła do
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Górale w ... Chinach
Ta orkiestra koncertowała nieomal w całej Europie. Grała dla Papieża Jana Pawła II, występowała przed prezydentem, wreszcie przed
dziesiątkami tysięcy słuchaczy. Ostatnio powróciła z Chin, gdzie
grała, zwiedzała i smakowała potrawy miejscowej kuchni.

skutku. Już w Szanghaju wzięli udział
w kilku koncertach wchodzących w program wspomnianego Shanghai Tourism
Festiwal. Zagrali Chińczykom między
innymi marsza „Hello” (prezentując
przy okazji elementy musztry i zbierając za ten pokaz i grę zasłużone brawa),
potem w parku zabaw Jiu Zi Park „zadęli” następne utwory, a jeszcze potem pod
wieżą telewizyjną Shanghai Oriental Peral Radio&TV Tower kolejne („Axel F”,
„We are the champions”, „Skrzydlate
ręce”). Oczywiście być w Szanghaju
i nie zwiedzić tego, co oferuje ten urbanistyczny moloch to nieomal świętokradztwo. Dlatego zwiedzili ogrody

Yu Yuan, wdrapali się na wspomnianą
wieżę telewizyjną, gdzie na wysokości
351 metrów nad dachami miasta jeden
z muzyków oświadczył się jednej z muzyczek, spędzili trochę czasu w Zhujiajiao (tak apropos, to język można połamać) czyli w „Wenecji Szanghaju, gdzie
zamieszkuje chińska biedota, wreszcie
zjedli wystawną kolację degustując potrawy chińskiej kuchni.
Acha, jeszcze na koniec jeden drobiazg:
„Oni” to członkowie Góralskiej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, którzy do Chin pojechali i zagrali tradycyjnie pod batutą Andrzeja
Jędryska.
(W.B.)

jubileusz 50 - lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

ÓŁWIECZE SWOJEGO ISTNIENIA OBCHODZIŁ POD
KONIEC WRZEŚNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MAŁOPOLSKA SZKOŁA
GOŚCINNOŚCI IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W MYŚLENICACH.
SZKOŁA PRZYGOTOWAŁA SIĘ DO
SWOJEGO JUBILEUSZU SZCZEGÓLNIE STARANNIE. WSZAK NIECODZIENNIE ŚWIĘTUJE SIĘ PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE.
Na ten szczególny dzień zaproszono
do szkoły jej absolwentów, dyrektorów, nauczycieli, parlamentarzystów,
przedstawicieli samorządu lokalnego,
władze wojewódzkie oraz społeczność uczniowską. Nie zabrakło multimedialnej prezentacji historii szkoły, o
jej początkach i procesie powstawania
budynku na Zarabiu mówiła ówczesna dyrektorka Anna Kapała, odbyło się
nostalgiczne spotkanie absolwentów
szkoły przy ciastku i kawie zaś obecny dyrektor placówki Jerzy Niedenthal
oprowadził gości po nowo powstałych
pracowniach gastronomicznych, które
juz funkcjonują o czym uczestnicy jubileuszu mogli przekonać się z autopsji
degustując poczęstunek przygotowany
w nich przez młodzież szkolną. Miłym
akcentem uroczystości jubileuszowych
było wręczenie odznaczeń resortowych
najbardziej zasłużonym nauczycielom.
Popularny „Tytus” to dzisiaj jedna z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu myślenickiego, ale też jedyna nie zarządzana przez
starostwo myślenickie, ale pozostająca
pod kierownictwem województwa małopolskiego. Szkoła założona została w
1962 roku jako pięcioletnie Państwowe
Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki (w sumie placówka wykształciła
2359 dziewcząt – pielęgniarek!). Zlokalizowaną na początku swojej działalności w dzisiejszym budynku Zespołu
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Zaczęło się od pielęgniarek
wit balicki

Placówek Ogólnokształcących szkołę
przeniesiono w 1979 roku do nowego
budynku powstałego na ulicy Zdrojowej na Zarabiu. Był to wówczas jeden z
najnowocześniejszych budynków oświatowych na terenie powiatu. Dzisiaj, po
33 latach nie zachwyca już tak bardzo
swoją architekturą, ale dyrekcja i organ
prowadzący szkołę starają się o to, aby
podnieść jego funkcjonalność i poprawić
wygląd poprzez kompleksowy remont,
który trwa i dobiegnie końca w kwietniu
przyszłego roku (jego ostateczny koszt
to 15 mln. złotych!)
To co w przypadku szkoły najważniejsze to kierunki w jakich kształci oraz
poziom tego kształcenia. W „Tytusie”
działa dzisiaj II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Turystyczno – Gastronomiczne (kształci na kierunkach:
technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej oraz technik żywienia),

Szkoła Policealna (o kierunkach: terapeuta zajęciowy, dietetyk, opiekunka
dziecięca, opiekun medyczny, asystent
osoby niepełnosprawnej i opiekun środowiskowy) oraz Małopolski Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który oferuje studia podyplomowe
oraz kursy: kwalifikacyjny dla pedagogów oraz pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Szkoła
dysponuje także internatem na około sto
miejsc, który w chwili obecnej podobnie
jak cały budynek poddawany jest generalnemu remontowi w celu podniesienia
obowiązujących dzisiaj standardów. Kadra ZSP to na chwilę obecną 85 nauczycieli w tym 60 etatowych. Tegoroczny
nabór przebiegł doskonale, wszystkie
miejsca, o czym poinformowała nas wicedyrektor Justyna Jajko, zostały przez
młodzież wykorzystane. Za rok kolejne
przyjęcia. Szkoła już teraz zaprasza.

Uroczystość 50 - lecia „Tytusa” zgromadziła wielu gości.

choroby wewnętrzne:
lek. A Cyganek, lek. A. Homenda,
chirurgia ogólna:
Prof. P. Kołodziejczyk,
dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz,
lek.med R. Gdula, lek.med K. Panuś
chirurgia naczyniowa:
lek.med J. Radwan,
dr.med J. Krzywoń
chorób sutka:
dr.med W Dutkiewicz, lek.med J. Pucz
chorób metabolicznych:
dr. med. Beata Brzezińska - Kolarz
dermatologia:
lek.med M. Lijowska - Bochnia
endokrynologia:
dr.med T. Koblik
gastroenterologia:
dr. med. P. Szulewski
ginekologia:
lek. med. Rita Tomczyk
kardiologia:
doc. dr. hab. J. Dropiński
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny):
dr.med J. Stoliński
laryngologia:
prof. J. Pilch, dr.med A. Ścisławski,
lek. K.Wróblewska, lek. J.Wąsowicz
medycyna pracy:
lek.med T. Mrowca - Kliś,
lek. med A. Delikat
nefrologia:
lek.med. A.Wojton
neurologia:
lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska
okulistyka:
lek.med. W. Moczulski,
lek.med. A. Łukasik - Skrzypczak
ortopedia:
lek. M. Święch, lek. P. Ślęczka, lek. W. Satora,
lek. W.Ambroży
reumatologia:
lek.med. A. Murzyn
urologia:
dr.med P. Jakubik, lek.med. M. Rzepecki
usg – jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny,
narządu ruchu,
usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i
tętniczych
usg dziecięce: jamy brzusznej,
stawów biodrowych
pracownie: analityczna, audiometrii, ekg,
spirometrii,
rtg (mammografia, urografia, cystografia)
Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia,
kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż,
terapia energotonowa, ESWT, Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji
na indywidualne cykle rehabilitacji
przedoperacyjnej

Andrzej Jędrysek i prowadzona przez niego orkiestra grają już jedenaście lat. Tym razem zagrali w ... Chinach

foto: maciej hołuj

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CERTUS”
Myślenice ul. Drogowców 5
budynek Centrum Medycznego
Tele-Fonika
Tel. (12) 272-56-70, 272-56-71,
372-75-30
Tel. kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów :
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o kilkuletniej przerwie wznawiamy współpracę z Izbą Gospodarczą Ziemi Myślenickiej. Oddajemy tej organizacji dwie strony naszego miesięcznika. Będziecie mogli dowiedzieć się z nich Drodzy
Czytelnicy nad czym aktualnie pracuje zarząd Izby, czym zajmują się
należące do niej firmy oraz jakie problemy nurtują środowisko lokalnych
przedsiębiorców. Na początek przedstawiamy dwie firmy należące do
Izby: jawornicką Dynamikę oraz firmę Lesmar z Krzyszkowic.

Kompleksowość i najwyższe standardy
IRMA DYNAMICA SP. Z
O.O. DZIAŁAJĄCA W JAWORNIKU (TUŻ PRZY
„ZAKOPIANCE”) OD 2007 ROKU,
A BĘDĄCA AUTORYZOWANYM
SALONEM MARKI SEAT JEST
NATURALNĄ KONTYNUACJĄ
POWSTAŁEJ ZNACZNIE WCZEŚNIEJ FIRMY RODZINNEJ. DZISIAJ
FUNKCJONOWANIE DYNAMIKI
OPIERA SIĘ W GŁÓWNEJ MIERZE
NA SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH. PROWADZI JĄ POD
NAZWĄ CAROUTLET, NAJWIĘKSZY NA TERENIE MAŁOPOLSKI,
A JEDEN Z TRZECH TAK DUŻYCH
AUTOSALONÓW SAMOCHODOWYCH W KRAJU.
500 aut używanych w ofercie
Dość powiedzieć, że Caroutlet ma
do zaoferowania około 500 (!) samochodów, z których każdy przeszedł
wcześniej szczegółowy test techniczny i posiada 6 - miesięczną gwarancję!
– Sprzedajemy samochody nowe, ale
główną formą naszej działalności jest
sprzedaż samochodów używanych,
posiadamy także dwa centra obsługi
szkód blacharsko - lakierniczych, jedno tu, w Jaworniku, drugie we Wrocławiu – mówi prezes Dynamiki Jarosław Bochenek.
Najnowocześniejsze lakiernie w
kraju
Są to dwie, na wskroś nowoczesne i
profesjonalne lakiernie, jedne z najnowocześniejszych w kraju. Obsługują
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miesięcznie średnio około 400 samochodów. Technologie stosowane w nich to
najnowsze osiągnięcia światowe w tym
względzie spełniające najwyższe kryteria ochrony środowiska. W obu tych
centrach Dynamica zatrudnia 45 osób.
Przez trzy ostatnie lata serwis blacharsko – lakierniczy Dynamiki zdobywał
prestiżowe tytuły najlepszego w kraju przyznawane przez Polski Związek
Wynajmu i Leasingu Pojazdów. – Żadna
inna firma nie zdobyła tego zaszczytnego
miana dwukrotnie, nasza natomiast trzy
razy pod rząd, w latach: 2010, 2011 i
2012 – z dumą mówi prezes Dynamiki.
Seat gwarantem wysokiej jakości i
nowoczesnych standardów
Salon Seata w Jaworniku, jak już wspomniano, nie jest podstawową działalnością firmy, ale jak twierdzi Jarosław
Bochenek fakt, że posiada autoryzację
pozwala jej na dostęp do najnowszej
technologii i standardów grupy Volkswagena w zakresie naprawy i obsługi
samochodów. To bardzo ważne przy dzisiejszej konkurencji i wymogach stawianych przez klienta.
Wszystkie formalności na miejscu
Ten ostatni kupując w Dynamice samochód może, poza rejestracją pojazdu, dokonać wszelkich możliwych i dostępnych dzisiaj na rynku formalności. Od
zakupu, poprzez dowolne wyposażenie
samochodu (m.in. w opony, dywaniki,
alarm, sprzęt grający, itp.), do jego ubezpieczenia oraz załatwienia formalności
kredytowych. Wszystko na miejscu, w
Leszek Pitala w swojej masarni.

ciepłym, nowoczesnym wnętrzu salonu,
w miłej, profesjonalnej atmosferze stwarzanej przez wysoko wykwalifikowany
personel (Dynamica zatrudnia na chwilę
obecną 87 pracowników). Rocznie firma sprzedaje około 1400 samochodów.
– Dbamy o to, aby nasi pracownicy konsekwentnie podnosili swoje umiejętności, dlatego organizujemy dla nich szkolenia, których celem jest ciągły wzrost
poziomu obsługi klienta – mówi prezes
Dynamiki.
Dynamica członkiem Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej
Firma jest członkiem Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej od początku
powstania tej organizacji. Od kilku miesięcy Jarosław Bochenek pełni funkcję
wiceprezesa izby. Zgodził się na nią nie
dostrzegając w dotychczasowym zarządzie zbyt wielkiej dynamiki działania.
wraz z żoną i córką oraz jednym pracownikiem do pomocy.
Przed laty w przydomowej masarni pana
Leszka prowadzony był ubój. Wędliny
powstawały tu z najświeższych mięs i
półtuszy pochodzących wprost z własnej ubojni. Unijne przepisy doprowadziły jednak do tego, że ubojnia musiała
zostać zamknięta. Dzisiaj pozostały po
niej tylko puste pomieszczenia i ... haki
zaś pan Leszek kupuje produkty, z których wyrabia swoje wędliny w jednej
z myślenickich ubojni. – Nie uprawiamy „masówki”, wyrabiamy tyle wędlin, ile zamówią u nas sprzedawcy, to
jest jakieś 550 kilogramów tygodniowo
– mówi Leszek Pitala. – Przez to m.in.
mamy zawsze świeże wyroby. Staramy
się kierować smakiem i chyba robimy
to dobrze, skoro nasze wędliny znajdują nabywców.
Wyroby z krzyszkowickiej masarni „Lesmar” można nabyć w kilku miejscach
w Myślenicach. Jest to sklep na ulicy
Rzemieślniczej oraz na ulicy Kazimierza Wielkiego, lesmarowskie specjały
dostępne są także w Osieczanach w tam-

Domowy smak lesmarowskich wędlin
IE OD DZIŚ WIADOMO,
ŻE Z WSZYSTKICH WĘDLIN NAJWSPANIALSZYM
SMAKIEM CHARAKTERYZUJĄ
SIĘ TE, DOMOWE. NIC TAK PIĘKNIE NIE PACHNIE JAK SWOJSKA,
WIEJSKA KIEŁBASA PRZYGOTOWANA WEDŁUG RECEPTURY
DZIADKA CZY WĘDZONY W DOMOWEJ WĘDZARNI BOCZEK.
Niestety coraz mniej dzisiaj w naszych
sklepach wyrobów wędliniarskich,
które powstają w niewielkich masar-

N

niach produkujących nie na „ilość”, ale
kierujących się jakością fi rmowanych
przez siebie wędlin. Jedną z takich masarni prowadzi w Krzyszkowicach Leszek Pitala, emerytowany masarz – samouk. Firma nazywa się „Lesmar” zaś
jej specjalnościami są: wiejska kiełbasa,
pasztet, salceson, boczek i pasztetowa.
– Moja firma działa oficjalnie od 1996
roku – mówi pan Leszek. – Wcześniej
uczyłem się masarstwa podpatrując
ojca. Pomagałem mu mając zaledwie
dwanaście lat. Dzisiaj prowadzę firmę

tejszym markecie oraz w Stróży. Swoje wyroby pan Leszek wysyła także do
Rabki. Do niedawna jeszcze wędliny z
Krzyszkowic mogli degustować wrocławianie, bowiem pan Leszek brał udział
w wystawach tam organizowanych.
Firma Leszka Pitali jest członkiem Izby
Gospodarczej Ziemi Myślenickiej od samego początku jej istnienia. Można powiedzieć, że pan Leszek był jednym z jej
założycieli. To właśnie takie, niewielkie,
domowe, rodzinne przedsiębiorstwa są
jej solą.
(RED.)

Jarosław Bochenek

– Podejmując decyzję o pełnieniu tej
funkcji potwierdzam jednocześnie
opinię, że Izba Gospodarcza Ziemi
Myślenickiej musi dążyć do ciągłego, nieustannego rozwoju i podniesienia swojego prestiżu w całym regionie. Innej drogi nie widzę, tak jak
nie widzę możliwości, aby mogło być
inaczej – mówi Jarosław Bochenek.
– Myślę, że na wymierne efekty izby
i jej wysokoprocentową sprawność i
skuteczność trzeba będzie poczekać 3,
4 lata, tyle bowiem czasu musi zająć
organizacja jej struktur i wypracowanie metod działania. Zalecam zatem w
tym względzie cierpliwość i namawiam
wszystkie podmioty należące do izby
do podejmowania wspólnych wysiłków
zmierzających do osiągnięcia powyższych celów.
(RED.)
aktualności

Pakiet lojalnościowy
ARZĄD IZBY GOSPODARCZEJ ZIEMI MYŚLENICKIEJ PRZYGOTOWUJE TAK ZWANY PAKIET LOJALNOŚCIOWY DLA
SWOICH CZŁONKÓW. MA ON BYĆ OPARTY NA SPECJALNIE OPRACOWANYCH KARTACH IMIENNYCH, KTÓRE STANĄ SIĘ
PRZEPUSTKĄ DO RABATOWYCH ZAKUPÓW I USŁUG W FIRMACH,
KTÓRYCH WŁAŚCICIELE NALEŻĄ DO IZBY.
System ma za zadanie wypracować taką zasadę, aby członkowie izby dokonywali zakupów czy korzystali z usług firm należących do izby, a nie firm
zewnętrznych zyskując przy okazji atrakcyjne rabaty cenowe. Rozpatrywany jest dwojaki rodzaj kart: tak zwane vipowskie czyli przeznaczone dla
właścicieli firm oraz karty standardowe mające służyć pracownikom tych
firm. Trwają prace zmierzające do przygotowanie kart (gotowy jest ich wzór
i kształt oraz grafika, poszukiwany jest producent). Wraz z ich wręczeniem
członkowie izby otrzymają ankietę, w której określą wielkość rabatu, jaki
będą mogli zastosować w stosunku do innych członków izby. Pakiet lojalnościowy ma zostać wdrożony w życie jak najszybciej..
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Bezpłatne szkolenia
zba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej zaprasza do udziału w dwóch
szkoleniach: dla mikro i małych przedsiębiorstw w temacie „Ekspert do
spraw innowacji” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwsze realizowane jest przez Małopolską Agencję Rozwoju
Regionalnego (MARR) i skierowane do przedsiębiorców i pracodawców
prowadzących małe firmy. Podczas szkolenia mowa będzie m.in. o tym jak
wprowadzać na rynek nowy produkt, jak rozszerzać swoją działalność, gdzie
szukać środków na finansowanie innowacyjnych pomysłów i jak radzić sobie
ze stresem w pracy. Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym cyklu
szkoleń odbywających się w Myślenicach mogą zgłaszać się do siedziby
MARG Sp. z o.o. ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, tel. 12 2744343.
Drugie ze szkoleń poświęcone będzie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jego organizatorem jest bezpośrednio Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej.
Szkolenie będzie prowadzone przez profesjonalnych ratowników medycznych zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy oraz wszelkimi wytycznymi z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania szkolenia to 8 godzin,
a jego ukończenie gwarantuje uzyskanie stosownego certyfikatu. Powyższy
certyfikat upoważniał będzie pracodawcę do wyznaczenia pracownika swojej
firmy odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z przepisami KP. Dla członków IGZM posiadających opłacone składki szkolenie
jest bezpłatne, natomiast dla pozostałych członków IGZM nie posiadających
opłaconych składek cena takiego szkolenia wynosi 120 zł od osoby. Zainteresowanych szkoleniem Izba prosi o kontakt z swoim biurem pod numerem
telefonu 12/3127310 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, lub
na adres email biuro@igzm.pl. Biuro IGZM będzie kontaktować się z zainteresowanymi w celu ustalenia szczegółów szkolenia.
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lacji występujących pomiędzy piłkarzami, a szkoleniowcem. Natomiast każdy,
kto choć trochę zna się na piłce widzi,
że trener Fornalik ma duże problemy z
formacją obronną i ze środkiem pola.
Kto dzisiaj gra w kadrze na tej pozycji, na której grał kiedyś Pan?
Myślę, że najbliższy mojej pozycji jest
dzisiaj Krychowiak.
Czym przekonywał Pan trenerów do
tego, że powoływali Pana do kadry,
słowem jakie były Pańskie atuty jako
piłkarza?

K

rzysztof Bukalski jest dzisiaj trenerem. Kiedyś był piłkarzem. Doskonałym. Na tyle, że selekcjonerzy kadry narodowej powoływali
go do swoich drużyn aż siedemnaście razy. Bukalski ma za sobą
występy w tak znakomitych zespołach jak: Wisła Kraków czy Górnik
Zabrze. Grał także poza granicami kraju. Jak to się stało, że świetny
ongiś piłkarz, dzisiaj trener o wysokich aspiracjach trafił do Myślenic?
Jakie nadzieje wiąże z prowadzoną przez siebie drużyną Dalinu? O to
wszystko zapytaliśmy trenera pomiędzy treningami. A on chętnie i wyczerpująco udzielił nam odpowiedzi.

S

EDNO: PROSZĘ POWIEDZIEĆ: CZY ŁATWIEJ
JEST GRAĆ NA BOISKU
CZY BYĆ TRENEREM? PYTAM
O TO NIE BEZ KOZERY, WIEM
BOWIEM DOSKONALE, JAK
ZRESZTĄ WIĘKSZOŚĆ KIBICÓW PIŁKARSKICH, ŻE BYŁ
PAN KIEDYŚ WSPANIAŁYM
ZAWODNIKIEM, REPREZENTANTEM POLSKI I ŻE STRZELAŁ PAN BRAMKI DLA RÓŻNYCH ZESPOŁÓW W TYM DLA
TAKICH JAK WISŁA KRAKÓW
CZY GÓRNIK ZABRZE, ZAŚ
DZISIAJ JEST PAN TRENEREM,
NA CHWILĘ OBECNĄ DRUŻYNY DALINU MYŚLENICE.
KRZYSZTOF BUKALSKI: Zdecydowanie trudniej jest być trenerem.
Dlaczego?
Zawodnik przychodzi na treningi i wychodzi na boisko, aby grać i to są te
elementy, które zaprzątają mu głowę,
trener tymczasem ma znacznie więcej

znajdywanie wspólnej płaszczyzny porozumienia z innymi piłkarzami nigdy
nie stanowiło dla mnie problemu. Będąc
trenerem nigdy nie miałem kłopotów z
wejściem do szatni, problemy interpersonalne są mi obce.
Każdy sportowiec czy trener stawia
przed sobą cel. Jaki postawił Pan
przed sobą?
Chcę nieustannie podnosić poprzeczkę
i podjąć kiedyś pracę z drużyną ekstraklasy. Wiem jednak, że aby ten cel mógł
zostać osiągnięty muszę się wiele uczyć
i przejść przez kolejne szczeble trenerskiej kariery.
A nie myślał Pan o pracy z kadrą narodową?
Nie, nie myślę o tym, choć to marzenie
każdego trenera.
Czy pracę z drużyną Dalinu traktuje Pan jako jeden z kolejnych etapów
osiągnięcia założonego przez siebie
celu? Czy może będzie Pan z tą drużyną dłużej?
Trudno dzisiaj jednoznacznie odpowie-

chciałbym tego zmieniać.
Czy mam rozumieć, że nie gra Pan już
w piłkę w ogóle? Nawet towarzysko?
Towarzysko tak, dwa razy w tygodniu w
zespole oldbojów Wisły lub w drużynie
profesora Jerzego Hausnera.
Przejdźmy teraz od dużej piłki, do tej
nieco mniejszej, myślenickiej. Jak to
się stało, że trafił Pan do Dalinu?
Od mniej więcej roku nie trenowałem
już Garbarni. Na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem ligi zadzwonił telefon z
Myślenic. Padła propozycja. Na tydzień

Strzelił Pan w tych siedemnastu
spotkaniach dwie bramki, w jakich
meczach?
Przeciwko Gruzji z rzutu karnego i ze
Szwecją z akcji.
Wśród tych siedemnastu rozegranych przez Pana meczów reprezentacyjnych znalazł się także mecz
z Brazylią. Jak wspomina Pan to
spotkanie?
Bardzo miło. Wprawdzie przegraliśmy
je 2-1, to jednak nie byliśmy w tym meczu chłopcami do bicia. Pamiętam, że
na lewej obronie grał Roberto Carlos,
zatem nie miałem łatwego życia jako
prawy pomocnik. Pamiętam też, że zaskoczyło mnie to, że mieliśmy tak dużo
miejsca do grania. Mecz rozgrywany był w Brazylii w bardzo trudnych
warunkach przy padającym rzęsiście
deszczu .
Skoro rozmawiamy o reprezentacji, tej z Pańskiego okresu czyli z
lat 1995 – 98, proszę powiedzieć co
myśli Pan o dzisiejszej kadrze?

foto maciej hołuj

obowiązków. Musi zadbać praktycznie o
wszystko, o zaplanowanie treningów, o
ich merytoryczna stronę, musi posiadać
koncepcję systemu szkolenia i wprowadzać ją w życie. W zasadzie trener pracuje ... 24 godziny na dobę. Poza tym
ponosi odpowiedzialność za określoną
grupę ludzi.
Jak długo grał Pan w piłkę?
Od ósmego do 37 roku życia.
Czy po tak długim okresie ciągłego
kontaktu z piłką i to tą na najwyższym poziomie można czuć sie nią
zmęczonym?
Tak. Kiedy w 2007 roku zakończyłem
swoją karierę odchodząc z Górnika Zabrze postanowiłem odpocząć od piłki.
Zająłem się czym innym, choć bywałem
na meczach, ale już w roli kibica.
Rozbrat nie trwał jednak długo?
Nie trwał. W 2010 roku podjąłem pracę
trenerską z zespołem Kmity Zabierzów,
nieco wcześniej prowadziłem zajęcia w
Akademii Piłkarskiej ucząc dzieci od 5
do 11 roku życia.
Czy zostając trenerem nie obawiał się
Pan, że może nie znaleźć wspólnego języka z piłkarzami? Co innego bowiem
rozumieć się z kolegami z zespołu na
boisku, a co innego z zawodnikami,
których jest się trenerem.
Przez wiele lat pełniłem w zespołach,
w których grałem rolę kapitana, zatem
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dzieć na tak postawione pytanie. Nie
wiem jak potoczą sie losy tej drużyny,
czy Dalin będzie miał mocnego sponsora i czy będzie mógł się w związku z
tym rozwijać. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda jak wygląda, ale osobiście
na to co się w tym klubie dzieje patrzę
z dużym optymizmem. W Myślenicach
istnieją ogromne możliwości związane
z bazą sportową, powinna ona emanować i przynosić korzyści całemu regionowi.
Wróćmy jeszcze do tematu Pańskiej
kariery zawodniczej. Jacy trenerzy
prowadzili kadrę, kiedy Pan w niej
grał z jakimi zawodnikami przyszło
Panu występować na boisku?
Trenerami byli: Henryk Apostel, Antoni Piechniczek, Janusz Wójcik. W kadrze grali wówczas tacy piłkarze jak:
Warzycha, Kosecki, Józkowiak, Nowak,
Zieliński czy Koźmiński. To była silna
reprezentacja. Było bardzo przyjemnie
w niej grać.
Czy siedemnaście występów w barwach kraju to „aż” siedemnaście czy
„tylko” siedemnaście?
Oczywiście, że mogło być tych występów więcej, ale na przeszkodzie stanęła
kontuzja. Potem jeszcze jedna. Przez nie
wypadłem z kadry. Tych siedemnaście
występów w barwach kraju to dla mnie
„tylko” siedemnaście.

Według mnie brak w niej zdecydowanego lidera. Przydało by się w niej dwóch,
trzech piłkarzy mówiąc trywialnie „ z
jajami”, takich, którzy mają silną osobowość, silny charakter.

Trudno mówić o swoich zaletach, takie
opinie powinni wygłaszać trenerzy. Z
perspektywy czasu mogę powiedzieć,
że byłem ambitnym piłkarzem, miałem
dobry przegląd pola i uderzenie z obu
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meczu na mecz chłopcy grają lepiej, choć
na razie wyniki zdają się tego nie potwierdzać. Jest to według mnie drużyna perspektywiczna, gdyby utrzymać jej skład przez
następny sezon, zdolna do odniesienia sukcesu.
Chłopcy szybko się uczą, szybciej, niż zawodnicy w zespołach, które już prowadziłem, chłoną
wiedzę, chcą grać lepiej - Krzysztof Bukalski

Ilu było piłkarzy „z jajami” w Pańskiej kadrze?
Wówczas mało było takich, którzy ich
nie mieli.
A jak ocenia Pan trenera Fornalika?
Miałem kiedyś przyjemność pracować z
tym trenerem w Górniku Zabrze, darzę
go wielkim szacunkiem, jest zawsze doskonale przygotowany i wie co robi.
Skąd zatem te niepowodzenia?
Nie wiem. Nie jesteśmy w środku tego co
dzieje się w kadrze, nie znamy zatem re-

nóg. Natomiast zawsze szwankowała u
mnie szybkość, nad którą musiałem solidnie pracować.
Czy gdyby dzisiaj zaistniała taka sytuacja, że musiałby Pan wyjść na boisko
z drużyną Dalinu, uczyniłby Pan to?
Nie. Mam 43 lata. Otrzymałem kiedyś
propozycję pracy jako grający trener z
zespołu trzecioligowego na korzystnych
warunkach finansowych, ale stanowczo odmówiłem. Zakończyłem karierę
piłkarza na poziomie ekstraklasy i nie

przed ligą powiedziałem „tak”. Podczas
pierwszego spotkania z piłkarzami w
szatni zastałem czterech juniorów i bodaj trzech zawodników, którzy grali w
zespole wcześniej i nie odeszli z niego.
Rozpoczęliśmy gorączkowe budowanie
zespołu. To było nie lada wyzwanie.
Trzeba było szybko sprowadzić zawodników do Myślenic, takich którzy podjęliby się zadania gry w III lidze. Udało
się sformować zespół fajnych piłkarzy,
którzy natychmiast stworzyli dobrą atmosferę w szatni.
Jakie widzi Pan szanse przed drużyną, która skompletowana została w
ostatniej chwili przed rozpoczęciem
rozgrywek?
Z meczu na mecz chłopcy grają lepiej,
choć na razie wyniki zdają się tego nie
potwierdzać. Jest to według mnie drużyna perspektywiczna, gdyby utrzymać
jej skład przez następny sezon, zdolna
do odniesienia sukcesu. Chłopcy szybko
się uczą, szybciej, niż zawodnicy w zespołach, które już prowadziłem, chłoną
wiedzę, chcą grać lepiej. Dla trenera to
budujące. Niestety nie jestem w stanie
nauczyć ich doświadczenia. Młodość,
która jest niezaprzeczalnym atutem tego
zespołu bywa także jego przekleństwem.
Brak boiskowego cwaniactwa często sie
mści. Ale i cwaniactwo przyjdzie z czasem. Już teraz jest go więcej, niż było
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rozmowa z KRZYSZTOFEM BUKALSKIM trenerem piłkarzy myślenickiego Dalinu

Ta drużyna ma charakter

balicki

Trener Krzysztof Bukalski udzielił wywiadu „Sednu” 27 września 2013 roku.

dossier

KRZYSZTOF BUKALSKI - urodzony 22 września 1970
roku w Krakowie, były reprezentant Polski (barw
kraju bronił w latach 1995 – 98 grając w siedemnastu meczach i zdobywając dwie bramki), pomocnik,
obecnie trener posiadający licencję trenerską UEFA
A. Zakończył karierę po zakończeniu rundy jesiennej
sezonu 2007/08. W reprezentacji Polski debiutował
15 marca 1995 w wygranym 4:1 meczu z reprezentacją Litwy w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1999 roku
grając w barwach Wisły zdobył Mistrzostwo Polski,
w sezonie 1997/98 grając w KRC Genk wywalczył z tą
drużyną Puchar Belgii. Zagrał w 332 meczach polskiej
ekstraklasy zdobywając w nich 50 bramek. Przez dwa
i pół sezonu pełnił funkcję kapitana Górnika Zabrze.
Grał w takich zespołach jak: Wanda Kraków, Hutnik
Kraków, Wisła Kraków, GKS Katowice, KRC Genk, VS
Fiorenzuola, AS Nea Salamina, przez ostatnie lata kariery w Górniku Zabrze. Zimą 2007 roku zakończył piłkarską karierę. W kwietniu 2010 roku został trenerem
Kmity Zabierzów. Od 1 lipca 2011 roku szkoleniowiec
Garbarni Kraków. Od tego sezonu szkoleniowiec III
- ligowego Dalinu Myślenice.

jest jeszcze osiem kolejek (rozmowa z
trenerem Bukalskim miała miejsce 27
września – przyp. W.B.), pozostało zatem do zdobycia 24 punkty. Mecze z silnymi przeciwnikami mamy już za sobą,
jeśli przetrwamy bez żółtych kartek i
przy zdrowiu to postaramy się wzbogacić nasze konto.
Czy taka sytuacja, to znaczy miejsce
w środku tabeli na finiszu ligi będzie

na początku.
Czy będzie Pan z Dalinem na tyle
długo, aby osiągnąć z tą drużyną
sukces?
Każdy trener podejmując swoją pracę
ma nadzieję na to, że będzie mógł być
na stanowisku przez dłuższy czas. Budowa drużyny wymaga lat, wymaga także pewnej stabilizacji, współpracy na
linii: miasto – sponsor – klub. Bardzo
ważnym jest zagadnienie wychowywania młodzieży. Aby wszystko poukładać
konieczny jest czas.

Wspomniał Pan o wychowywaniu
młodzieży. Czy w Dalinie prowadzona jest taka praca?
Uważam, że tak, choć jestem zbyt krótko
w klubie, aby ferować ostateczne opinie
w tym względzie. Jest natomiast wola
współpracy ze strony trenerów prowadzących zajęcia z młodzieżą.
Ma Pan w kadrze swojej drużyny
osiemnastu piłkarzy, czy skrystalizował się już jej pierwszy skład?
Nie do końca. Istnieje bowiem ryzyko
kontuzji i żółtych kartek, które elimi-

pana sukcesem trenerskim?
Myślę, że tak. Moim i drużyny.
Czy mogę w tym miejscu zapytać Pana
o największy do tej pory sukces odniesiony w pracy trenera?
Myślę, że było to utrzymanie zespołu
Garbarni Kraków w szeregach II ligi.
A zatem czekamy na sukcesy osiągnięte z Dalinem i dziękujemy za rozmowę.

nują piłkarzy z gry. A, że ten zespół ma
charakter, zakładam, że będą rotacje w
składzie. Poza zawodnikami grającymi
w podstawowej jedenastce są oczywiście
tacy, którzy walczą o to, aby się w niej
znaleźć, są też tacy, najmłodsi, którzy
na razie od gry w pierwszym zespole
są najdalej.
Jaki wynik na koniec sezonu osiągnięty przez drużynę Dalinu byłby dla
Pana satysfakcjonujący?
Chcielibyśmy znaleźć się w środkowej
części tabeli. Do końca rundy jesiennej
październik 2013/9
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Kto choć raz w życiu miał jakąś pasję, ten mnie zrozumie

foto: autor

historyczne wędrówki Marka Stoszka
Jeden ze słoweńskich cmentarzy, miejsce pochówku polskich żołnierzy, także tych z ziemi myślenickiej.

Franciszek Wołek przy swoich samochodach: renówce (z lewej) i willysie.

sylwetki „Sedna” - FRANCISZEK WOŁEK

sylwetki sedna /historyczne wędrówki marka stoszka /krótko

foto: maciej hołuj

W

iększość ludzi zna go jako
właściciela serwisu samochodowego. Tymczasem, o
czym mało kto wie, Franciszek Wołek
odnawia i kolekcjonuje stare samochody. Posiada też piękną kolekcję
nakryć głowy oraz … pisze wiersze.

S

EDNO:
KOLEKCJONOWANIE STARYCH SAMOCHODÓW JEST DZISIAJ W
MYŚLENICACH BARDZO POPULARNE. DOŁĄCZYŁ PAN DO GRONA OSÓB, DLA KTÓRYCH STARE
SAMOCHODY TO COŚ WIĘCEJ,
NIŻ TYLKO BLACHA, PLASTIK
I GUMA. SKĄD WZIĘŁA SIĘ W
PANU PASJA PRZYWRACANIA
DAWNEJ ŚWIETNOŚCI POJAZDOM, KTÓRE ODESZŁY JUŻ W
ZAPOMNIENIE?
FRANCISZEK WOŁEK: Miłość do samochodów zaszczepił we mnie mój nieżyjący już ojciec, też Franciszek, który
kiedyś w latach 50 – tych i 60 – tych
był taksówkarzem i dysponował popularnym w tamtych czasach, a dziś wymarłym już modelem
warszawy M20. Od małego zatem interesuję się
samochodami. W wieku
27 lat założyłem własny serwis, który w 2000
roku otrzymał autoryzację firmy Bosch i jest jednym z dwustu elitarnych
serwisów firmowanych
przez tę markę, a działających na terenie całego kraju.
Podobno miał Pan zamiar nabyć taką
samą warszawę, jakiej właścicielem
był kiedyś Pana ojciec?
Tak. Niestety nie znalazłem ani jednego
egzemplarza, który nadawał by się do

remontu. Dlatego nabyłem model oznaczony numerem 223. Dzisiaj stoi w moim
garażu jak nowy.
Jak dużo pracy i pieniędzy trzeba było
włożyć w remont tego samochodu?
I jednego i drugiego całkiem sporo.
Samochód był kompletny, ale bardzo
zniszczony. Musiałem uporać się z renowacją wszystkich nieomal jego elementów: zawieszenia, blach karoserii,
hamulców, szyb, tapicerki, silnika, itd.
Ale nie narzekam. Przecież to moja pasja, moje życie.
Warszawa dała początek kolekcji, która dzisiaj liczy trzy samochody. Wiemy już o niej co nieco. Czy mógłby
Pan zatem powiedzieć coś na temat
dwóch innych aut, jakie znajdują się
w Pana rękach?
Oprócz kultowej warszawy posiadam także samochody Renault Celtaquatre oraz Whippeta
Overlanda Willysa.
Z jakich lat pochodzą
te pojazdy?
Renówka z 1934 roku,
Willys z 1926.
To dwa, pięknie, z dużym pietyzmem odrestaurowane samochody. Pracy było przy
nich zapewne mnóstwo?
Tak. Proces restauracji i przywracania samochodom dawnej świetności
był długotrwały i wymagał cierpliwości. Renówkę przywiozłem na lawecie

wprost z Paryża, Willys trafił do mnie
ze Stanów poprzez Szwecję i … Gliwice.
W obu przypadkach należało najpierw
rozkręcić auta do najdrobniejszych śrubek, następnie poddać karoserie piaskowaniu i pracom blacharskim, potem
polakierować zaś na koniec sprawdzić
podzespoły i silnik oraz złożyć wszystko
w jedną całość.
Warto było, bowiem w obu przypadkach efekt jest piorunujący. Wygląd
tych aut zapiera po prostu dech w
piersiach.
Mam podobne odczucia, kiedy wyjeżdżam nimi z garażu.
Podobno willys w tym wydaniu jest
jedynym egzemplarzem w kraju?
Podobno. Nie słyszałem, aby jeszcze ktoś
poza mną posiadał w Polsce takie auto.
To prawdziwy rarytas. Włożyliśmy sporo
pracy w to, aby przywrócić mu dawną
świetność.
My, to znaczy kto?
Ja i mechanicy pracujący w moim serwisie. Także stolarz z, który odrestaurował drewniane części willysa, a jest ich
sporo, np. podłoga i drzwi.
Czy zamierza Pan sukcesywnie powiększać swoją kolekcję?
Myślę, że tak. Już teraz mam na oku
opla …
Opla …?
Tak. Ale proszę mnie na razie nie ciągnąć za język. Sprawa jest w stadium daleko początkowym. Powiem tylko tyle, że
znalazłem ten samochód aż w Legnicy
i że w któryś dzień pewnie wybiorę się,
aby go obejrzeć z bliska.
Dlaczego Pan to robi?
To znaczy co?
Wydaje tyle pieniędzy i wkłada tyle
pracy w te samochody?
To moja życiowa pasja, a kto choć raz
miał lub ma pasję, ten zrozumie dlaczego.
Rozmawiał: W.B.

Dobczyccy krzewiciele kultury nagrodzeni

Pochowani na Koźlaku
W
marek stoszek

IĘKSZOŚĆ Z NAS POSIADA ŚWIADOMOŚĆ TEGO, JAK SKOMPLIKOWANE I TRUDNE LOSY PRZECHODZIŁ NASZ KRAJ NA
PRZESTRZENI WIEKÓW. WIELU MIESZKAŃCÓW ZIEMI MYŚLENICKIEJ BRAŁO UDZIAŁ W WOJNACH, POWSTANIACH I RÓŻNEGO
RODZAJU WALKACH WYZWOLEŃCZYCH PRAKTYCZNIE NA KAŻDEJ
SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ. CZĘSTO, JAK INNI OBYWATELE, MYŚLENICZANIE CHWYTALI ZA BROŃ W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY,
NIEJEDNOKROTNIE, WBREW WŁASNEJ WOLI WCIELANI BYLI NA SIŁĘ
W SZEREGI OBCEGO WOJSKA NIE DO KOŃCA ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ
Z TEGO O CO WALCZĄ.
Podczas I wojny światowej tacy właśnie Polacy niejednokrotnie toczyli bratobójczą
walkę (w jednym z archiwów natknąłem się na relację z Osieczan, która opisuje
fakt wzięcia do niewoli ojca służącego w carskiej armii przez syna, który służył w
szeregach austriackich). Chciałbym dziś zabrać naszych Czytelników do odległej
Słowenii, która począwszy od końca czerwca 1915 roku, aż do listopada 1917 roku
była areną jednych z najkrwawszych działań w czasie I wojny światowej. W tych
właśnie latach nad rzeką Isonzo (obecnie Socia) w rejonie miejscowości Caporetto (obecnie Kobarid) Włosi z Austriakami stoczyli dwanaście kilkudniowych,
krwawych bitew. W tym czasie zarówno podczas walki jak i chwilowego spokoju
między kolejnymi atakami w nieludzko trudnych górskich warunkach, szczególnie
zimą, tysiące żołnierzy próbowało przeżyć obawiając się nie tylko wrogiej kuli,
ale także przejmującego zimna, głodu i zarazy. Wertując historię tych wydarzeń,
znajdującą się w archiwach miejscowości Kobarid, natrafiłem na setki nazwisk
polskich obywateli. W spisach żołnierzy, niestety poległych głównie w latach 1915
- 16, znajdują się też mieszkańcy ziemi myślenickiej. Dopełnieniem archiwów są
zdjęcia, niejednokrotnie wstrząsające, przedstawiające z całym okrucieństwem
pobór i późniejsze walki. Tak więc natknąłem się na żołnierzy z: Krzyszkowic,
Trzebuni, Krzeczowa, Tenczyna, Czechówki, Biertowic. Wszyscy oni byli wcieleni
do 58 Regimentu Piechoty, gdyż właśnie w jego szeregach walczyli mieszkańcy
naszego powiatu i okolic. Polegli z rzadka spoczywają na cmentarzach, bardzo
często przy ich nazwisku znajduje się jedynie notka o miejscu śmierci. W przeważającej większości miejscem tym jest to masyw góry Koźlak, gdzie toczyły się
najcięższe walki i gdzie walczył 58 Regiment Piechoty. W trzech przypadkach
dzięki przychylności miejscowych proboszczów udało mi się dotrzeć do rodzin
tych wojaków żyjących w naszej okolicy. Zaskoczenie było pełne, gdyż tylko w
jednym przypadku tradycja rodzinna przekazywała wiadomość o pradziadku walczącym na tzw. „froncie włoskim”. Na tym froncie w tym okresie walczył również
mój dziadek z Trzemeśni. W trakcie jego pobytu w Słowenii moja babcia wraz z
trzema kobietami z pobliskich Banowic wybrały się na front z prowiantem. Ich
wyprawa trwała dwa tygodnie. Obydwa epizody zakończyły się szczęśliwie, co
w tamtych czasach było nie lada wyczynem.
Od lewej: Andrzej Topa, Małgorzata Rapacz i Piotr Przęczek.

krótko

P

IOTR PRZĘCZEK HISTORYK, MAŁGORZATA RAPACZ ANIMATORKA KULTURY, CZŁONKINI
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „ISPINA” ORAZ ANDRZEJ TOPA,
DYREKTOR MGOKiS ZOSTALI LAUREATAMI DOROCZNEJ NAGRODY BURMISTRZA DOBCZYC W
DZIEDZINIE KULTURY.
Nagroda przyznawana jest tym osobom, które prowadzą aktywną działalność mającą na celu rozwój i aktywizowanie lokalnej społeczności w zakresie kultury. Kandydatury tegorocznych laureatów zgłoszone zostały przez: „Ispinę”,
MGOKiS oraz Stowarzyszenie Dobczycki Klub Europejski. Oceniające wnioski jury przyznawało punkty stosując
kilka kryteriów, m.in: osiągnięcia kandydata na niwie kultury, znaczenie jego działalności dla rozwoju kulturalnego
i promocji gminy oraz to, na ile jego działalność wykraczała poza sferę obowiązków służbowych. Największą liczbę
punktów w tej ocenie otrzymał Piotr Przęczek. Wręczenie nagród pieniężnych całej trójce odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dobczyc w połowie września.
(W.B.)

foto: maciej hołuj
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jubileusz 140 - lecia jednostki OSP Myślenice - Śródmieście

kolejna tuka odbyła się w Bogdanówce

Prezes jednostki Franciszek Szilder przekazuje nowy sztandar druhom z pocztu sztandarowego.

Tadeusz (w głębi) i Roman, dwa najtęższe głosy „Kliszczaków”.

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

Tuka w Bogdanówce wciąż ma się wyśmienicie „Setka” stuknęła lat temu ... czterdzieści!
OK ROCZNIE OD SZEŚCIU LAT WE WRZEŚNIU PISZEMY O TOKARSKIEJ TUCE.
A TO DLATEGO, ŻE ORGANIZATOR REKONSTRUKCJI TEGO STAREGO OBRZĘDU
ZWIĄZANEGO Z KOPANIEM ZIEMNIAKÓW, ANDRZEJ SŁONINA JEST BARDZO
KONSEKWENTNY W TYM CO ROBI. NIE POZWALA NA TO, ABY TUKA ODESZŁA W NIEPAMIĘĆ.
Przez 120 – letnią stodołę Słoniny przewinęło się od momentu pierwszej tuki w 2007 roku mnóstwo,
mniej lub bardziej związanych duchowo z regionem i samym obrzędem ludzi. W różnym czasie stodołę
wizytowali senatorowie, posłowie, dyrektorzy, komendanci, burmistrzowie, wójtowie, starości i różnej,
innej maści urzędnicy. W tym roku widać zatrzymały ich inne obowiązki bowiem w tuce uczestniczyli
tylko ci, którzy autentycznie i szczerze kochają tokarski folklor i atmosferę stodoły, ludzie nie związani z żadnymi urzędami i instytucjami (nie licząc wójta Tokarni Władysława Piaściaka, gospodarza
gminy oraz wicestarosty Tomasza Susia).
Było jak zawsze. Wspaniale. Kopanie ziemniaków na polu, rywalizacja kto zbierze więcej i szybciej,
przygrywająca do pracy kapela (tym razem z zespołu „Cyrniawa” z Krzeczowa), ognisko, Stanisław
Funek z flaszką okowity. Potem biesiada w stodole. Wspaniałości regionalnego stołu i niezapomniane
chwile z zespołem „Kliszczacy”. A że miejsca w stodole było tym razem nieco więcej, niż zazwyczaj
tańce i śpiewy udały się wyśmienicie. „Kliszczacy” pod wodzą niezastąpionego Stanisława Funka wciąż
w przewybornej formie. Już dla samego ich śpiewu warto było do stodoły przyjechać.
(RED.)

R

A

liczyć w ilu akcjach brali udział druhowie ze Śródmieścia,
ile ludzkich istnień uratowali od zagłady ile mienia uchronili
przed spaleniem, wreszcie ile dobra przyniosła ich wieloletnia działalność. To wartości niemierzalne. Kolejne jubileusze
czekają druhów ze Śródmieścia już pod nowym sztandarem.
Dla jednostki ufundował go Grzegorz Gomulak, który podczas jubileuszowych uroczystości odznaczony został Złotym
Znakiem Związku.
(RED.)
Obok na zdjęciu fundator nowego sztandaru.

mówi ANDRZEJ SŁONINA:

Cieszę się z tego, że tuka wciąż
gromadzi ludzi, że chętnie na nią
przychodzą i że w niej uczestniczą.
To wielka promocja dla naszej gminy
i dla naszego regionu. Wielkie dzięki
wszystkim, szczególnie zaś wójtowi
Tokarni, który wspiera nas w tym
co robimy.

krótko

Jarmarkowe różności na Zielonej
D SZEŚCIU LAT GMINA SUŁKOWICE ORGANIZUJE JARMARK POD HASŁEM
„SUŁKOWICKA JESIEŃ”. IMPREZA ADRESOWANA JEST DO WSZYSTKICH RĘKODZIELNIKÓW, RZEMIEŚLNIKÓW I PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI Z PŁODÓW
ROLNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH REGION.
W tym roku na zlokalizowanym przy osiedlu Zielona placu targowym swoje stoiska ustawiło ponad
czterdziestu wystawców. Jak na jarmark przystało nie zabrakło rozmaitości. Oprócz miodu, pieczywa, oscypków na straganach znalazły się wyroby rękodzielnicze (pantofle, łopaty, biżuteria, gliniane aniołki itp.). Nie zabrakło kramu ze starociami i antykami oraz stoiska z nowoczesnym sprzętem
ogrodniczym. Zestaw jarmarkowych atrakcji uzupełniało mini ZOO, w którym oglądać można było
różne odmiany królików, osiołka, a nawet młodego … kangura! Sułkowicki jarmark z roku na rok
rozrasta się i staje coraz bardziej atrakcyjną ofertą zarówno dla drobnych producentów, jak i dla
mieszkańców Sułkowic i gminy. Warto go za rok odwiedzić, bowiem w tej formie każdy znajdzie
(W.B.)
na nim coś dla siebie.

O
foto: maciej hołuj
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Wyroby z kamionki, jedna z propozycji na jarmarkowej liście atrakcji.

Przyszłość myślenickiego pożarnictwa.

foto: maciej hołuj

NDRZEJ BURZAWA, FANATYK I MISTRZ STRAŻACKIEGO CEREMONIAŁU NA PEWNO CIESZYŁ SIĘ W NIEBIE PATRZĄC Z NIEGO NA PŁYTĘ MYŚLENICKIEGO RYNKU
GDZIE ODBYWAŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 140 – LECIA NAJSTARSZEJ I
NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONEJ JEDNOSTKI W GMINIE MYŚLENICE – OSP MYŚLENICE ŚRÓDMIEŚCIE. WSZYSTKO ODBYŁO SIĘ TAK JAK POWINNO. ZAGRAŁA ORKIESTRA DĘTA,
POCZTY SZTANDAROWE STANĘŁY SZEREGIEM, BYŁY PRZEMÓWIENIA, ODZNACZENIA, WRESZCIE RZECZ NAJWAŻNIEJSZA – POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE JEDNOSTCE
NOWEGO SZTANDARU.
Ceremoniał ceremoniałem, ale na przyszłość przydałaby się otwierającemu uroczystości świadomość
faktu, że to druhowie, członkowie zasłużonej dla miasta i ludzi jednostki są solą jubileuszu i że to
od przywitania ich właśnie, a nie całego grona mniej lub bardziej ważnych urzędników należało rozpocząć świętowanie. A skoro o urzędnikach. Wielu z nich nigdy w życiu nie doświadczyło na swojej
skórze gorąca bijącego od pożaru, nie poczuło swądu spalenizny, nie wykazało się odwagą i brawurą
w akcjach gaśniczych, a mimo to przywdziało galowe mundury strażackie. Kto na rynku myślenickim
w czasie uroczystości był, wie kogo mamy na myśli. Profanacja jest być może w tym przypadku określeniem zbyt daleko idącym, ale …
Jednostka OSP Myślenice – Śródmieście zajmuje wśród mnóstwa innych jednostek z terenu powiatu
myślenickiego poczesne miejsce. Sto czterdzieści lat działalności to szmat czasu. Nikt nie zdoła prze-

SEDNO

wydarzenia /z miasta /krótko

polowa msza święta na Suchej Polanie

Statuetki Prymusa 2013 rozdane

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

Ppor. Zbigniew Łobodziński pseudonim „Niedźwiedź”.

Prymusi (od prawej): Szymon Juszczak, Kasia Wróbel i Szymon Salawa.

Na Suchej Polanie byli ci, którzy chcą pamiętać Statuetki i tablety dla myślenickich prymusów

M

IMO, IŻ PROGNOZY POGODOWE ZAPOWIADAŁY NA TEN DZIEŃ OPADY DESZCZU, NAD SUCHĄ POLANĄ I NAD UCZESTNIKAMI POLOWEJ MSZY ŚWIĘTEJ ODPRAWIANEJ W INTENCJI POLEGŁYCH PARTYZANTÓW I MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI
SPACYFIKOWANYCH WSI: LIPNIKA I WIŚNIOWEJ ŚWIECIŁO PIĘKNE SŁOŃCE. NIE ZAWSZE
PODOBNO W TAKICH PRZYPADKACH JEST TO TYLKO ZWYKŁY ZBIEG OKOLICZNOŚCI.
Tradycyjnie już, jak ma to miejsce od lat, na Suchej Polanie zebrali się ludzie, dla których pamięć o
poległych jest ważna. Tradycyjnie też nie zabrakło pocztów sztandarowych, przedstawicieli samorządu, parlamentarzystów, a nade wszystko kombatantów z podporucznikiem Zbigniewem Łobodzińskim
(pseudonim „Niedźwiedź”, uczestnikiem walk w pasmie Śliwnika) na czele.
Cieszy coraz większe zainteresowanie uroczystością ze strony dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku
na Suchej było ich mnóstwo. Przybyli tu pieszo ze swoimi opiekunami, aby wziąć udział we mszy, a
potem w Małopolskim Zlocie Szlakiem Walk Partyzanckich, który organziowany przez myślenicki oddział PTTK odbył się na położonej nieomal po sąsiedzku Polanie Kudłacze. Homilię jak zwykle wygłosił kapelan ludzi gór ksiądz Józef Orawczak, proboszcz myślenickiej parafii pod wezwaniem świętego
Franciszka z Asyżu, tuż po mszy i po Apelu Poległych pod pomnikiem stojącym na Suchej Polanie
delegacje samorządowe, przedstawiciele organizacji oraz dzieci ze szkół złożyły wiązanki kwiatów i
wieńce zaś zwieńczeniem uroczystości była wspaniała, wojskowa grochówka oraz kiełbaska z grilla,
którymi uraczono wszystkich.
(RED.)

Jadwiga Malina Żądło otrzymała prestiżową nagrodę literacką.

Kto sieje, ten zbiera
antonina sebesta

foto: maciej hołuj
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Dżemy, konfitury i nalewki

P

O RAZ DRUGI STAROSTWO MYŚLENICKIE NAGRODZIŁO NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
SWOICH SZKÓŁ STATUETKAMI PRYMUSA. OTRZYMAŁO JE TROJE MŁODYCH LUDZI: KASIA WRÓBEL Z ZSO W MYŚLENICACH (ŚREDNIA OCEN 5,46), SZYMON SALAWA (ZSTE MYŚLENICE, JUŻ PO RAZ DRUGI, ŚREDNIA OCEN 5,64) I SZYMON JUSZCZAK
(TAKŻE ZSTE MYŚLENICE, ŚREDNIA OCEN 5,40).
Aby zostać laureatem statuetki należy spełnić drakońskie warunki:średnia ocen co najmniej 5,2, celujące wyniki z przedmiotów wiodących, udział w finale co najmniej na szczeblu wojewódzkim olimpiady wiedzy, osiągi sportowe. Cała wspomniana na wstępie trójka warunki te spełniła. Zresztą jak
i pozostali uczniowie w liczbie jedenastu, których wysiłki nagrodzone zostały tabletami i aparatami
fotograficznymi. Uroczystość wręczenia statuetek poprowadził Jan Stankiewicz, pracownik Wydziału
Edukacji i Kultury przy myślenickim starostwie.
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauczaniu otrzymali: Daria Kaczorowska, Agnieszka Suder (obie
z ZSO Myślenice), Beata Łojek, Karol Cież (oboje z ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Karolina Danek, Szymon Salawa, Szymon Juszczak, Karolina Hanusiak, Sylwia Kluba, Mateusz Cienkosz (wszyscy z ZSTE w Myślenicach) oraz Patrycja Pudlik i Krzysztof Burkat (ZS w Dobczycach)
i Kinga Pietrzak (ZSOiZ w Lubniu). Przypomnijmy, że pomysłodawcą i autorem stosownej uchwały
Rady Powiatu o przyznawaniu Statuetek Prymusa i nagradzania nimi najlepszych uczniów szkół zarządzanych przez myślenickie starostwo jest wicestarosta Tomasz Suś.
(RED.)

J

z miasta

ESIENIĄ WIELU Z NAS ZBIERA PLONY Z PÓL, SADÓW, DZIAŁKI CZY PRZYDOMOWEGO OGRÓDKA. PLONEM JEDNAK NIE MUSZĄ BYĆ TYLKO PŁODY ROLNE. BYWAJĄ NIMI ... NIECODZIENNE WYPRAWY I WRAŻENIA WYNIESIONE Z NICH.
W połowie września dzielił się nimi szczerze i bardzo dojrzale Gabriel Turski, lider pięcioosobowej
wyprawy do Kirgistanu, która zdobyła siedmiotysięcznik Pik Lenina wznoszący się 7134 m n.p.m. w
Pamirze. Lekceważenia góry nie było, mimo iż uchodzi powszechnie za najłatwiej dostępny z siedmiotysięczników (droga klasyczna!). Masyw potrafi się zaciekle bronić swoją wielkością, odległością
od bazy, szczelinami, zmiennością warunków atmosferycznych, a przede wszystkim bardzo mocno
rozrzedzonym powietrzem. Oprócz umiejętności alpinistycznych, chodzenia po lodowcach, wymaga
wcześniejszego pobytu powyżej pięciu tysięcy metrów i oczywiście bardzo dobrego zdrowia, do takiej
wyprawy trzeba się solidnie i długo przygotowywać – mówił nasz podróżnik. Ponieważ szczęście,
a nawet pogoda dopisały, przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.
Plonem bywa także twórczość artystyczna. Wydanie tomiku Jadwigi Maliny Żądło „Od rozbłysku”,
(który „Sedno” sygnalizowało w jednym z wcześniejszych numerów), zaowocowała we wrześniu
bardzo prestiżową nagrodą. Jest nią tytuł Krakowska Książka Miesiąca. Jej wręczenie odbyło się
26 września w Śródmiejskim Domu Kultury w Krakowie, dokonał go profesor UJ, badacz polskiej
literatury współczesnej Stanisław Stabro. On też prowadził rozmowę z autorką, ustalając wpływ na
jej poezję polskich twórców XX wieku, drobiazgowo wypytując o jej fascynacje i lektury. Należy
trzymać kciuki, aby tomik ten został nominowany do Nagrody Wisławy Szymborskiej czy Orfeusza.
Kryteria ich przyznawania wydaje się spełniać zarówno książka jak i autorka.
Przedszkolaki jak owoce: banan, wiśnia i truskawka.

krótko

WIĘTO JABŁKA I GRUSZKI W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „POD TUSZYNĄ” W CZASŁAWIU TO JEDNA Z KORONNYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE. KIEDY ZABRAKŁO RAJDÓW KONNYCH,
TO W ZASADZIE NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA W TEJ GMINIE.
Trudno się dziwić, że to święto jabłka i gruszki, skoro gmina Raciechowice sadownictwem stoi.
Trudno się także dziwić temu, że na kramach towarzyszących tej imprezie tyle różnych owoców
i przetworów zeń wykonanych. A to dżemy, a to konfitury, a to … nalewki rozmaite i wonne, a to
wreszcie same, nieprzetworzone, ale dorodne i smakowite owoce i warzywa. Kto nie był jeszcze
w Czasławiu podczas święta jabłka i gruszki niechże nie przepuści okazji za rok. Poza specjałami
dla ciała można tu także liczyć na specjały dla ducha. A to orkiestra dęta zagra do ucha, a to zespół
regionalny, a to goście z zaprzyjaźnionych z Raciechowicami gmin słowackich zagrają i zaśpiewają,
a to miejscowe dzieciaki przebrane za owoce dadzą pokaz swoich umiejętności. W tym roku można
było także spotkać wśród kramów samego wojewodę małopolskiego Jerzego Millera.
(W.B.)
foto: maciej hołuj
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za(dymki) sedna /słownik o/błędnej polszczyzny jana koczwary/
pies jaki jest każdy widzi/rysuje marzec/krótko

SEDNO
za(dymki) Sedna

Słownik O/błędnej Polszczyzny
Jana Koczwary cz. XXI

foto: maciej hołuj, podpis: rafał zalubowski

pijentro – melina na piętrze, pijerwszy
– pierwszy w piciu napojów wyskokowych, pijes – pies nadużywający alkoholu, pijewca – weselny piewca gloryfi kujący zalety młodej pary, pijocent
– chwiejny cent na rynku walutowym,
pijonek – młody alkoholik z podwarszawskich Pionek, pijonier – pionier
i przewodnik w sztuce picia, pijontek
– pijący wyłącznie w piątki, pijorytet
– priorytet dla pijącego, pijosenkarz
– piosenkarz w stanie zamroczenia, któremu śni się wielka kariera estradowa,
pijot – pijący pilot, pineska – PIN radia
„Eska”, pinówka – PIN rodzaju żeńsko – panieńskiego, piontek – szachowo
– warcabowy piątek, pisdługi – długopis długo piszący, albo PIS zatopiony
w długach, albo perspektywa długich
lat działalności, pitagoraz – urzędowy
prekursor polskiej PITagrafii podczas
jednorazowego wykładu, piuro – niesprawne pióro, piwol – żywcem zdegenerowany, zachmielony konsument
piwa, piwoNIE – kwieciście sformułowany zakaz picia piwa, pluz – plus
na luzie, albo luz na plusie, płetforma
– pływająca platforma do połowu ryb,
poczstówka – pocztówka za „stówkę”,
podszefka – podszewka pod marynarką szefa, albo podwładna lub sekretarka
szefa, pofturka – nieudana powtórka,
pojedymek – pojedynek na pojedynczy papierosowy dymek, poł … - połowa półsłowia, pomatka – następczyni
matki, pompejada - pokazowa biesiada
z pompą, ponczek - pączek z domieszką
ponczu, poniedziadek - szewski poniedziałek dziadka Adka, popis - pokazowe
(CDN.)
popisy dwu odległych opcji.
foto: maciej hołuj

pies jaki jest każdy widzi

rysuje Marzec

Rysuje Marzec

W tym miesiącu swojego psa narysował dla „Sedna” MAREK GABZDYL
wójt gminy Raciechowice.

FRANCISZEK SZILDER PREZES OSP MYŚLENICE - ŚRÓDMIEŚCIE
krótko

„Bohaterowie” wypromowani
OD DACHEM MYŚLENICKIEGO MUZEUM REGIONALNEGO „DOM GRECKI” ODBYŁ SIE WIECZÓR
PROMUJĄCY DEBIUTANCKĄ KSIĄŻKĘ AUTORSTWA ZIEMOWITA KALINOWSKIEGO NOSZĄCĄ
TYTUŁ: „BOHATEROWIE WYKLĘCI NA ZIEMI MYŚLENICKIEJ 1945 – 56”.
O samym wydawnictwie pisaliśmy dość obszernie w poprzednim numerze naszej gazety, teraz zatem ograniczamy się
do relacji tego, co miało miejsce pod dachem muzeum podczas promocyjnego wieczoru. Zaprezentowano autora książki
Ziemowita Kalinowskiego (pracownika myślenickiego starostwa) oraz trzech humanistów, którzy wsparli go w pracy
nad książką: Jarosława Ptaka, Roberta Murzyna i Witolda Rozwadowskiego. Omówiono konstrukcję książki i rozdano
jej darmowe egzemplarze tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do jej powstania. W przylegającym do budynku muzeum ogrodzie, pomimo rzęsiście padającego deszczu odbyła się inscenizacja historyczna zaś
z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił chór „Anafora” reprezentujący myślenickie Gimnazjum numer 1. Książkę
Ziemowita Kalinowskiego można nabyć w muzeum, które jest jej wydawcą.
(RED.)

foto: maciej hołuj
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Książka autorstwa Ziemowita Kalinowskiego cieszyła się dużym powodzeniem.
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sport
I Night Contest w Biotop Bike Parku w Myślenicach

foto: maciej hołuj

W basenie, do którego skakali kolarze zamiast wody znajdowały się skrawki gąbki.

S

ETKI CIĘŻARÓWEK ZIEMI, DZIESIĄTKI KUBIKÓW DREWNA I WIELE, WIELE CIĘŻKIEJ PRACY. TO ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA
TOR DO KOLARSTWA GÓRSKIEGO, JAKI POWSTAŁ NA ZARABIU,

rozmowa z MIKOŁAJEM WINCENCIAKIEM głównym budowniczym toru

Na rowerze do . . basenu

Chcemy, aby Zarabie żyło

radosław kula

PONIŻEJ DOLNEGO JAZU. POMYSŁODAWCA I GŁÓWNY BUDOWNICZY
BIOTOP PARKU, KOLARZ GÓRSKI, MISTRZ POLSKI W DOWNHILLU MIKOŁAJ WINCENCIAK ZROBIŁ TO, CZEGO OD LAT NIE UDAŁO SIĘ ZROBIĆ LOKALNYM WŁADZOM MIASTA – OŻYWIŁ TĘ CZĘŚĆ ZARABIA I
SPOWODOWAŁ, ŻE W ORGANIZOWANEJ TU IMPREZIE WZIĘŁO UDZIAŁ
PONAD DWUSTU ZAWODNIKÓW I DWA RAZY WIĘCEJ KIBICÓW.
To prawdziwy fenomen, a zarazem prztyczek w nos gminnym urzędnikom, dla
których jedyną imprezą, jaką potrafią zorganizować na Zarabiu jest Festiwal Lata
z ponad dwustutysięcznym budżetem pochodzącym w większości z portfeli sponsorskich. Wincenciak sponsorów (poza swoją własną mamą, która oddała synowi
we władanie kawał pola) nie miał, nie miał też najmniejszego nawet wsparcia ze
strony władz gminnych. Sam z grupą przyjaciół zapłacił za ziemię, za drewno,
sam wydzierżawił dodatkowy kawał pola i spędził na placu budowy setki roboczogodzin zarażając przy okazji swoją pasją tworzenia przyjaciół i członków klubu
Biotop Myślenice. Efekt jest piorunujący. Na obszarze jednego hektara powstał
obiekt, na którym można uprawiać wszystkie popularne obecnie odmiany tzw.
kolarstwa grawitacyjnego. Jest zatem miejsce dla trialowców, jest dla fanów bmxów, mtb, pumptracku i dirtu. Widok toru robi wrażenie. Zwłaszcza wieże startowe
wznoszące się po kilka metrów nad ziemią.
Ogrom włożonej w budowę toru pracy opłaca się. Obiekt chętnie odwiedzają kolarze nie tylko z Myślenic. Tym bardziej, że właściciele nie pobierają opłat za korzystanie z niego. Zawody Night Contest Biotop Bike jakie odbyły się w połowie
września przyciągnęły rzesze miłośników rowerowego szaleństwa. Skakano na
rowerach do wypełnionego gąbkami basenu, walczono o sekundy na pumptracku.
Nie zabrakło nawet pokazu sztucznych ogni, tor był nagłośniony i oświetlony,
dzięki temu uczestnicy imprezy mogli rywalizować do późnych godzin wieczornych. Biorąc pod uwagę fakt, że cała impreza to od początku do końca prywatna
inicjatywa, należy przed jej organizatorami schylić czoła i zaapelować o konsekwencję w działaniu (czyt. organizację kolejnych imprez).

S

foto: maciej hołuj

EDNO: KLUB BIOTOP MYŚLENICE MA ZA SOBĄ
PIERWSZĄ, DUŻĄ IMPREZĘ ZORGANIZOWANĄ NA
ZBUDOWANYM PRZEZ SIEBIE
NA MYŚLENICKIM ZARABIU
TORZE BIOTOP BIKE PARK.
JAK PRZEBIEGAŁ NIGHT CONETST BIOTOP BIKE PARK POD
WZGLĘDEM ORGANIZACYJNYM?
MIKOŁAJ WINCENCIAK: Impreza
zorganizowana została nakładem wielkiej pracy wszystkich członków klubu i osób sprzyjających mu. Myślę, że
udała się organizacyjnie na piątkę. Nie
popełniliśmy błędów, a nawet jeśli, to
minimalne. Nie oznacza to jednak, że
nie można tej imprezy zorganizować
jeszcze lepiej.
Udział w Waszej imprezie zapowiedziało podobno aż czterystu kolarzy?
Tak. Niestety udział wzięła ostatecznie
połowa z nich. Musieliśmy z przyczyn
niezależnych od nas (opady deszczu,

które w kilku miejscach rozmyły tor przyp. WB) przesunąć imprezę z soboty na niedzielę i stąd frekwencja, choć
znakomita, to jednak nie taka, jak się
pierwotnie zapowiadała.
Impreza została zorganizowana od
początku do końca w ramach prywatnych środków i możliwości, żaden urząd czy instytucja nie przyszła
Wam z pomocą?
To prawda. Zorganizowaliśmy tę imprezę sami, my to znaczy członkowie
i sympatycy klubu Biotop Myślenice.
Chcę tutaj mocno podkreślić zaangażowanie wielu ludzi i firm. Bez ich pomocy i działań ta impreza nigdy nie doszłaby do skutku. To ludzie nie tylko z
Myślenic, ale także z Krakowa, Żywca,
Sułkowic, Trzemeśni. Zasługują na to,
aby wymienić ich wszystkich z imienia
i nazwiska.
To proszę wymieniać.
Daniel Spyrka, Paweł Motoła, Grzegorz
Wincenciak, Mateusz Majka Nader Khafaga, Adrian Cyrek, Konrad Zabłocki,
Piotr Frączek, Marcin i Damian Woź-

niakowie, Darek Włoch, Sebastian Koczara, Olek Jasek, Krzysztof Zawadzki, Tomasz Fraś, Piotr Fraś, Patryk
Pacelt, Tomasz Dyniec, Adam Gołąb,
Grzesiek Ożóg, Adrian Wygona, Damian Nalepa, Arkadiusz Kantor oraz
myślenicki sklep Negra Sport, który
na nagrody przeznaczył kwotę 10 tysięcy złotych!
W takich przypadkach na usta ciśnie sie pytanie: po co? Po co angażować tyle własnej pracy i pieniędzy
na organizację zawodów, które nie
przynoszą żadnego dochodu organizatorowi?
Chcemy, aby w Myślenicach na Zarabiu coś się działo, bo w naszym mniemaniu nie dzieje się tu zbyt wiele, a
przecież powinno.
Rzadko się zdarza w Myślenicach
tak duża impreza zorganizowana
przez osoby prywatne. Czy będzie
jej kontynuacja?
Tak. Chcemy, aby w roku odbywały się
na naszym obiekcie co najmniej trzy
takie imprezy.
Rozmawiał W.B.

rozmowa z ... JAROSŁAWEM SZLACHETKĄ z myślenickiego TG „Sokół”
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EDNO: SKĄD BIERZE SIĘ TAK DUŻA LICZBA CZŁONKÓW
SEKCJI PŁYWACKIEJ SOKOŁA?
JAROSŁAW SZLACHETKA: Duża popularność sekcji (aktualnie 400
członków) wiąże się moim zdaniem z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu
zajęć oraz sprawdzoną, wykwalifikowaną a przede wszystkim lubianą kadrą
trenersko-instruktorską. Uważam także, że znacznie wzrosła świadomość rodziców, którzy chętnie posyłają swoje pociechy na pływanie.
Jak radzicie sobie logistycznie z tak dużą liczbą małych pływaków?
Staramy się, aby z dziećmi, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem zajęcia dla jednej grupy czyli nie więcej niż 15 osób prowadziło dwóch instruktorów. Dbamy także o to, aby prowadzący zajęcia byli wyposażeni w odpowiednią
ilość „motylków”, desek pływackich czy innych, atrakcyjnych i zachęcających

dzieci do zabawy w wodzie przyrządów.
Skąd Sokół czerpie pieniądze na prowadzenie sekcji?
Pieniądze pochodzą głównie z opłat członkowskich za udział w zajęciach. Oprócz
tego z dofinansowania z budżetu Gminy Myślenice oraz szczególnie otrzymanego
w tym roku grantu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki RP.
Co musi zrobić ktoś, kto chce się zapisać na pływanie w Sokole, jakie są opłaty za zajęcia?
Taki ktoś powinien zgłosić się do naszego biura na krytej pływalni przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w godzinach (poniedziałek 16-17, wtorek, czwartek,
piątek 16-19) lub zadzwonić pod nr 600 149 531. Opłata miesięczna dla osób
uczestniczących w zajęciach 1 raz w tygodniu wynosi 30 zł., za udział 2 razy w
tygodniu 60 zł.
(RED.)
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„Sokół” zachęca do pływania
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