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SEDNO: ZANIM POMówIMY O AKtuALNEJ SYtuACJI 
KLuBu SPORtOwEGO DALIN MYŚLENICE, NA PRE-

ZESA KtóREGO ZOStAł PAN wYBRANY KILKANAŚCIE 
DNI tEMu, ChCIAłBYM ZAPYtAć JAKIE SĄ ZwIĄZKI AN-
DRZEJA tALAGI Z tYM KLuBEM?
ANDRZEJ TALAGA: Najbardziej intensywny związek z Dalinem w 
moim przypadku miał miejsce w latach 1979 do 1982. Byłem wówczas 
piłkarzem drużyny tego klubu. 
Pamięta Pan kto był wówczas trenerem?
Tak. Był nim świętej pamięci Franciszek Szlachetka, a potem Zbigniew 
Maczugowski.
Ile miał Pan wówczas lat?
Osiemnaście.
Dlaczego grał Pan w drużynie tylko cztery lata, co się stało, że zre-
zygnował Pan z kariery piłkarza?
Doznałem kontuzji kolana. W tamtych latach był to wyrok dla piłkarza 
IV-ligowego. Mimo tak krótkiego kontaktu z piłką nożną chwalę sobie 
ten okres jako bardzo intensywny w moim życiu, choćby przez to, że po-
znałem wówczas wielu ciekawych ludzi.
Na jakiej grał Pan pozycji?
W pomocy i w ataku.
Czy kiedy dopadła Pana kontuzja kolana i musiał Pan zakończyć grę w drużynie 
piłkarskiej utrzymywał Pan jakiś kontakt ze swoim klubem?
Nasze drogi rozeszły się na jakiś czas. Miałem przed sobą maturę, potem studia. Ale 
od czasu do czasu spotykałem swoich kolegów z boiska i to poprzez nich utrzymywa-
łem kontakt z klubem.
Dzisiaj jest Pan prezesem Dalinu. Zanim porozmawiamy na tematy aktualne 
chciałem zapytać Pana o ocenę sytuacji sprzed roku, o owe perturbacje z wybo-
rem zarządu, potem wejściem komisarza i widmem likwidacji klubu? Czy Pana 
zdaniem można było uniknąć tej nerwowej sytuacji?
Odpowiedź na pytanie dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji jest prosta. Nie 
było chętnych do tego, aby wejść do zarządu o funkcji prezesa nie wspominając. Wy-
daje mi się, że poprzedniemu zarządowi wygasł mandat zaufania i że Panu Lijewskie-
mu nie udało się wypracować poparcia grupy ludzi, którzy stanowiliby jego zaplecze. 
Sam chyba też nie chciał już dźwigać ciężaru prezesowania klubowi. Zniechęciła go nie 
najlepsza kondycja finansowa klubu i niepochlebne opinie, jakie zawisły nad Dalinem. 
Do tego doszedł fakt, że nie istniało lobby, które mogłoby stworzyć nowy organizm za-
rządzający klubem. Doskonale rozumiem Zbyszka Lijewskiego, sam pewnie gdybym był 
na jego miejscu, podjąłbym taką jak on decyzję. Aby prezesować klubowi sportowemu 
potrzebne jest poparcie. I to nie tylko burmistrza, ale przede wszystkim społeczeństwa, 
współpracowników, którzy wniosą do zarządzania klubem powiew świeżości.
Czy Pan ma takie poparcie?
Czuję, że tak.
Zapytam jeszcze raz: czy Pana zdaniem można było uniknąć sytuacji i nerwo-
wych chwil, tych, kiedy wydawało się, że Dalin przestanie istnieć?
Pewnie tak, chociaż w niewielkim procencie. Ustępujący prezes nie był w stanie przy-
ciągnąć ludzi do pomocy. Wiem, że szukał poparcia, ale bezskutecznie. W tamtym mo-
mencie było bardzo trudno znaleźć rozwiązanie niekorzystnej sytuacji. Uważam para-
doksalnie, że wejście kuratora do klubu i wszystkie inne, wcześniejsze perypetie zwią-
zane z brakiem chętnych do pracy w zarządzie przyniosły także pewne korzyści. Ot, 
choćby pobudzenie do działania grupy ludzi, którzy postanowili wyrazić pewien rodzaj 
sprzeciwu i złości w stosunku do zaistniałej sytuacji. Jak to, nie ma pierwszej druży-
ny? pytano. - Jak to możliwe, że klub, który lada moment będzie obchodził swoje 95 
urodziny nie ma zespołu piłkarskiego? Zrodził się pewien rodzaj buntu, a z niego wy-
płynęła chęć działania.
Czy nie można było, Pana zdaniem, wcześniej, zanim jeszcze zaszła konieczność 
wprowadzenia do klubu komisarza wyjść, a następnie przeforsować pomysł ze 
zmianą w statucie i ograniczeniem liczby członków zarządu do 5 czy 7 osób? Czy 
należało z tym czekać tak długo?
Myślę, że gdyby pomysł z ograniczeniem liczby członków padł wcześniej, pewnie moż-
na by było uniknąć dalszych perturbacji. Pod warunkiem jednak, że prezes zgodziłby 
się nadal pełnić swoją funkcję. Poza tym, z tego co mi wiadomo Zbigniew Lijewski nie 
wiedział jeszcze czy sekcja siatkówki pójdzie własną drogą czy nie i czy można będzie 
w związku z tym obniżyć liczbę osób zasiadających w zarządzie klubu.
Skoro przez dwa kolejne zebrania walne nie można było wyłonić jedenastu chęt-
nych do pracy w zarządzie, jak, Pana zdaniem, doszło do tego, że podczas ostat-
niego, kwietniowego zebrania znalazło się aż siedemnastu chętnych? Co spowo-
dowało ten nagły i niespodziewany wysyp kandydatów?
Według mnie mamy tu do czynienia z energią o jakiej już wcześniej wspominałem, a 
którą wzbudził swoim działaniem poprzedni zarząd. Zauważyłem, że ożywili się nie tyl-
ko ci, którzy mają kontakt z piłką, ale także rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia 
piłkarskie do Dalinu. Takim przykładem jest uczestnictwo w zarządzie pana Adama Kli-
masa, którego syn uczęszcza do szkółki piłkarskiej prowadzonej przez Dalin.
Spodziewał się Pan takiego przebiegu zebrania?
Tak. Wiedziałem, że będzie wielu kandydatów do pracy w zarządzie, bowiem przepro-
wadziliśmy kilka spotkań i rozmów przed tym zebraniem. Gdybyśmy nie mieli wcze-
śniej wypracowanej strategii, to podejrzewam, że i na tym ostatnim zebraniu zarząd 
nie zostałby wybrany.
Przystąpiliście zatem do zebrania z nastawieniem przejęcia władzy w klubie?
Powiem inaczej – zebrała się pewna grupa ludzi, którym nie chodzi o władzę lecz o do-
bro klubu, dla którego pracujemy społecznie, a którzy uważali, że należy ożywić pracę 

w zarządzie oraz poprawić wizerunek klubu.
Czy takie nastawienie tej grupy było tym, co 
przekonało Pana do tego, aby przyjąć funkcję 
prezesa, czy może były jeszcze inne powody, dla 
których powiedział Pan: tak?
Odpowiem przekornie. Podejmując się ryzykownych 
zadań można być podejrzewanym albo o głupotę, 
albo o odwagę. Wiedziałem, że decydując się na peł-
nienie tak ważnej roli trzeba być odważnym. Mam 
taką nadzieję, że nie kierowałem się przy podejmo-
waniu decyzji głupotą. Bardziej trzeźwym spojrze-
niem i przeświadczeniem, że jestem w stanie podo-
łać zadaniu. Poza tym przypuszczam, że gdybym nie 
powiedział – tak – pewnie i ta próba powołania za-
rządu, a co za tym idzie uzdrowienia klubu spełzła-
by na niczym. Nie chcę przez to uwypuklać swojej 
roli. Po prostu nie zebrałaby się grupa 11 człon-
ków zarządu konieczna do jego funkcjonowania. I 
jeszcze jedno: bardzo zależało mi i nadal zależy na 
tym, aby obrosły w taką tradycję klub istniał i funk-
cjonował ku radości myśleniczan.

Zapewne podejmując decyzję rozważył Pan wszystkie „za” i „przeciw”?
Też. Postanowiłem dać sobie rok czasu na to, aby wprowadzić nowe standardy do dzia-
łalności klubu, zbilansować jego budżet. Po roku chcę poddać się weryfikacji i prze-
kazać komuś innemu prezesowską pałeczkę. 
Czy podczas zebrania, kiedy nowy zarząd wybierał spośród swoich członków wła-
dze klubu o to, aby podjął się Pan roli prezesa poprosili koledzy czy może sam 
Pan zadeklarował chęć przyjęcia tej roli?
To pierwsze.
Nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że w chwili obecnej czeka prezesa rozwiąza-
nie kilku ważnych spraw oraz trudny okres działalności zdążający do napra-
wy tego, co zostało zepsute. Co Pana zdaniem należy zrobić już, a co może jesz-
cze poczekać?
Najważniejszym zadaniem dla klubu jest w tej chwili powołanie do życia nowej druży-
ny piłkarskiej, która rozpocznie jesienią rywalizację w szeregach V ligi.
Pracujecie nad tym?
Tak. Szkolenie młodzieży szło przez cały ten trudny czas. Będziemy przyglądać się temu 
z bliska i patrzeć czy w grupie juniorskiej nie pojawiają się jacyś utalentowani piłka-
rze. Chodzi o to, aby kiedyś zasilili szeregi pierwszej drużyny.
Czy ma Pan już jakąś koncepcje na to, jak skompletować drużynę piłkarzy?

No cóż, zadanie to nie będzie łatwe. Prowadzimy rozmowy. Chęć powrotu na łono klu-
bu wyraziło kilku piłkarzy.
Jacy to piłkarze? Słyszeliśmy, że Biel, wojtan?
Nie chciałbym na tym etapie podawać nazwisk. Rozmowy trwają i będą trwać, a o 
konkretach możemy pomówić za jakiś czas.
Jak Pan przypuszcza, ile czasu zajmie wam skompletowanie drużyny?
Nie odpowiem precyzyjnie na to pytanie, ale myślę, że do 31 maja wykrystalizuje się 
trzon pierwszej drużyny. 
Co zatem wiemy już na pewno, co dotyczy mającej powstać drużyny?
To, że do 15 maja zgłaszamy zespół do rozgrywek V – ligowych.
A w międzyczasie powalczycie o piłkarzy, którzy w tym zespole zagrają?
Tak. Założenia są takie, aby kręgosłup tej drużyny oparty został na byłych zawodni-
kach, którzy notabene chcą grać dla Dalinu. Uzupełnimy skład juniorami, stawiamy 
na młodych, zresztą młodzi na to liczą. Musimy być jednak w tym przypadku ostroż-
nymi bowiem walka w piątej lidze to walka często bezpardonowa, a nie chcielibyśmy 
wyrządzić krzywdy naszym młodym piłkarzom.
wiemy zatem kto zagra w drużynie, nie wiemy natomiast co będzie z trene-
rem?
Co do osoby trenera nie mamy jeszcze wyrobionego zdania. Na razie nie ma druży-
ny, zespół znajduje się w budowie. Chcemy aby decyzje personalne co do składu dru-
żyny podjął zarząd, a nie trener. To kwestia uniknięcia powołania pod broń tzw. gwar-
dii zaciężnej. W zespole mają grać piłkarze związani z Myślenicami i naszym klubem. 
Kiedy ja grałem w piłkę w Dalinie drużyna składała się tylko z zawodników myśle-
nickich. Pamiętam, że podczas jednego z meczów Pucharu Polski z Cracovią na try-
bunach zasiadło trzy tysiące kibiców! Dodam, że mecz rozgrywany był na boisku re-

Postanowiłem dać sobie rok czasu na to, aby 
wprowadzić nowe standardy do działalności 

klubu, zbilansować jego budżet. Po roku chcę 
poddać się weryfikacji i przekazać komuś in-
nemu prezesowską pałeczkę - andrzej talaga 

Andrzej Talaga, myśleniczanin, były 
zawodnik KS Dalin podjął się nie 

łatwego zadania poprowadzenia w roli 
prezesa klubu grupy ludzi, których ce-
lem jest reaktywacja i doprowadzenie 
do dawnej świetności Dalinu. Nowy 
prezes ma wizję przyszłości dla klu-
bu, zaś na pierwszym miejscu palą-
cych problemów stawia budowę zu-
pełnie nowej drużyny piłkarskiej. Daję sobie rok

ANDRZEJ TALAGA:

DRODZY CZYTELNICY
Majowy numer „Sedna”, 
który właśnie macie Pań-
stwo przed oczyma (czy to 
w wersji papierowej czy 
elektronicznej) można na-
zwać sportowym. Cóż jed-
nak poradzić na to, że te-
maty sportowe są w chwi-
li obecnej tak ważne? Pod-
noszący się z upadku Klub 
Sportowy „Dalin” Myśleni-
ce, którego tradycje sięgają 
początków ubiegłego stule-
cia ma szansę przetrwania. 
Nowy zarząd i nowy prezes 
mają o to zadbać. Jaką wizję 
klubu ma Andrzej Talaga, 
jego nowy prezes? Jak chce 
pokierować klubem, aby ten 
odzyskał dawną świetność, 
kiedy na mecze piłkarskie 
przychodziło na stadion na 
Zarabiu … trzy tysiące lu-
dzi? O tym można dowie-
dzieć się z treści rozmowy, 
jaką „Sedno” przeprowadzi-
ło z Andrzejem Talagą.
Ze sportem zetkniecie się 
państwo w naszej gazecie 
jeszcze dwukrotnie. Wer-
tując kartki traficie na stro-
ny 8 i 9, gdzie zamieszcza-
my wywiad z zawodniczką 
strzelającą z pistoletu i zdo-
bywającą w tej dyscyplinie 
sportu laury, reprezentant-
ką LKS „Zarabie” Myślenice 
– Eweliną Płaszowską. Kie-
dy dotrwacie Państwo do 
przedostatniej strony gaze-
ty, znajdziecie na niej dwie 
relacje z zawodów w dyscy-
plinach motorowych – Raj-
du Świdnickiego – Krause 
oraz z Pucharu Husqvarny 
w motocrossie. 
Myślenickiemu ZUO zagląda 
w oczy widmo bankructwa. 
Instytucja, która śmieciami 
stoi narzeka na ich … brak. 
Dlatego należy ratować mo-
locha, pompować w niego 
kolejne miliony, a wreszcie 
sprzedać, bo może ktoś kto 
kupi udziały od Gminy bę-
dzie w stanie na instalacji 
zarabiać (Gmina jakoś nie 
potrafi).
Dobczycki serial pt: „przed-
terminowe wybory” dobiegł 
końca. Rzutem na taśmę Pa-
weł Machnicki pokonał To-
masza Susia (bo jakże ina-
czej nazwać różnicę 178 
głosów dzielących rywali?) 
i on też przez najbliższą ka-
dencję będzie sukcesorem 
nieodżałowanego Marcina 
Pawlaka. Statystyki wybor-
cze na stronie numer 3.
Poza tym tradycyjnie w nu-
merze relacje z wydarzeń 
kulturalnych, które mia-
ły miejsce w różnych za-
kątkach powiatu oraz sta-
łe rubryki, które jak mamy 
nadzieję znajdują wciąż i 
wciąż zainteresowanie w 
Państwa oczach.
Do czerwca żegna się z pań-
stwem Redakcja
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rozmowa z ANDRZEJEM TALAGĄ nowym prezesem Klubu Sportowego DALIN Myślenice

zerwowym. Dzisiaj na boisku głównym na trybunach podczas meczów Dalinu zasia-
da garstka kibiców. To też musi się zmienić.
Poczta pantoflowa donosi, że trener Krzysztof Bukalski, który trenował druży-
nę w sezonie 2015/16 jest zainteresowany dalsza pracą z zespołem Dalinu i jest 
gotów pobierać za to symboliczne honorarium. Czy zarząd bierze pod uwagę i 
tę kandydaturę?
Do mnie taka informacja nie dotarła. Wiceprezesem do spraw piłki nożnej jest Jerzy 
Moskal i to on personalnie odpowiada za budowę drużyny. Myślę, że o trenerze pomy-
ślimy w momencie, w którym drużyna piłkarska zostanie skompletowana. Myślę tak-
że, że trener Bukalski dobrze zapisał się w historii klubu i będzie zapewne brany pod 
uwagę przy wyborze trenera.
Przez cały czas naszej rozmowy przewija się temat drużyny piłkarskiej, ale Da-
lin to przecież nie tylko futboliści, to także sekcja zapaśnicza. Niestety żadnemu 
z reprezentantów sekcji zapaśniczej nie udało się wejść do nowego zarządu. Czy 
jako nowy prezes ma Pan wizję rozwoju i tej sekcji?
Zanim powiem słowo o zapasach chcę wyrazić ubolewanie nad tym, że sekcja siat-
kówki odeszła ze struktur klubowych. Uważam, że w masie siła. Mam nadzieję, że je-
śli odbudujemy piłkę nożna i zapasy, a klimat wokół Dalinu będzie pozytywny pomy-
ślimy o tym, aby siatkówka powróciła w struktury klubu. Podczas pierwszego zebra-
nia prowadzonego przez kuratora sądowego jako jedyny byłem przeciwny oddziele-
niu się siatkówki. Być może jest to rozwiązanie dobre na tę chwilę, ale uważam, że po-
winniśmy wrócić do tego tematu.
wróćmy jednak do zapasów. Jak widzi Pan dalsze funkcjonowanie tej sekcji?
Jestem już po dwóch rozmowach z trenerem Ryszardem Szpakiewiczem. Zapewniłem 
go, że pomimo tego, iż żaden reprezentant sekcji zapaśniczej nie wszedł do zarządu 
przedstawiciele tej sekcji będą mieć prawo uczestniczenia w spotkaniach zarządu, tak-
że tych które dotyczyć będą piłki nożnej. Głos trenera Szpakiewicza uważam za decy-
zyjny. Nie zapomnimy o zapaśnikach i będziemy ich wspierać.
Nowy zarząd składa się w większości z ludzi, którzy w tego rodzaju pracy nie mają 
zbyt dużego doświadczenia. Czy sądzi Pan, że podołają zadaniu?
Myślę, że tak. Brak doświadczenia jest pewnie jakąś wadą tego zarządu, ale uważam, 
że jedyną. Mamy dużo entuzjazmu i zapału do pracy. Zresztą jest to jedyna grupa, któ-
ra podjęła się pracy na rzecz klubu. Bez nich pewnie Dalin przestałby istnieć.
trudno przy takiej rozmowie uniknąć tematu związanego z pieniędzmi. Są one 
niewątpliwie potrzebne do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania klubu. 
Skąd zatem środki?
Moim zdaniem szkolenie młodzieży powinna finansować Gmina. Jeśli chodzi o pierw-
szą drużynę, której finansowanie zawsze wzbudzało i wzbudza wiele kontrowersji chce-
my poszukać sponsorów, którzy pomogliby nam w utrzymaniu tej drużyny. Być może 
powołamy do życia Radę Patronacką, która zajęłaby się poszukiwaniem sponsorów. 
Jednym słowem musimy zbudować od nowa bazę finansową. Ale aby to się stało chce-
my i musimy najpierw pokazać swoją energię, udowodnić, że pracujemy i że zasługu-
jemy na to, aby nas wspomagać.
Jakie pieniądze są potrzebne na to, aby drużyna piłkarska mogła rozegrać swo-
je mecze wV lidze?
Jest to kwota około pięciu do ośmiu tysięcy złotych miesięcznie. 
Liczy Pan na to, że uda się znaleźć odpowiednie pieniądze, aby drużyna piłkar-
ska mogła rozpocząć na jesieni piątoligowe boje?
Tak, liczę na to.
Czy wierzy Pan, że Dalin jako klub powróci do czasów swojej świetności?
Gdybym w to nie wierzył nie byłoby mnie w zarządzie i nie przyjąłbym funkcji pre-
zesa klubu.
Czego możemy życzyć prezesowi Dalinu na początku drogi, która ma doprowa-
dzić do sukcesu?
Aby rodzina wytrzymała okres mojego prezesowania. Będę przecież musiał zajmując 
się sprawami klubu „ukraść” czas przeznaczony na nią.

ANDRZEJ TALAGA – urodzony 6 marca 1963 
roku w Myślenicach. Żonaty (żona Danuta), 
ojciec dwojga dzieci: Gabrieli i Filipa. Uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśleni-
cach. Maturę zdał w Technikum Budowlanym 
w Krakowie przy ul. Złotej Kielni, do które-
go uczęszczał w latach 1978-1983. Dyplom 
magistra inżyniera obronił w 1990 roku na 
Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inży-
nierii Lądowej. Od 1997 prowadzi firmę bu-
dowlaną specjalizującą się w budowie mo-
stów i dróg. Wyróżniony w 2013 roku złotą 
odznaką „Orły Polskiego Budownictwa”. In-
teresuje się: piłką nożną, żeglarstwem, po-
dróżami i fotografiką. Miesiąc temu wybra-
ny został przez nowo powołany zarząd Klu-
bu Sportowego „Dalin” Myślenice na preze-
sa tego klubu.

dossier

Andrzej Talaga udzielił wywiadu „Sednu” 27 kwietnia 2015 roku.
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Jest uczennicą I klasy LO w Myśle-
nicach im. T. Kościuszki i niedawno 

zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie 
wiedzy o mediach pokonując 143 innych 
uczestników tego konkursu. Odniosła tak-
że zwycięstwo w Powiatowym Dyktan-
dzie dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu myślenickiego. Za wspa-
niałą postawę i świetne wyniki w nauce 
przyznajemy Joasi Wicher z Łętowni mia-
no Człowieka Miesiąca maja.

JOANNA WICHER
UCZENNICA I LO
W MYŚLENICACH

(RED)

ZUO - sTOry CIąg DaLsZy. UPaDaJąCy KOLOs śMIeCIOWy, KTóry 
WybUDOWany na granICy MyśLenIC Z bOrZęTą Za KWOTę 47 

MILIOnóW ZŁOTyCh MIaŁ PrZynOsIć DUże ZysKI gMInIe, sTOI na 
gLInIanyCh nOgaCh I rOZPaCZLIWIe sZUKa POMOCy. TrZeba gO na 
gWaŁT raTOWać, aby sIę nIe PrZeWróCIŁ. I KTO Ma TO ZrObIć? bUr-
MIsTrZ. DOKŁaDnIe Ten saM, KTóry PrZeD LaTy, KIeDy DeCyDOWa-
Ły sIę LOsy WysyPIsKa śMIeCI IgnOrOWaŁ sPOŁeCZne POsTULaTy 
I PrOTesTy sPrZeCIWIaJąCe sIę POWsTanIU TaK WIeLKIeJ InsTaLa-
CJI DO PrZerObU śMIeCI W TyM MIeJsCU (POsTULOWanO WóWCZas 
O TO, aby MaJąCa POWsTać InsTaLaCJa, JeśLI JUż MUsI W TyM MIeJ-
sCU sTanąć, MIaŁa rOZsąDne rOZMIary I sŁUżyŁa TyLKO śMIe-
CIOWyM POTrZebOM gMIny. WŁODarZ nIe POsŁUChaŁ WóWCZas 
gŁOsU LUDU, KTóry DZIsIaJ nabIera sZCZegóLneJ MOCy I KTóry 
OKaZaŁ sIę PrOrOCZy).
W marcu tego roku, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze naszej gazety, 
rada Miejska Myślenic specjalną uchwałą scedowała na barki burmistrza uprawnie-
nia do podjęcia wszelkich działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej Za-
kładu Utylizacji Odpadów polegających na opracowaniu ewentualnego procesu zby-
cia części udziałów. Podczas sesji odbywającej się pod koniec kwietnia burmistrz miał 
już gotowy scenariusz pozbycia się tych udziałów. Musiał działać szybko, bowiem sy-
tuacja ZUO pogarsza się z miesiąca na miesiąc.
Podczas poprzedzającego sesję posiedzenia połączonych komisji działających w struk-
turach rady Miejskiej Myślenic burmistrz przedstawił plan działań, które mają jego 
zdaniem zmierzać do poprawy sytuacji ZUO oraz warunki, jakie musi spełnić poten-
cjalny nabywca udziałów. I tak podczas wstępnych rozmów z nabywcą ma nastąpić 

określanie ostatecznej ilości zbywanych 
przez gminę udziałów (mowa jest nawet 
o 60%). Łukasz Mróz, prawnik jednej z 
kancelarii krakowskich czuwających nad 
procesem zbywania udziałów, obecny na 
posiedzeniu Komisji uspokajał radnych, 
że owe 60 procent nie oznacza przejęcia 
kontroli nabywcy nad spółką, bowiem w 
umowie można zawrzeć stosowne zapisy, 
aby takiej sytuacji uniknąć. Zaraz po tym, 
jak zakończą się negocjacje i nastąpi wy-
bór nabywcy podpisana zostanie umowa 
przedwstępna. Dlaczego przedwstępna? 
Dlatego, że zgodnie z przepisami przy-
znania środków unijnych na budowę ZUO 

gmina ma obowiązek zapewnienia trwałości projektu przez 5 lat. Jeśli umowa przed-
wstępna zostanie podpisana nabywca na poczet ceny musi wpłacić zadatek lub zalicz-
kę w wysokości nie mniejszej niż 30 procent ceny nabycia. Wysokość oferowanej za-
liczki będzie ważnym kryterium wyboru nabywcy, podobnie jak wysokość pierwszej 
raty w przypadku zawarcia umowy zobowiązującej do nabycia udziałów (rata ta nie 
może być mniejsza niż 30% ustalonej ceny). Przeniesienie własności udziałów będzie 
mogło nastąpić dopiero po zapłaceniu przez nabywcę całości ceny. gmina rości sobie 
także prawo wpływu na cenę odpadów komunalnych z terenu gminy (takiego prawa 
mieć już nie będzie za pięć lat, kiedy nabywca zechce dokonać zakupu całości udzia-
łów). Kolejny warunek, jaki musi spełnić nabywca udziałów dotyczy kwestii wypeł-
nienia istniejącej niecki. Ostateczny termin jej wypełnienia ma nastąpić nie wcześniej, 
niż 31 grudnia 2027 roku. Jeśli w okresie pięciu lat wzrośnie wartość ZUO gmina bę-
dzie miała prawo podwyższenia ceny sprzedaży. burmistrz bierze pod uwagę także 
taką ewentualność, iż nabywca nie zostanie wyłoniony. Wówczas gmina będzie zmu-
szona do pozyskania alternatywnego źródła finansowania spółki. Włodarz nie infor-
muje jakie źródła ma na myśli.
Trudno spodziewać się wobec powyższych warunków stawianych przed potencjalnym 
nabywcą, że będziemy mieć do czynienia z ich wysypem. Każdy umie dzisiaj kalku-
lować i oceniać rentowność podejmowanych przez siebie przedsięwzięć. gminie bę-
dzie raczej trudno znaleźć kupca. no, chyba, że już go ma?
W 2011 roku urzędujący burmistrz Myślenic mówił: Jeśli zostało ustalone, że zakład 
będzie budowany, to on rzeczywiście będzie budowany. Nieroztropnością i błędem gmi-
ny byłaby nie realizacja tego zadania. Jestem odpowiedzialny za Gminę i za mieszkań-
ców. Na tym Gmina Myślenice kiedyś skorzysta także finansowo. Jedno jest pewne: za 
jasnowidztwo burmistrz Myślenic nie powinien się brać.

Miało być tak pięknie, a tu trzeba ... ratować
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Jak ułożyło się głosowa-
nie nad uchwałą dotyczącą 
upoważnienia burmistrza 
do zbycia udziałów Gminy 
w ZUO? 13 radnych głoso-
wała „za”, siedmiu (w tym 
sześciu z klubu PiS) było 
„przeciw”

charytatywnie w Dobczycach

CharyTaTyWny MaraTOn ZUMba & DanCe ODbęDZIe sIę 6 CZerW-
Ca W DObCZyCKIM regIOnaLnyM CenTrUM OśWIaTOWO – sPOr-

TOWyM. CaŁy DOChóD Z IMPreZy PrZeZnaCZOny ZOsTanIe na PO-
MOC DLa FILIPa PIąsTKI.
Filip jest 12 letnim mieszkańcem Dobczyc cierpiącym na czterokończynowe poraże-
nie mózgowe. Wymaga całodobowej opieki ponieważ nie jest w stanie samodzielnie 
się poruszać. Dlatego też wszystkie zebrane podczas imprezy pieniądze zostaną prze-
znaczone na rehabilitację dla Filipa, aby móc go chociaż trochę „rozruszać”. Maraton 
rozpocznie się o godzinie 16 i trwać będzie do godziny 19. Cena biletu wynosi 25 zł. 
od osoby i będzie można go nabyć w dniu maratonu lub u instruktorów. Wymagane 
jest wcześniejsze zapisanie się na listę. aby to uczynić należy wysłać maila na adres: 
basienka203g@gmail.com i w treści wiadomości wpisać imię i nazwisko uczestnika 
oraz formę zapłaty (czy zakup biletu nastąpi na miejscu czy u instruktora). Maraton 
poprowadzą: barbara gacek (Femi sfera Dobczyce), angelika Kurzawa (MgOiK Do-
bczyce), adriana Frasik (active academy siepraw), sylwia Kopacz (Dako Professio-
nal Kraków), Katarzyna Wachulec (Pure Platinum galeria Kazimierz Kraków), seba-
stian nabielec (Fabryka Tańca i ruchu Kraków, gorzków) oraz Maciej Jopek (szko-
ła tańca „saMba” Myślenice)
Od uczestników maratonu wymagany jest odpowiedni strój sportowy i buty na zmianę. 
Organizatorzy proszą także o zabranie ze sobą pozytywnej energii i mnóstwo uśmie-
chu. Dla uczestników przewidziane są darmowe pojedyncze wejściówki do klubów 
na dowolne zajęcia, a także mnóstwo innych atrakcji. Informacje o imprezie można 
śledzić na bieżąco na facebooku pod hasłem: „Charytatywny maraton zumba & dan-
ce dla Filipa Piąstki”.

Zatańczą dla Filipa

(RED)

Filip Piąstka liczy na naszą pomoc.foto: archiwum
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po Walnym Zebraniu KS Dalin Myślenice

(RED)

trUDnO nIe naZWać sUKCeseM WyDarZeń, JaKIe MIaŁy MIeJ-
sCe PODCZas KOLeJnegO WaLnegO ZebranIa CZŁOnKóW I MI-

ŁOśnIKóW KLUbU sPOrTOWegO DaLIn MyśLenICe. PO PIerWsZe na 
ZebranIe PrZybyŁO aż 67 Osób, CO PODObnO sTanOWI ChLUbny 
reKOrD, PO DrUgIe, MOże DaLeKO WażnIeJsZe OD FreKWenCJI – 
WybranO WresZCIe ZarZąD KLUbU I KOMIsJe reWIZyJną, KTóra 
TO sZTUKa nIe UDaWaŁa sIę PraWIe OD rOKU.

Sąd odrzucił
Przypomnijmy, że podczas ostatniego Walnego Zebrania pełniący funkcję kuratora są-
dowego Zbigniew Lijewski zaproponował zmiany w statucie klubu, które ogranicza-
łyby liczbę członków z dotychczasowych jedenastu do 5 - 7. Walne Zebranie podję-
ło nawet w tym względzie stosowną uchwałę. Wniosek ze zmianą w statucie powę-
drował do sądu, który zgodnie z procedurami powinien go zarejestrować. niestety nie 
zarejestrował odsyłając pismo z powrotem i twierdząc, że powinno być ono podpisa-
ne przez cały zarząd klubu, a nie tylko przez kuratora. sprawa znacznie się skompli-
kowała wobec faktu, że klub zarządu od ponad roku nie posiada. Uchwała dotyczą-
ca zmian w statucie upadła. Wobec powyższego upadła także propozycja ogranicze-
nia liczby osób zasiadających w zarządzie klubu zaś powróciła koncepcja jedenasto-
osobowego składu.

wysyp chętnych do pracy w zarządzie
Ostatnie doświadczenia zdawały się przekonywać, że kolejna próba wybrania jedena-
stu śmiałków kierujących klubem spełznie na niczym. Tymczasem do pracy w nowym 
zarządzie zgłosiło się aż siedemnastu chętnych! skąd taki nagły wysyp kandydatów? 
Krzysztof święch, wieloletni członek klubu, były piłkarz, trener oraz wiceprezes Da-
linu twierdzi, że zrozumiano wreszcie, iż sytuacja jest podbramkowa i że nie można 
dłużej zwlekać z podjęciem ostatecznych rozstrzygnięć, jeśli klub ma nadal funkcjo-
nować. – Myślę, że na aktywność kandydatów miała wpływ świadomość faktu, że je-
śli nie zbudujemy drużyny piłkarskiej w najbliższym czasie i nie przystąpimy do roz-
grywek w jesieni, Dalin będzie musiał rozpoczynać ligowe boje nie od V ligi, ale od 
C klasy – mówi święch.
W kwestii budowy nowego zespołu futbolistów opinie są optymistyczne. Wieloletni 
kierownik drużyny piłkarskiej Dalinu Krzysztof Kmiecik twierdzi, że kilku piłkarzy z 
ostatniego, trzecioligowego składu Dalinu wyraża chęć dalszego bronienia barw klubu. 
na potwierdzenie tych słów Kmiecik wymienia nazwiska: Tokarza, biela i Wojtana. – 
Mam nadzieję, że ze zbudowaniem drużyny nie powinno być większych problemów, po-
dobnie zresztą jak z powołaniem trenera – twierdzi doświadczony kierownik drużyny. 
– Teraz po wybraniu nowego zarządu mamy zielone światło do działania.

Idzie nowe
analizując ostateczny skład zarządu, który wyłoniono w tajnym głosowaniu (patrz ta-
belka), nie trudno zauważyć, że następuje zmiana warty we władzach Dalinu. Więk-
szość wybranych to osoby młode, choć mające już pewne doświadczenie w pracy na 
rzecz klubu. nowemu zarządowi przyjdzie zmierzyć się z problemami zadłużenia klu-
bu, z kwestią znalezienia sponsorów oraz budową zespołu piłkarskiego, który w struk-
turach Dalinu funkcjonuje od zawsze. Miejmy nadzieję, że nie będą to zadania prze-
rastające siły co dopiero powołanego zarządu.
P.S. Już po napisaniu powyższego tekstu dotarła do nas informacja, że na prezesa 
KS Dalin Myślenice wybrany został Andrzej Talaga. Wywiad z nowym prezesem mo-
żecie Państwo przeczytać na stronach 2 i 3.

Skład nowego zarządu KS Dalin (z podaniem liczby głosów, jakie 
otrzymał każdy członek): Artur Wątor (51), Andrzej Talaga (48), Jerzy 
Moskal (40), Krzysztof Święch (39), Wiesław Bałucki (39), Wiesław Ostafin 
(38), Władysław Sentysz (38), Kazimierz Wincenciak (37), Robert Nowak 
(35), Adam Klimas (33), Bartłomiej Bylica (33). Skład komisji rewizyj-
nej: Maria Mikołajczyk, Krzysztof Kmiecik, Tomasz Pilch.

Jest zarząd!
Jest prezes!
Czy wybór nowego zarządu wyprowadzi zasłużony klub, ja-

kim jest Dalin Myślenice, na prostą, czy uda się zbudować 
drużynę piłkarską od podstaw i znaleźć sponsorów wspiera-
jących dalszą działalność klubu? Na te pytania odpowiedzi po-
znamy być może w nie tak bardzo odległej przyszłości. Póki co 
najważniejsze jest to, że klub z 93-letnią tradycją nie zaprze-
stanie swoje działalności. A taka właśnie groźba wisiała nad 
nim przez kilka ostatnich miesięcy.

KRZYSZTOF KMIECIK, wieloletni kierownik piłkarskiej drużyny 
Dalinu, członek komisji rewizyjnej: Mam nadzieję, że ze zbudowa-
niem drużyny nie powinno być większych problemów, podobnie zresz-
tą jak z powołaniem trenera. Teraz po wybraniu nowego zarządu mamy 
zielone światło do działania. Są piłkarze Dalinu wywodzący się z szere-
gów ostatniej drużyny, którzy chcą nadal występować w obronie barw 
klubowych Dalinu. Mam tu na myśli m.in: Biela, Tokarza i Wojtana.

foto: maciej hołuj

Piłkarze D
alinu (na zdjęciu w

 białych koszulkach) będą m
usieli odrabiać straty i zagrać w

 szeregach V ligi.

foto: maciej hołuj
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DObCZyCe MaJą nOWegO bUr-
MIsTrZa. ZOsTaŁ nIM DO-

TyChCZasOWy WICebUrMIsTrZ 
PaWeŁ MaChnICKI. TaK ZDeCy-
DOWaLI WybOrCy, KTórZy DO 
Urn MUsIeLI PóJść W DObCZy-
CaCh I gMInIe DWUKrOTnIe.
batalia o fotel włodarza gminy i miasta 
Dobczyc (po śmierci nieodżałowanego 
Marcina Pawlaka) trwała nieco dłużej, 
bowiem w pierwszej turze przedtermino-
wych wyborów żaden z trzech kandyda-
tów nie otrzymał wymaganej większości 
głosów i konieczna była „dogrywka” czyli 
druga tura. W pierwszej turze największą 
liczbę głosów otrzymał Paweł Machnicki 
(43,46 procent poparcia), na drugim miej-
scu uplasował się Tomasz suś (37,33 pro-
cent poparcia) zaś na trzecim roman Kna-
pik (19,21 procent poparcia). Frekwencja 
wyborcza wyniosła 45 procent.
W drugiej turze walka dwóch pozostałych 
na arenie rywali (z walki o urząd w I tu-

rze odpadł roman Knapik) była niezwy-
kle wyrównana. Dość powiedzieć, że Pa-
weł Machnicki, który wyszedł z tych zma-
gań zwycięsko otrzymał zaledwie 178 gło-
sów więcej, niż Tomasz suś (2665:2487 
głosów). Frekwencja wyborcza w drugiej 
turze wyniosła 44,1 procent.
gdyby wysnuwać z tej statystyki wnio-
ski, trzeba by stwierdzić, że w gminie 
Dobczyce społeczeństwo podzieliło się 
mniej więcej po połowie. Jedna połowa 
nie chciała daleko idących zmian przed-
kładając ponad nie stabilizację i kontynu-
ację dzieła już rozpoczętego, druga ocze-
kiwała świeżej krwi, a wraz z nią nadej-
ścia nowego.
na dziewięć obwodów wyborczych Pa-
weł Machnicki zwyciężył w sześciu – 
Dobczycach (obwody wyborcze numer 
1 i 3), brzączowicach, Dziekanowicach, 
Kornatce i nowej Wsi. W trzech pozosta-
łych (Dobczycach - obwód wyborczy nu-
mer 2) stadnikach i stojowicach wygry-

wał Tomasz suś. największa frekwencja 
wyborcza miała miejsce w stojowicach – 
53,62 procent, najmniejsza w brzączowi-
cach – 35,40 procent.
Tyle statystyk. Paweł Machnicki w swo-
ich przedwyborczych wypowiedziach, za-
powiadał że będzie kontynuatorem dzie-
ła rozpoczętego przez zmarłego Marci-
na Pawlaka. Dwadzieścia lat spędzonych 
u boku byłego burmistrza Dobczyc na 
pewno odcisnęło swoje piętno na obec-
nym burmistrzu. To dobrze. Dobrze bo 
uczeń był pilny i wiele się nauczył. Pa-
weł Machnicki będzie musiał jednak pa-
miętać o tym, że prawie połowa głosów 
oddana została na jego wyborczego rywa-
la. Zadanie przekonania do siebie tej po-
łowy nie będzie zapewne łatwe, ale trze-
ba wierzyć, że Paweł Machnicki zrealizuje 
je w praktyce. Ma na to „papiery”, ocho-
tę i co najważniejsze poparcie ze strony 
rady Miasta. 

Paweł Machnicki burmistrzem Dobczyc

Dobczyce postawiły na doświadczenie
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NiEpubLicZNy ZAkłAD OpiEki ZDROwOTNEJ „cERTuS”
MyśLENicE uL. DROGOwców 5

buDyNEk cENTRuM MEDycZNEGO TELE-FONikA
TEl.  (12)  272-56-70, 272-56-71, 372-75-30

TEl. kOm. 601-661-449
zaprasza do gabinetów :

choroby wewnętrzne: lek. A Cyganek, lek. A. Homenda,
chirurgia ogólna: Prof. P. Kołodziejczyk, dr.med W. Dutkiewicz,

lek.med J. Pucz, lek.med R. Gdula, lek.med K. Panuś
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med J. Krzywoń

chorób sutka: dr.med W Dutkiewicz, lek.med J. Pucz
chorób metabolicznych: dr. med. Beata Brzezińska - Kolarz

dermatologia: lek.med M. Lijowska - Bochnia
endokrynologia: dr.med T. Koblik

gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek. med. Rita Tomczyk
kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński

kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med J. Stoliński
laryngologia: prof. J. Pilch, dr.med A. Ścisławski, lek. K.Wróblewska, 

lek. J.Wąsowicz
medycyna pracy: lek.med T. Mrowca - Kliś, lek. med A. Delikat

nefrologia: lek.med. A.Wojton
neurologia: lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska

okulistyka: lek.med. W. Moczulski, lek.med. A. Łukasik - Skrzypczak

ortopedia: lek. M. Święch, lek. P. Ślęczka, lek. W. Satora, lek. W.Ambroży
reumatologia: lek.med. A. Murzyn

urologia: dr.med P. Jakubik, lek.med. M. Rzepecki
usg – jamy brzusznej, tarczycy, piersi, moszny, narządu ruchu,

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i tętniczych
usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, spirometrii,
rtg (mammografia, urografia, cystografia)

Rehabilitacja: elektroterapia, fototerapia, kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, terapia energotonowa, ESwT, 

Hi-Top
Zapraszamy do naszej pracowni rehabilitacji na indywidualne cykle 

rehabilitacji przedoperacyjnej.
Zapraszamy do  udziału w bezpłatnych badaniach kolonoskopowych:
realizowanych w ramach programu profilaktyki Raka Jelita Grubego
prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w wieku

50-65 lat
warunkiem uczestnictwa w programie

jest wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej.
Zapraszamy do korzystania

z bezpłatnych badań mammograficznych
w ramach programu profilaktyki Raka piersi

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

wrażenia z podróży do Meksyku (2)

foto: autorka

z miasta

Posiłki

Jeśli akurat nie przygotowywaliśmy posiłków w domu, żywiliśmy się w przydroż-
nych jadłodajniach. Przybierają one w Meksyku różne postacie. Ktoś na podwórku 

otworzył ,,restaurację” czyli postawił butlę z gazem, rozłożył płytę i podsmażał róż-
ne rodzaje mięsa wkładając je do bułki i polewając ostrym sosem. Posiłek taki nazy-
wa się tortas i kosztuje mniej niż 10 zł. Ktoś inny przywlókł pod uliczną latarnię gril-
la, rozpalił pod nim ogień i serwował najlepsze hamburgery (z ananasem) jakie kie-
dykolwiek jadłam. sanepid? Warunki sanitarne? bakterie? Czy w końcu zarejestrowa-
nie działalności gospodarczej? nikt się tym nie przejmował. O ile na początku moje 
polskie przyzwyczajenia sprawiały, że miałam pewne obiekcje co do sanitarnego po-
ziomu ulicznych jadłodajni, to wraz z upływem czasu, po degustacji posiłków serwo-
wanych ,,na dziko” i popiciu ich litrowym sokiem ze świeżych owoców mango (3 zł) 
nie miałam już żadnych obaw.

Nie zastanawiać się …
Przyjęłam metodę popularną w tym rejonie Meksyku - nie zastanawiać się za dużo. nie 
zastanawiałam się zatem dlaczego właściciele busów (zwanych tutaj wspólnymi tak-
sówkami) upychają ludzi do środka swoich pojazdów każąc im siedzieć na … drew-
nianym pudełku? nie zastanawiałam się dlaczego do każdej usługi (kupno piwa, pa-
miątki, zapłacenie taksówki czy wycieczki) dodatkowo należy dać napiwek świadczą-
cej tę usługę osobie, która bez mrugnięcia okiem domaga się tego (lub ostentacyjnie 
napiwek wymusza, jeśli widzi, że usługobiorca nie ma ochoty czy zamiaru go zapła-
cić)? nie zastanawiałam się dlaczego dla Meksykanów nie ma znaczenia to, że uma-
wiamy się np. o 16 –tej, a o 17-tej nie ma jeszcze osoby, z którą się umówiliśmy. W 
Meksyku żyje się bezstresowo i powoli. Większość Meksykanów pracuje w usługach 
związanych z branżą turystyczną i również dla nich czas nie gra większej roli, pienią-
dze nie są nadrzędnym celem, a wszechobecne łapacze snów (niegdyś amulet plemion 
Indian z ameryki Północnej, obecnie także popularna nie tylko w ameryce ozdoba o 
charakterze etnicznym) zdają się oddalać wszelkie problemy i troski.

Zima
Kiedy byłam w Meksyku trwała akurat tam zima. Oznacza to, że temperatura wyno-
siła … 30 stopni. Do tego wilgoć, która w cieniu przez tygodnie nie pozwalała wy-
schnąć mokrym ubraniom. Poza miejscami ocienionymi słońce wprost paliło z taką 
mocą, że trudno było ustrzec się poparzeń słonecznych. Woda wydawała się nie ga-
sić pragnienia. gasił je natomiast sok z kokosa (przyrządzany na oczach klienta) któ-
ry jednak nie miał dobrego smaku. 

Co widziałam?
na przykład iguany, które panoszyły się wszędzie, tak że turyście z europy trudno 
było przyzwyczaić się do obecności tych ,,małych smoków”. Podobnie rzecz miała 
się z krabami, które zakopywały się na plaży w piasku tuż obok plecaka lub ręczni-
ka. na jednej z plaż tuż obok miejsca gdzie woda stykała się z piaskiem pojawiły się 
żółwie. niektóre z nich liczyły ponad pół metra długości, a pływanie z nimi (snor-
kling czyli nurkowanie w masce z rurką) było przeżyciem, którego długo nie zapo-
mnę. żółwie podpływają naprawdę blisko brzegu i nie odstrasza ich nawet dotyk ludz-
kiej ręki. Dane mi było snorklować w cenote. Jest to rodzaj naturalnej studni kraso-
wej utworzonej w skale wapiennej, występującej szczególnie często na półwyspie Ju-
katan w Meksyku. są one połączone z podziemnymi zasobami wody gruntowej i nie-
koniecznie posiadają lustro wodne widoczne na powierzchni. Woda w nich przefiltro-
wana jest przez podłoże wapienne, dlatego ma taką przejrzystość. Dla kogoś kto ni-
gdy wcześniej nie doświadczył tego rodzaju snorklingu obraz jawi się niczym fata-
morgana, a pływanie w całkowitych ciemnościach, kiedy dno oświetla się umieszczo-
ną nad głową latarką wśród stalaktytów i wiszących nad głową nietoperzy - jest nie-
zapomnianym przeżyciem.

kraby, iguany i żółwie (cz. ii)

(CDn)

karolina kmera

MIChaŁ gIerLaCh, ParaLOT-
nIarZ rODeM Z DObCZyC 

OTrZyMaŁ nagrODę Z rąK PaW-
Ła MaChnICKIegO. ZasŁUżyŁ 
na nIą bOWIeM WynIKI JaKIe 
UZysKIWaŁ W OsTaTnICh LaTaCh 
byŁy nIerZaDKO WynIKaMI sTO-
JąCyMI na naJWyżsZyM, śWIa-
TOWyM POZIOMIe.
nagroda przyznana została zgodnie z pod-
jętą w 2011 roku uchwałą rady Miejskiej 
Dobczyc, dotyczącą zasad i trybu przyzna-
wania oraz wysokości stypendiów sporto-
wych i nagród. Uchwała ta jasno i precy-
zyjnie ustala kto nagrodę taką może otrzy-
mać. Michał gierlach spełnił wszystkie 
warunki stawiane przez uchwałę, co po-
twierdziła specjalnie powołana w celu we-
ryfikacji osiągnięć sportowych komisja. 
Komisja ta oceniwszy osiągnięcia Micha-
ła zaopiniowała je pozytywnie prezentu-
jąc tę opinię pełniącemu obowiązki bur-
mistrza Dobczyc Pawłowi Machnickie-
mu. na podstawie tej opinii Paweł Mach-
nicki podjął decyzję o przyznaniu nagro-
dy pieniężnej w wysokości czterech ty-
sięcy złotych.
Paralotniarz z Dobczyc jest członkiem 
stowarzyszenia Paralotniarzy beskidu 
Wyspowego i w rankingu pilotów aero-
klubu Polskiego zajął pierwsze miejsce. 
Zawodnik zajął także siódme miejsce w 
Paralotniowym Pucharze świata rozgry-
wanym w Macedonii. W rankingu paralot-
niowym pilotów świata mieszkaniec Do-
bczyc zajmuje bardzo wysokie 14 miej-
sce. W tym roku Michał gierlach powo-
łany został oficjalnie w szeregi paralotnio-
wej kadry narodowej. 
Michał gierlach urodził się w 1986 roku, 
jest absolwentem Politechniki Krakow-
skiej (posiada tytuł inżyniera budownic-
twa). Paralotniarstwem interesuje się od 
2003 roku (pierwsze loty), zawodniczo 
lata od 2007 roku. Jest m.in. wicemistrzem 
Polski 2009 i II wicemistrzem 2010. Obec-
nie lata na skrzydle marki Ozone enzo 2. 
Michał prowadzi także swojego bloga (na-
pelnejbieli.blogspot.com) do zajrzenia na 
strony którego serdecznie namawiamy.

(RED)
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Zasłużył

COraZ TrUDnIeJ PODróżUJe sIę saMOChODeM PO ULICaCh My-
śLenIC, a żyCIe KIerOWCóW COraZ CZęśCIeJ sTaJe sIę UDręKą. 

saMOChODóW W MIeśCIe LaWInOWO PrZybyWa, a InFrasTrUKTU-
ra DrOgOWa anI DrgnIe.
W mieście brakuje parkingów z prawdziwego zdarzenia. Ten, który pamięta jeszcze 
jarmarki po przeniesieniu placu targowego na ulicę Kazimierza Wielkiego miał być 
wyremontowany i oddany do użytku. Jest tylko oddany do użytku. Parking naprzeciw-
ko Carrefoura najczęściej świeci pustkami odkąd upór władz przeniósł stąd przysta-
nek busów. Ten ostatni zlokalizowano u stóp powstającej na ulicy słonecznej galerii 
handlowej jest prawdziwą zmorą kierowców. Ciasnota i natężenie ruchu kołowego są 
tutaj olbrzymie, podobnie jak ruch pieszych. Wprowadzenie dodatkowych stref płat-
nych parkingów wokół Dekady nie zdało, naszym zdaniem, egzaminu (innego zda-
nia będą zapewne pomysłodawcy tego rozwiązania, bowiem przynosi ono konkretne 
korzyści dla budżetu gminy). samochody, które parkowały na odchodzących od De-
kady ulicach (gdzie blokowały dostęp do stojących na tych ulicach posesji) przenio-
sły się teraz kilkadziesiąt metrów dalej, na ulicę rzemieślniczą i teraz tam skutecznie 
ograniczają swobodę ruchu. Często bywa tak, że trudno tędy przejechać, a jeśli na-
wet sztuka ta się powiedzie, kierowcy muszą uważać na boczne lusterka swoich aut. 
Z bezpieczeństwem ruchu nie ma to nic wspólnego.
Centrum miasta pęka w szwach od parkujących samochodów. niedobrym pomysłem 
ocenianym z perspektywy czasu wydaje się być zezwolenie na parkowanie wzdłuż 
prawego pasa ulicy Kościuszki. samochody stojące tutaj nie dość, że ograniczają ruch 
kołowy, nie dość, że nie są ozdobą krajobrazu, to jeszcze utrudniają ruch pieszych po-
ruszających się chodnikiem. Płyta rynku, która winna być strefą wolną od samocho-
dów coraz częściej zamienia się w parking. I nie chodzi tutaj o wydzieloną strefę par-
kingową dla osób niepełnosprawnych, ale o samochody notorycznie parkujące na pa-
sie ciągnącym, się od „zieleniaka”.
nie lepiej jest z terenami przylegającymi bezpośrednio do centrum Myślenic. na uli-
cy niepodległości samochody „ciurkiem” parkują przy prawym pasie jezdni i mijanie 
się dwóch aut wymaga tutaj od kierowców cyrkowych umiejętności. Prawdziwym ku-
riozum jest ulica szpitalna. Po remoncie przeprowadzonym kilka lat temu i poszerze-
niu jej o pas do parkowania ulica szybko stała się przysłowiowym wąskim gardłem. 
auta osób przyjeżdżających do szpitala notorycznie parkują tutaj na chodniku, bowiem 
miejsca parkingowe na lewym pasie są nieustannie zajęte. Trudno się dziwić, że cia-
snota ma tutaj władzę nieograniczoną.
nie wiemy czy istnieje ktoś, kto miałby receptę na radykalną poprawę stanu rzeczy. 
To nie ból mieszkańców miasta, ale problem, z którym winny wziąć się za bary wła-
dze, zarówno gminne jak i powiatowe. (RED)
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SEDNO

maj 2015/7

rozmowa ze STANiSłAwEM biSZTyGĄ senatorem VII kadencji,  wiceprezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) firma BOSCH zapowiada

RunFlat 
czyli cud 
opona!

NOWe rOZWIąZanIe OPOny 
rUnFLaT - PrZebIJesZ I Je-

DZIesZ!
Właśnie tak - jedziesz, jeśli posiadasz 
opony typu runFlat. To jedno z najpo-
pularniejszych rozwiązań opon samono-
śnych. Pozwalają one kontynuować jaz-
dę nawet po przebiciu i utracie ciśnienia. 
Opony te posiadają wzmocnione ścian-
ki boczne. Po przebiciu opona bez pro-
blemu utrzymuje ciężar auta. Kierowca 
może nawet nie odczuć, że złapał gumę. 
na szczęście, w przypadku utraty ciśnie-
nia w oponie - na desce rozdzielczej auta 
pojawia się odpowiedni komunikat. W 
takiej sytuacji Kierowca powinien do-
stosować się do ograniczenia prędko-
ści i dystansu. Można bowiem przeje-
chać ok.80 km z prędkością zalecaną 
maks.80 km/h.
Co dzięki temu rozwiązaniu zyskuje-
my? najważniejszym efektem było mak-
symalne zwiększenie bezpieczeństwa, 
gdyż nie ma groźnego dla kierowcy ele-
mentu zaskoczenia nieprzewidywalnym 
zachowaniem samochodu po przebiciu 
opony. Oczywiście ważnym aspektem 
jest również komfort i wygoda prowa-
dzącego pojazd jak i pasażerów. Do-
jechać można do najbliższego punk-
tu w którym fachowcy zajmą się prze-
bitą oponą.
Oprócz niewątpliwych plusów są jednak 
minusy stosowania opon samonośnych. 
najbardziej zauważalną niedogodnością 
jest ich … cena, która jest znacznie wyż-
sza od standardowych opon w tym sa-
mym rozmiarze. Kolejną to, że koniecz-
ność wymiany na nową pojawia się nie 
tylko, gdy opona ulegnie zużyciu, lecz 
nawet po jej przebiciu. Opon tego typu 
nie należy bowiem naprawiać. nie wszę-
dzie też zmontują nam taką oponę. Pew-
nym pocieszeniem może być fakt, że 
na obecną chwilę coraz więcej warsz-
tatów wyposażona jest w urządzenia z 
tzw. trzecim ramieniem umożliwiającym 
montaż opon run-Flat. 

Bosch Serwis Franciszek Wołek 

STANISŁAW BISZTYGA - urodził się 11 października 1951 
roku w Myślenicach. W 1974 roku ukończył Wydział Ekonomi-
ki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie tury-
styki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W la-
tach 1976 - 1985 pracował jako asystent na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie. Od 1986 do 1989 roku był za-
stępcą dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turysty-
ki w Urzędzie Miasta Krakowa. Wchodził w skład Rady Nad-
zorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wody i Kanalizacji w Kra-
kowie. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Ban-
kowości w Krakowie. W latach 1994 - 2002 był radnym Rady 
Miasta Krakowa. Od 2006 do 2007 roku - radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. Członek Rady Towarzystwa Sporto-
wego „Wisła” Kraków. Należy do Platformy Obywatelskiej RP. 
Żonaty, ma dwoje dzieci. 

SEDNO: Jakie zadania dzisiaj stawia przed sobą kierowana m.in. przez Pana 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR)?

STANISŁAW BISZTYGA: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od kilkuna-
stu lat jest stabilnym partnerem dla przedsiębiorców w całym regionie i koncentruje 
swoją działalność na różnorodnych formach wsparcia biznesu. Bezdyskusyjnie jed-
ną z kluczowych kompetencji w prowadzeniu tak dużego jak i małego biznesu jest 
zarządzanie. Przecież już dziś nie wystarcza dobry pomysł i nawet stabilne źródło 
finansowania. Bez umiejętności zarzadzania ludźmi nie zarządzamy firmą. A złe de-
cyzje lub te nie podjęte w ogóle; przeinwestowanie lub niedoszacowanie wydatków 
inwestycyjnych wreszcie przewaga kosztów nad przychodami zwykle prowadza do 
tragedii. W zarządzaniu nie tylko ważna jest determinacja ale i stale uzupełniana 
wiedza. Takimi filarami wsparcia są oczywiście dla przedsiębiorców Instytucje Oto-
czenia Biznesu, wśród nich również MARR S.A.
w jaki sposób MARR realizuje stawiane przed sobą zadania?
Mamy świetnych specjalistów i ekspertów, którzy prowadzą fachowe doradztwo biz-
nesowe – porady prawne, podatkowe, wsparcie przy aplikacjach unijnych czy wresz-
cie analiza biznesplanów i trendów rynkowych. To wszystko w super ofercie - dzięki 

zdobytym przez MARR S.A. funduszom unijnym na wsparcie przedsiębiorców 20 go-
dzin konsultacji kosztuje u nas tylko 200 złotych.
Jakie osiągnięcia w niesieniu pomocy przedsiębiorcom zapisał na swoim koncie 
do tej pory MARR?
Nie mamy konkurencji, a liczby świadczą o naszej skuteczności! Zrealizowaliśmy już 
52 projekty o wartości blisko 230 mln złotych, a jako Regionalna Instytucja Finan-
sująca rekomendowaliśmy do podpisania ponad 3 tys. projektów na niemałą kwotę - 
blisko 2 mld złotych. Realizując trzy projekty wspierające współpracę nauki z bizne-
sem zorganizowaliśmy staże dla 340 naukowców i pracowników przedsiębiorstw. W 
ramach Funduszu „Inwestycje Kapitałowe” powstało kilkanaście nowych, innowa-
cyjnych firm. Posiadamy także własne instrumenty finansowe. W ciągu ostatnich 10 
lat Małopolski Fundusz Pożyczkowy wypłacił 78 mln złotych pożyczek z przeznacze-
niem na rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej dla małopolskich przedsię-
biorców. Wciąż nasze pożyczki są najatrakcyjniejszą formą wsparcia od oferowanych 
na rynkach komercyjnych.
w czerwcu odbędzie się pod auspicjami MARR-u forum finansowe?
Tak. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom podejmowanie decyzji finansowych dlatego już 
za dwa miesiące zapraszamy wszystkich na III Małopolskie Forum Finansowe. Blisko 
70 wystawców prezentować będzie różnorodne formy wsparcia regionalnego biznesu 
dostępne jeszcze przed uruchomieniem dotacji unijnych. Do współpracy zaprosiliśmy 
banki, fundusze kapitałowe, fundusze poręczeniowe oraz instytucje otoczenia biznesu 
(w tym firmy konsultingowe). Będzie to jedyne tego typu wydarzenie w województwie 
małopolskim, umożliwiające instytucjom finansowym prezentację oferty przed tak sze-
rokim gremium. Już dziś zapraszam wszystkich przedsiębiorców - 15 czerwca, Stara 
Zajezdnia na Kazimierzu; ul. Wawrzyńca w Krakowie.
Jak zachęciłby Pan przedsiębiorców, w tym także tych, których firmy zrzeszone są 
pod flagą Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej, do współpracy z MARR-em?
Niestety, szczególnie w małych firmach rodzinnych często decyzje podejmowane są pod 
pręgieżem długotrwałych kłopotów z płynnością, ostatecznie - kiedy komornik bloku-
je konto lub firma ogłasza upadłość. Wówczas nawet tak profesjonalne firmy jak cho-
ciażby MARR niewiele mogą zdziałać. Trzeba działać i wcześniej i efektywnej. A kon-
takt z MARR może tylko tę efektywność przedsiębiorcy zwiększyć. Zapraszam wszyst-
kich – korzystajcie z naszych usług doradczych i pożyczkowych; korzystajcie ze wspar-
cia marketingowego i nie czekajcie na lepsze czasy. Lepsze czasy dla biznesu w Ma-
łopolsce są teraz!

MARR - filar wsparcia dla przedsiębiorców
STANISŁAW BISZTYGA:

małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krako-
wie chce pomagać przedsiębiorcom. Także tym, któ-

rzy zrzeszeni są w Izbie Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. 
W tym celu m.in. została powołana do życia. W rozmo-
wie z „Sednem” mówi na ten temat wiceprezes MARR-u, 
były senator, myśleniczanin Stanisław Bisztyga.

FLOW radzireklama

DŁUgO OCZeKIWana UsTaWa O 
ODnaWIaLnyCh źróDŁaCh 

energII (OZe) WeJDZIe W żyCIe 
4 MaJa 2015 rOKU. nOWe PrZePI-
sy TO sZansa na rOZWóJ ener-
gOOsZCZęDnegO bUDOWnICTWa 
I ZWIęKsZenIe ZUżyCIa „ZIeLO-
neJ energII”. DODaTKOWO POL-
sKa Ma sZansę sPeŁnIć UnIJ-
ne WyMOgI, aby ZaPeWnIć DO 
2020 rOKU MInIMUM 15% UDZIaŁ 
energII OZe W KOnsUMPCJI CaŁ-
KOWITeJ energII. 

Co oznacza Prosument?
Prosument to podmiot, który produku-
je jakieś dobro, a następnie je zużywa na 
potrzeby własne. Może np. produkować 
energię elektryczną, aby chociaż częścio-
wo uniezależnić się od dostawcy sieciowe-
go oraz obniżyć koszty utrzymania nieru-
chomości, produkcji lub usług. Dodatko-
wo ustawa pozwala na odsprzedaż prosu-
mentowi nadwyżki energii wyprodukowa-
nej we własnej instalacji do zakładu ener-
getycznego. Prosumentem może być oso-
ba fizyczna bez konieczności prowadze-
nia działalności gospodarczej.

wsparcie dla Prosumentów
narodowy Fundusz Ochrony środowi-
ska i gospodarki Wodnej uruchomił Pro-
gram „Wspieranie rozproszonych, odna-
wialnych źródeł energii Prosument”. Pro-
gram ma na celu m.in. promowanie no-
wych technologii OZe oraz postaw prosu-
menckich. Dofinansowanie w ramach pro-

gramu można uzyskać na zakup i montaż 
nowych instalacji i mikroinstalacji OZe 
do produkcji energii elektrycznej lub cie-
pła dla budownictwa mieszkaniowego. 
Wnioskodawcami programu mogą być 
osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkanio-
we, wspólnoty mieszkaniowe oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego posia-
dające prawo do dysponowania budyn-
kiem. „Dysponowanie” budynkiem to pra-
wo własności, w tym współwłasność lub 
użytkowanie wieczyste.

Gdzie szukać dofinansowania?
W latach 2014 - 2015 w ramach programu 
pilotażowego dostępne są środki w wyso-
kości 400 mln zł. Wsparcie wkrótce będą 
oferować jednostki samorządu terytorial-
nego (gminy), które wezmą udział w pro-
gramie i zdobędą środki na dofinansowa-
nia. W dalszej kolejności będą udzielać po-
życzek wraz z dotacjami wnioskodawcom 
z obszaru swojej gminy. nabór wniosków 
dla gmin prowadzony jest w trybie cią-
głym przez narodowy Fundusz Ochrony 
środowiska i gospodarki Wodnej.
Do dyspozycji samorządów jest 100 mln. 
złotych. Finansowanie będzie również 
udostępnione za pośrednictwem Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony środowi-
ska i gospodarki Wodnej. Pula środków 
dla funduszy to 100 mln. złotych. Prosu-
menci, którzy są już przygotowani do apli-
kowania o wsparcie swoich przedsięwzięć 
mogą od 24 maja 2015 roku ubiegać się o 
kredyt z dopłatą w banku Ochrony śro-

dowiska w ramach Programu „Prosu-
ment”. Tutaj do dyspozycji jest 200 
mln. złotych. 

Rodzaje wspieranych przedsię-
wzięć 

W ramach programu „Prosument” moż-
na finansować zakup i montaż małych 
instalacji lub mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł do produkcji energii elek-
trycznej lub do produkcji ciepła i ener-
gii elektrycznej.
Program nie przewiduje dofinansowa-
nia dla przedsięwzięć obejmujących 
wyłącznie instalacje źródeł ciepła. In-
stalacja źródła ciepła musi być połą-
czona z instalacją do produkcji ener-
gii elektrycznej.
W programie „małe i mikro instalacje” 
to: a) źródło ciepła opalane biomasą o 
mocy cieplnej do 300 kWt, b) pompa 
ciepła o mocy cieplnej do 300 kWt, c) 
kolektor słoneczny o mocy cieplnej do 
300 kWt, d) system fotowoltaiczny o 
mocy elektrycznej do 40 kWp, e) mała 
elektrownia wiatrowa o mocy elek-
trycznej do 40 kWe, f) mikrokogene-
racja o mocy elektrycznej do 40 kWe. 
Warto pamiętać o tym, że finansowanie 
obejmuje jedynie istniejące lub będące 
w budowie budynki mieszkalne jedno-
rodzinne lub wielorodzinne.
mgr inż. Beata Piątek
Firma FLOW Projekty Szkolenia, My-
ślenice, ul. Mickiewicza 7a www.flow-
projekty.pl 

własne źródło energii - czy to możliwe? (cz.i)
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SEDNO: KOBIEtA Z BRONIĄ w RęKu NA StRZELNICY, CZY tO CZę-
StY wIDOK?

EWELINA PŁASZOWSKA: Wbrew temu co sądzi się powszechnie strzelectwo sporto-
we uprawia podobna ilość kobiet, co mężczyzn. Może nawet więcej?
Dlaczego tak jest?
Kobiety są podobno bardziej zdyscyplinowane, cierpliwsze i mają więcej determina-
cji, wszystkie te cechy są w strzelectwie uprawianym na poziomie profesjonalnym bar-
dzo ważne.
Jak rozpoczęła się Pani przygoda ze strzelaniem?
Jak to często w sporcie bywa zadecydował przypadek. Byłam wówczas uczennicą 
pierwszej klasy LO i miałam sporo wolnego czasu. Podczas lekcji PO strzelaliśmy 
trochę na strzelnicy Wisły. Podczas tych zajęć jeden z trenerów zauważył, że „mam 
oko” i doradził, że powinnam spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Pewne-
go dnia poszłam z tatą na strzelnicę WKS Wawel zobaczyć na własne oczy jak ktoś 
strzela i dowiedzieć się jak to wszystko w praktyce funkcjonuje. Tam spotkałam sied-
miokrotnego mistrza świata Łukasza Czaplę, który podczas tego spotkania podszedł 
do mnie i poprosił abym przyjęła postawę strzelecką i oddała kilku strzałów. Widocz-
nie poszło mi nie najgorzej, skoro Łukasz został moim trenerem i prowadził mnie przez 
dwa kolejne lata.
Czy rozpoczynając treningi z utytułowanym trenerem przypuszczała Pani, że bę-
dzie kiedyś uprawiać tę dyscyplinę sportu wyczynowo?
Nie. Myślałam, że będzie to tylko przelotna przygoda.
tymczasem stało się inaczej. Rozpoczynała Pani przygodę ze strzelectwem w wie-
ku 16 lat. Czy to nie za późno?
Raczej nie. Zwykle strzelectwo zawodnicze rozpoczyna się w wieku 14, 15 lat. Nie je-
stem zatem bardzo spóźniona w stosunku do innych zawodniczek.
Czy może nam Pani powiedzieć dlaczego strzela Pani z pistoletu, a nie na przy-
kład z karabinku?
To proste. Strzelanie z pistoletu podoba mi się bardziej, niż strzelanie z karabinka.
Przez ostatnie pięć lat trenowała Pani i strzelała dla wKS-u wawel Kraków. Od 
niespełna pół roku czyni to pani w barwach niedawno powołanego do życia klu-
bu LKS „Zarabie” Myślenice. Co spowodowało, że po tylu latach bronienia barw 
wawelu zdecydowała się Pani przejść do innego klubu?
Zadecydował o tym między innymi fakt, że w Myślenicach powstał wspaniały, nowo-
czesny obiekt, na którym mogę swobodnie trenować.
Jakie sukcesy odnotowała Pani na swoim koncie będąc zawodniczką wawelu?
W 2012 roku udało mi się zająć w Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn 11 miej-
sce i zdobyć pierwszą klasę sportową. W tym samym roku zajęłam siódme miejsce w 
Mistrzostwach Polski juniorów. Broniąc barw Wawelu zdobyłam także trzykrotnie ty-
tuł najlepszej juniorki w Małopolsce.
Jak wygląda trening zawodniczki uprawiającej strzelectwo i jednocześnie studiu-

jącej? Czy sport nie koliduje z nauką i na odwrót?
Myślę, że wszystko zależy od dobrej organizacji czasu. Trenuję pięć razy w tygodniu 
po trzy godziny.
trenując i uczestnicząc w zawodach zdała Pani maturę?
Tak i myślę, że z nienajgorszym wynikiem.
Obecnie jest Pani studentką …
… III roku na kierunku dietetyka Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w 
Krakowie.
Czy kierunek, który Pani studiuje przydaje się jakoś w strzelectwie?
Tak. Zawodnik uprawiający tę dyscyplinę sportu powinien wiedzieć co i kiedy jeść. I 
tak na przykład ostatni posiłek przed zawodami powinien być spożyty około dwie go-
dziny wcześniej. Powinien się składać z produktów, które nasz organizm musi dłużej 
trawić, jak na przykład węglowodany złożone czy białko. Ważne jest także odpowied-
nie nawodnienie organizmu. 
Do Myślenic trafiła Pani trzy lata temu?
Tak. Mój ówczesny klub nie posiadał strzelnicy kulowej. Szukaliśmy zatem takiego 
obiektu i znaleźliśmy go w Myślenicach. Warunki panujące na tej strzelnicy bardzo 
przypadły nam do gustu. Żal było nie wykorzystać takich możliwości, dlatego wspól-
nie z tatą powołaliśmy do życia nowy klub – LKS „Zarabie” Myślenice. Od 1 stycz-
nia tego roku jestem członkinią tego klubu.
Czy dzisiaj jest Pani już w pełni ukształtowaną zawodniczką czy wciąż musi się 
Pani jeszcze czegoś uczyć?
Jestem na etapie ciągłej nauki, ciągłego szlifowania i doprowadzania do perfekcji 
elementów wpływających na osiąganie coraz lepszych wyników. Zawodniczki upra-
wiające tę dyscyplinę sportu osiągają często wiek 30, 40 lat. Przede mną zatem jesz-
cze sporo czasu.
Co najbardziej podoba się Pani w strzelectwie, co jest w tej dyscyplinie sportu ta-

kiego, że przyciąga Panią do siebie?
Myślę, że motywacją do uprawiania strze-
lectwa jest dla mnie owo nieustanne dą-
żenie do doskonałości.
Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom 
specyfikę uprawianej przez Panią dys-
cypliny sportu.
Jeśli chodzi o konkurencję, którą strzelam, 
to odbywa się ona na dystansie 10 metrów 
z pozycji stojącej. Używam pistoletu pneu-
matycznego na śrut. Podczas zawodów 
oddaje się 40 strzałów w ciągu 50 minut 
jeśli mamy do czynienia z tarczą elektro-
niczną, 60 minut jeśli strzelamy do trady-
cyjnej tarczy papierowej. Strzały te odda-
je się oczywiście z jednej ręki.
Jak duży jest czarny punkt na tarczy?
Jego średnica wynosi 59,5mm, natomiast 
dziesiątka zwykła to 11,5mm, a tzw. dzie-
siątka centralna to pół centymetra.
Czy zawodnik stojący od takiej tar-
czy w odległości dziesięciu metrów wi-
dzi ten punkt?
Nie musi go widzieć wyraźnie.
Nie musi?
Najważniejsze jest zgranie przyrządów ce-
lowniczych. Muszka i szczerbinka pistole-
tu muszą znajdować się w określonej rela-
cji między sobą zaś tarcza to tylko punkt 
odniesienia, do którego oddaje się strzał. 
Paradoksalnie strzelectwo mogą uprawiać 
nawet osoby ze słabym wzrokiem.
Ile waży pistolet, z którego Pani strze-
la?
Jeden kilogram.
Strzelając przez 50 czy 60 minut pod-
czas zawodów i dzierżąc kilogramowy 
pistolet w wyciągniętej ręce zawodnik 
bardzo się męczy. Fizycznie. Czy jest 
Pani częstym gościem na … siłowni?
Owszem. Ręka jest bardzo ważna. Nie 

może drgać w decydujących momentach. 
Dlatego czasem należy ją poddać trenin-
gowi siłowemu. Wówczas idę do siłowni.
A co jest najważniejsze podczas same-
go strzału, jakie czynniki decydują o 
jego celności?
Jeśli chodzi o zawodnika to koncentracja 
i wspomniana pewność ręki, jeśli chodzi 
o sprzęt niezwykle ważnym elementem jest 
język spustowy pistoletu. Jego pociągnię-
cie powoduje drgania broni, musi być za-
tem odpowiednio wyciskany, czyli powo-
li a jednocześnie zdecydowanie, aby owe 
drgania były jak najmniejsze. Jest to bar-
dzo trudne.
wspomniała Pani przed chwilą o kon-
centracji. Zdaję sobie sprawę z tego jak 
jest to ważny element w tym sporcie. w 
jaki sposób Pani osiąga koncentrację 
podczas zawodów?
Najczęściej … śpiewam. W myślach. Nie 
mogę podczas strzału myśleć o czymkol-
wiek. Nie mogę nawet myśleć o tym, że 
oddaję właśnie strzał. Muszę całkowicie 
wyłączyć głowę.
Kiedyś na lekcjach PO uczono mnie, że 
przed samym strzałem należy wstrzy-

mać oddech?
To prawidłowy kierunek nauki. Podczas podnoszenia ręki z bronią nabieram powie-
trza, potem podczas samego strzału rzeczywiście wstrzymuję oddech zaś po jego od-
daniu powoli wypuszczam powietrze z płuc. Kiedy ręka z pistoletem znajdzie się pod 
czarnym kółkiem łagodnie zwalniam spust i wstrzymując oddech strzelam. 
Strzelectwo musi być wbrew pozorom sportem bardzo wyczerpującym?
I takim jest. Po oddaniu czterdziestu strzałów, po ciągłym unoszeniu i opuszczaniu 
ręki z pistoletem (po każdym strzale zawodnik musi załadować swój pistolet śrutem 
– przyp. Wb) i zajmowaniu tej samej pozycji zawodnik może czuć się zmęczony. Za-
wodnik może czuć się także wyczerpany psychicznie.

wspominaliśmy już wcześniej o treningu na siłowni. wrócę jeszcze na moment 
do tego wątku, po tym co powiedziała Pani przez chwilą. Jakie mięśnie pracują 
u strzelca i o jakie powinien, a nawet musi zadbać?
Przede wszystkim mięśnie kręgosłupa, również obręczy barkowej, a także mięśnie nóg. 
Na dobrą sprawę podczas strzelania, co postronnemu widzowi może wydać się dziw-
ne, pracuje całe ciało. Podczas oddawania strzału musi ono być stabilne i nierucho-
me niczym beton, jakby było umieszczone w gigantycznym imadle. Istnieje jeszcze tre-
ning, podczas którego nie padają strzały. To trening związany między innymi z uło-
żeniami ciała podczas strzelania. Wtedy też widzimy błędy jakie popełniamy. Wcale 
nie musimy strzelać, aby widzieć, że strzał na tarczy będzie na przykład ósemką po le-
wej stronie u góry.
Jaki jest Pani rekord strzelecki, mam tu na myśli liczbę zdobytych punktów?
377.
Czy można to uznać za wynik dobry czy bardzo dobry?
Bardzo dobry. Jak ktoś strzela regularnie 380 punktów jest bardzo dobrym zawodni-
kiem nadającym się do kadry narodowej.
Rozumiem, że zamierza Pani ten rekord poprawić?
Jeśli będę solidnie trenować w tym roku, być może w przyszłym uda się poprawić do-
tychczasowy rekord. Dodam tylko, że często podczas treningów strzelam 385 punk-
tów, ale trening to co innego. Nie niesie ze sobą stresu, który towarzyszy zawodniko-
wi podczas oficjalnych zawodów.
Porozmawiajmy teraz o drugiej Pani pasji, która związana jest także ze strzelec-
twem. Mam tu na myśli rolę instruktora, trenera. wiem, że w LKS-ie „Zarabie” 
Myślenice prowadzi Pani trójkę młodych zawodników?
Tak się składa, że w czasie mojej strzeleckiej kariery zdobyłam uprawnienia instruk-
torskie i sędziowskie. W związku z tym w ramach działalności klubowej wzięłam pod 
opiekę troje zawodników, z którymi aktualnie pracuję. Treningi odbywamy na razie 

Jestem na etapie ciągłej nauki, ciągłego szli-
fowania i doprowadzania do perfekcji ele-

mentów wpływających na osiąganie coraz lep-
szych wyników. Zawodniczki uprawiające tę 
dyscyplinę sportu osiągają często wiek 30, 40 
lat. Przede mną zatem jeszcze sporo czasu - 
EWELINA PŁASZOWSKA

Ewelina Płaszowska znalazła się w Myślenicach nie bez 
powodów. Może swobodnie trenować na znajdującej 

się na Zarabiu strzelnicy i kontynuować swoją zawodniczą 
karierę. Wraz z tatą Ewelina powołała do życia LKS 
„Zarabie” Myślenice, dzięki czemu sama strzela w barwach 
tego klubu, jak również szkoli strzelecki narybek. śpiewam, kiedy strzelam

EWELINA PŁASZOWSKA:

rozmawiał   wit balicki
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dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy od godz. 16.30. Wtedy też można przyjść, 
zobaczyć jak to wszystko wygląda i zapisać się do naszej sekcji strzeleckiej. 
Czy w tej trójce jest zawodnik rokujący nadzieje na przyszłość? Czy Myślenice 
mają szanse doczekać się kiedyś swojego mistrza w tej dyscyplinie sportu?
15-letni Krzysztof Rapacz, jeśli będzie solidnie pracował nie da się wykluczyć takiej 
ewentualności. Pozostała dwójka jest trochę młodsza - 11,12 lat - więc trudno na dzień 
dzisiejszy wypowiadać się na temat ich sportowej przyszłości
Które zajęcie daje Pani dzisiaj większą frajdę i satysfakcję: strzelanie czy tre-
nerka?
Jedno i drugie. Na równi. Z punktu widzenia zawodniczki cieszę się, że mogę rywalizo-

wać z innymi konkurentkami na tak wysokim poziomie i utrzymywać ten poziom, z punk-
tu widzenia trenerki mam satysfakcję, że moi wychowankowie czynią stałe postępy.
A teraz pytanie z nieco innej beczki. Ile pistoletów ma Pani w domu?
Trzy. Jeden na kule, dwa pneumatyczne, strzelające śrutem.
Czy jest to sprzęt z najwyższej półki?
Pistolety pneumatyczne tak.
Czy strzelectwo to sport drogi? Ile musiała Pani zapłacić za jeden pistolet pneu-
matyczny?
To koszt około 5 - 6 tysięcy złotych.
Podobno Pani pistolety mają rękojeści dostosowane do układu Pani dłoni?
Tak. Chodzi tutaj o wygodę i komfort. Rękojeść pistoletu, którego używam najczęściej jest 
ułożona specjalnie dla mnie, tak aby ściśle przylegała do mojej i tylko mojej dłoni.
Kontynuując wątek kosztów uprawiania strzelectwa muszę zapytać Panią także 
o koszty związane z zakupem śrutu. Ile zużywa go Pani rocznie?
Pięćset sztuk dobrego śrutu w jednym pudełku to koszt rzędu 28 złotych. Podczas roz-
grywania turnieju zawodnik musi dysponować swoim własnym śrutem. Ile śrutu zuży-
wam w ciągu roku? Myślę, że w okolicach 20 tysięcy sztuk. Ale broń i amunicja to nie 
jedyne wydatki związane z uprawianiem strzelectwa. Konieczne są na przykład spe-
cjalne buty sięgające pod kostkę. Chodzi o to, aby nie usztywniać nogi.
Jakie zawody będą dla Pani najważniejsze w tym roku?
Rozgrywane na przełomie czerwca i lipca we Wrocławiu Mistrzostwa Polski seniorów, 
a także na początku września Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Czy może nam Pani na koniec naszej rozmowy opowiedzieć coś o swoich spor-
towych marzeniach?
Marzeniem każdego sportowca jest udział w Igrzyskach Olimpijskich, nie będę więc 
w tej kwestii bardzo oryginalna. Na Rio de Janeiro jest już za późno, ale być może za 
cztery lata …?

EWELINA PŁASZOWSKA – urodziła się 24 lip-
ca 1993 roku w Krakowie. Karierę sportową roz-
poczynała w barwach WKS „Wawel” Kraków w 
2010 roku. W 2014 zmieniła barwy klubowe i 
przeszła do nowo powołanego przez siebie i tatę 
LKS „Zarabie” Myślenice, gdzie jest nie tylko za-
wodniczką, ale także szkolącą młode kadry in-
struktorką. Od 2010 do 2013 członkini kadry wo-
jewództwa małopolskiego, gdzie trenował ją Je-
rzy Madej. W 2013 i 2014 pełniła funkcję Prze-
wodniczącej Komitetu Organizacyjnego Akade-
mickich Mistrzostw Polski w strzelectwie sporto-
wym. Najlepsze wyniki: Mistrzostwa Polski Kobiet 
i Mężczyzn Wrocław 2012 – 11 miejsce, Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski Wrocław 2014 – 6 miej-
sce, Mistrzostwa Polski juniorów Wrocław 2012 – 
7 miejsce, Mistrzostwa Małopolski Kraków 2011, 
2012, 2013 – 1 miejsce.
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rozmowa z JOLANTĄ cZERNEckĄ  myślenicką artystką malarką i fotografką, autorką wystawy fotograficznej pt: “Tajemnice światła”
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JOLANTA CZERNECKA – absolwent-
ka Wydziału Malarstwa na krakow-
skiej ASP (dyplom w pracowni prof. Z. 
Grzybowskiego w 1990 roku). Z rów-
nie dobrym skutkiem zajmuje się: ma-
larstwem, fotografią i grafiką kompu-
terową. Wystawy indywidualne m.in. 
w: Krakowie, Warszawie, Hambur-
gu i w Myślenicach. Uczestniczka wy-
staw zbiorowych w: Krakowie, Warsza-
wie, Kielcach, Częstochowie, Wrocła-
wiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Grat-
zu, Wiedniu i Lwowie.

dossier

SEDNO: JESt PANI ABSOLwENtKĄ wYDZIAłu MALAR-
StwA NA KRAKOwSKIEJ ASP, SKĄD ZAtEM tAK DużE 

ZAINtERESOwANIE FOtOGRAFIĄ?
JOLANTA CZERNECKA: Zawsze lubiłam fotografować i lubię coraz 
bardziej, pierwszy aparat kupiłam sobie mając 8 lat, to moja druga pa-
sja, która z czasem zrobiła się pasją główną. Na ASP też była Katedra 
Fotografii. Teraz nazywa się Katedrą Filmu Animowanego, Fotografii 
i Mediów. W czasie studiów jednak prawie nie fotografowałam pochło-
nięta byłam rysunkiem i malarstwem.
Zatem dzisiaj więcej Pani maluje niż fotografuje? 
Niestety idę na łatwiznę, więcej fotografuję gdyż jest to wygodniejsze na-
rzędzie pracy, które zawsze można mieć przy sobie, pod ręką, ale myślę 
że patrzę przez obiektyw jak malarz.
Do niedawna jeszcze można było oglądać kolejną wystawę Pani fo-
tografii w galerii Stowarzyszenia Myślenicka Grupa Fotograficz-
na mgFoto mieszczącej się w murach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Myślenicach. Zdjęcia wykonane przez Panią, a prezentowa-
ne na tej wystawie odbiegają od tego co zwykły śmiertelnik zwykł 
nazywać fotografią. Czy może Pani wyjaśnić filozofię tych fotogra-
fii, co chce Pani przez nie przekazać widzowi, gdzie szukać genezy 
ich powstania?

Inspiracją do tej wystawy były dwa cytaty: jeden z Ewangelii św. Jana 
„Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” oraz z książ-
ki dla dzieci „Pan Kuleczka” autorstwa Wojciecha Widłaka „Ciemność 
jest po to, aby wiadomo było skąd pochodzi światło.” Stąd też fotografo-
wanie zjawisk światła w opozycji do ciemności. Często jest tak, że „cho-
dzi” za mną jakiś temat, a potem szukam sposobu jak go pokazać? W 
tym wypadku padło na światło. Tak jak wspomniałam w fotografii inte-
resują mnie jej aspekty malarskie bądź graficzne posługuję się apara-
tem fotograficznym jak pędzlem, rylcem, chcąc zbliżyć te dziedziny sztu-
ki i myślę, że z powodzeniem. Na wystawie o której Pan wspomina pt: 
„Tajemnice światła” każdy kto ją oglądał mówił o moich fotografiach - 
OBRAZY i bardzo mnie to ucieszyło.
Jak pojmuje Pani współczesną fotografię artystyczną? Jaką rolę po-
winna pełnić, czy fotografia może dorównać dziełom malarskim, gra-
ficznym, rzeźbiarskim?
Tak jak w każdej dziedzinie sztuki ważna jest kreatywność, obserwacja 
i czy ma się coś do powiedzenia. Ważny jest obraz. Lata 80 - te bardzo 
zmieniły pozycje fotografii na rynku sztuki. Obecnie fotografie kolekcjo-
nuje się jak obrazy, grafiki czy rzeźby. Jeśli mają w sobie „to coś”, co de-

cyduje o jej wyjątkowości, osiągają wysokie ceny na aukcjach. Prace 
fotografa Sezdou Keita są sprzedawane po 16 000 dolarów, a foto-
grafia Edwarda Steichena z 1904 roku została sprzedana na aukcji w 
USA za 2 600 000 dolarów! Fotografii artystycznej poświęca się nie-
rzadko tyle samo czasu, co obrazowi malarskiemu. Obecnie fotogra-
fowie często aranżują obraz, zatrudniają ekipy oświetleniowe, staty-
stów, przetwarzają fotografie cyfrowo, bądź dopieszczają je w ciem-
ni. Jadą tysiące kilometrów, aby znaleźć inspirujący motyw, polują 
na światło wstając wcześnie rano. Czasem z tysiąca fotografii wybie-
rają tylko jedną. To tak jak setki szkiców do obrazu. O wyborze tej 
jednej decyduje wrażliwość w obserwacji świata i umiejętność prze-
kazania tego innym. Pomimo, że w ciągu roku ponoć powstaje około 
80 miliardów fotografii, to tak jak np. w malarstwie nie każdy obraz 
jest dziełem sztuki tak i nie każda fotografia nią jest.
Gdzie wykonywała Pani fotografie prezentowane na wystawie w 
galerii mgFoto? Czy nosi Pani aparat fotograficzny ze sobą czy 
może zabiera go tylko wtedy, kiedy zaplanuje sesję zdjęciową?
Mały aparat kieszonkowy mam zawsze przy sobie. Gdy planuję sesje 
biorę nieco poważniejszy sprzęt i potrzebne obiektywy. 
Prace, które mogliśmy oglądać podczas wystawy wykonane zosta-
ły w rzadko stosowanej technice fotograficznej. Są to zdjęcia na 
płótnie przypominające swoją formą obraz malarski. Czy może 
Pani uchylić rąbka tajemnicy na czym polega ta technika i co spo-
wodowało, że zdecydowała się Pani zastosować właśnie ją zamiast 
klasycznej odbitki na papierze fotograficznym?
Rodzaj medium wybieram stosownie do tematu i efektu który chcę 
uzyskać. W tym wypadku to są to wydruki na płótnie gdyż chodzi-
ło mi o podkreślenie malarskiego charakteru tych fotografii. Digital 
printing to technika bardzo często stosowana we współczesnej foto-
grafii, która często korzysta z technik wielkoformatowych. Podobnie 
jak odbitka klasyczna, jeśli odzwierciedla wizje twórcy co do jakości 
technicznej przedstawionego obrazu jego koloru, waloru, intensyw-
ności nasycenia barwy itd. i jest zgodna z wizją twórcy, to autor sy-
gnuje ją jak fotografię, grafikę określając ilość „odbitek”.
Jakie ma Pani plany artystyczne na najbliższą przyszłość? Czy 
są związane z fotografią czy może z malarstwem?
Ciągle fotografuję. Mam materiał na co najmniej 3 wystawy, ale każ-
da wystawa to niestety duże przedsięwzięcie finansowe. Chciałabym 
też więcej czasu poświęcić malarstwu, może się uda? W maju będę 
uczestniczyć w zbiorowej wystawie w Galerii prof. Bronisława Chro-
mego w Krakowie, na którą już dziś wszystkich zapraszam.

Rodzaj medium wybieram stosownie do te-
matu i efektu który chcę uzyskać. W tym 

wypadku to są to wydruki na płótnie gdyż cho-
dziło mi o podkreślenie malarskiego charakte-
ru tych fotografii. Digital printing to technika 
bardzo często stosowana we współczesnej fo-
tografii, która często korzysta z technik wiel-
koformatowych - JOLANTA CZERNECKA

Zawsze lubiłam fotografować
JOLANTA CZERNECKA:

kto nie widział fotografii Jolanty Czernec-
kiej w galerii mgFoto, ten już nie zoba-

czy, bowiem wystawa zdjęta została kilka dni 
temu. Mamy jednak nadzieję, że artystka poka-
że swoje prace w Myślenicach jeszcze nie raz 
dając okazję ich obejrzenia zarówno tym, któ-
rzy już widzieli, jak i tym, którzy dopiero chcą 
zobaczyć.

rozmawiał:wb

KażDy, KTO PODróżUJe saMO-
LOTaMI sPOTyKa sIę na LOT-

nIsKaCh Z UTrUDnIenIaMI W PO-
sTaCI KOnTrOLI bagażU WnO-
sZOnegO DO saMOLOTU. nIeKTó-
re Z TyCh OgranICZeń są beZ-
sensOWne. na PrZyKŁaD nIe 
MOżna WnIeść DO saMOLOTU 
żaDnegO PŁynU O POJeMnOśCI 
WIęKsZeJ nIż 100 ML. aLe MOż-
na WnIeść 10 bUTeLeCZeK, Każ-
Da PO 100 MILILITróW.
gdyby terroryści chcieli wnieść do sa-
molotu materiał wybuchowy w płynie, 
to kilka osób mogłoby wnieść kilka li-
trów. Problemu ze zmieszaniem też by 
nie było, bo w strefie bezpiecznej, już po 
kontroli bezpieczeństwa można kupić na-
poje w butelkach nawet litrowych i prze-
lać do nich zawartość małych buteleczek. 
Kiedyś na lotnisku w bratysławie nie po-
zwolono mi wnieść do samolotu konser-
wy o wadze 105 gramów, ważyła 5 gra-
mów za dużo. Ciekawe, czy takie rzeczy 
kontrolerzy wyrzucają, czy sobie zjadają? 

Cała moc kontrolowania jest skierowana 
w stronę pasażerów, a jest sporo dziur w 
postaci niedopracowanych procedur i lu-
dzi zatrudnionych do obsługi lotnisk i sa-
molotów. Pokazała to chociażby niedaw-
na katastrofa spowodowana celowo przez 
pilota. głośna była też sprawa niemieckie-
go dziennikarza, który ubrał sobie odbla-
skową kamizelkę, jakiej używa obsługa 
lotniska i nie niepokojony przez nikogo 
wszedł na płytę lotniska we Frankfurcie. 
Współczesne lotniska są wielkości miast 
i zatrudniają tysiące pracowników. Trud-
no nad tym zapanować.
Kilka lat temu zetknąłem się z dwoma nie-
douczonymi amerykańskimi urzędnikami 
na lotnisku w honolulu. Leciałem wtedy z 
honolulu do Tokio. Teraz w użyciu są tyl-
ko tzw. bilety elektroniczne, które każdy 
może sobie w domu wydrukować, wtedy 

jednak był okres przejściowy i przez kil-
ka miesięcy były w użyciu zarówno bile-
ty elektroniczne jak i stare bilety z czer-
woną kalką na odwrocie. akurat miałem 
taki bilet. Urzędnik przy kontroli bezpie-
czeństwa sprawdził mój paszport, położył 
na nim bilet i coś sobie na nim pokreślił. 
Dopiero po kilku minutach zauważyłem, 
że mam pokreśloną jedną stronę w pasz-
porcie. Ponieważ miałem dużo czasu do 
odlotu, wyszedłem z lotniska i jeszcze raz 
poszedłem do kontroli, żeby zwrócić uwa-
gę urzędnikowi. Jednak w międzyczasie 
urzędnicy się zmienili i trafiłem na inne-
go. Kiedy próbowałem mu powiedzieć o 
co mi chodzi, nie chciał słuchać, położył 
bilet stroną z kalką na paszporcie i tak 
jak poprzednik chciał mi pokreślić pasz-
port. Krzyknąłem na niego, żeby tego nie 
robił. Od razu zadzwonił po szefa, odło-

żył mój paszport na bok i zaczął kontro-
lować następnych pasażerów. Przyszedł 
szef i urzędnik dał mu mój paszport i bi-
let. szef spojrzał na dokumenty i zapy-
tał mnie dlaczego chcę wejść na lotni-
sko z biletem na inne nazwisko. Wtedy 
usłyszałem, jak urzędnik domaga się bi-
letu od następnego pasażera, a ten tłuma-
czy mu usilnie, że przecież przed chwi-
lą dał mu bilet.
Urzędnik znalazł się w nietypowej sy-
tuacji, był wąsko przeszkolony, a kiedy 
zdarzyła się nietypowa sytuacja, całko-
wicie wypadł z rytmu i wszystko zaczę-
ło mu się mylić. Po prosu pomylił bilety. 
To zdarzenie uzmysłowiło mi, że dużym 
problemem dla bezpieczeństwa lotów są 
tacy wąsko przeszkoleni ludzie. Pracują 
jak automaty i kiedy zdarzy się nietypo-
wa sytuacja, wpadają w panikę i popeł-
niają błędy. szef okazał się bardziej wy-
kształcony, wysłuchał mnie, przeprosił za 
urzędnika i dał do wypełnienia druczek 
z reklamacją. Do Tokio dotarłem już bez 
żadnych problemów.

biletowe qui pro quo
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VI Turniej Jednego Wiersza  o “Myślenicki Laur” Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych

foto: maciej hołuj

OrganIZOWany OD TrZeCh LaT POWIaTOWy KOnKUrs gaZeTeK 
sZKOLnyCh ZgrOMaDZIŁ W TyM rOKU ZaLeDWIe PIęć sZKóŁ. 

sŁabsZą nIż W OsTaTnICh LaTaCh FreKWenCJę WynagrODZIŁ JeD-
naK WysOKI POZIOM KOnKUrsOWyCh PraC.
To pierwsza edycja organizowanego przez dwie nauczycielki z Zs im. średniawskie-
go w Myślenicach: elżbietę górecką i arletę garbień konkursu, w której jury ocenia-
ło nie tylko gazetki, ale także tabloidy. Jedynym zmartwieniem organizatorek była nie-
co słabsza frekwencja konkursu. swoją drogą aż trudno uwierzyć w to, że tylko pięć 
uczestniczących w nim szkół (I LO w Myślenicach, Zs w Dobczycach i gimnazja w: 
Tokarni, Lipniku oraz w Lubniu) wydaje swoją gazetkę. Jak zapewniają organizatorki 
informacja o konkursie wysłana została do wszystkich gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu, dlaczego więc tylko pięć z nich zdecydowało się na udział? Trze-
ba będzie popracować w przyszłym roku nad tym, aby frekwencja była większa, bo-
wiem przedsięwzięcie samo w sobie zasługuje na pochwałę i jest ciekawą formą ry-
walizacji młodych dziennikarzy.
W kategorii gazetek najlepszą okazała się redagowana przez gimnazjalistów z Lubnia 
gazetka o oryginalnym tytule „O’szczebelek wyżej” (szczebel to szczyt górujący nad 
Lubniem). Periodyk ukazujący się na terenie szkoły jako dwumiesięcznik istnieje już 
… 16(!) lat. To trzecia z rzędu nagroda dla tej gazetki. „O’szczebelek wyżej” redago-
wany jest pod okiem trójki nauczycieli: Joanny Pasiowiec, romualdy Łabuz i Marka 
Kozaka. gazetka zagląda nie tylko do sal lekcyjnych, ale opisuje także wydarzenia i 
ciekawych ludzi z terenu całej gminy.
najlepszy tabloid zredagowali licealiści z I LO w Myślenicach pracujący pod okiem 
nauczycielki agnieszki Panuś. Wszystkie pozostałe prace uzyskały wyróżnienia. Z 
pomocą finansową konkursowi przyszły: starostwo powiatowe i UMig w Myśleni-
cach oraz stowarzyszenie „Pomoc Zespołowi szkół im. andrzeja średniawskiego w 
Myślenicach”.

ROMUALDA ŁABUZ: Przez naszą gazetkę w prze-
ciągu tych 16 lat istnienia przewinęło się około trzy-
stu uczniów. Dzisiaj „O’szczebelek wyżej” redaguje 
piętnaścioro gimnazjalistów. Skład kolegium redak-
cyjnego zmienia się co jakiś czas, kiedy jedni ucznio-
wie opuszczają, a inni przychodzą do szkoły.

„O’szczebelek wyżej” wciąż na czele

(RED)

foto: maciej hołuj

Dzieje Olkusza to nie tylko górnictwo. 
Okolice miasta, podobnie jak całego 

obszaru Jury Krakowsko - Częstochow-
skiej były świadkiem wielu ważnych wy-
darzeń z historii Polski. Do dzisiaj zacho-
wało się w mieście i terenie sporo śladów 
związanych głównie z Powstaniem stycz-
niowym i działaniami zbrojnymi z okresu 
obu wojen światowych. Dzisiejsza wypra-
wa powiedzie nas właśnie szlakami pamią-
tek po przeszłości ziemi olkuskiej.
Wyruszamy z miasta na zachód w kierun-
ku sławkowa. Po kilkunastu kilometrach 
skręcamy z głównej drogi w prawo. Pierw-
szym naszym celem jest wieś Krzykaw-
ka. Dojeżdżamy do skrzyżowania w cen-
trum i skręcamy w lewo, by po kilkuset 
metrach dojechać do przepięknego, kla-
sycystycznego dworu z 1724 roku. Par-
terowy budynek nakrywa wysoki, usko-
kowy dach. Wejście osłania imponują-
cy, czterokolumnowy portyk zwieńczo-

ny trójkątnym szczytem. Jego budowni-
czymi byli ówcześni właściciele Krzy-
kawki – rodzina romiszewskich. W cią-
gu lat dwór wielokrotnie zmieniał właści-
cieli, ostatnim był znany warszawski ad-
wokat, senator II rzeczpospolitej - an-
toni bogucki. Obecnie w budynku mie-
ści się filia gminnego Ośrodka Kultury 
w bolesławiu. Dwór otacza malowniczy 
park z licznymi okazami starodrzewu, w 
tym kilkusetletnich dębów i lip.
Wracamy do skrzyżowania i skręcając w 
lewo, za znakami, dojeżdżamy leśną dro-
gą do polanki gdzie znajduje się pomnik 
upamiętniający jedną z bitew Powstania 
styczniowego, która rozegrała się 5 maja 
1863 roku. stacjonujący w Krzykawce 
korpus dowodzony przez generała Józefa 
Miniewskiego, połączony z legionem wło-
skich ochotników zwanych garibaldczyka-
mi, został zaatakowany przez oddział ro-
syjski. Trwająca kilka godzin bitwa zakoń-
czyła się klęską powstańców. Poległ w niej 
między innymi dowódca garibaldczyków 
- pułkownik Francesco nullo. 
Docieramy z powrotem do centrum wsi. 
Można stąd pojechać z powrotem do 

głównej drogi, ale proponuję udać się do 
sławkowa drogą okrężną, by obejrzeć 
malowniczy, przełomowy odcinek białej 
Przemszy i zabytkowy młyn  „Frey”a” w 
Okradzionowie.
Parkujemy na rynku w sławkowie. Tu 
głównym punktem programu jest oczy-
wiście wizyta w austerii - to staropolskie 
(z jęz. włoskiego) określenie karczmy o 
najwyższym standardzie, znakomicie wy-
posażonej, zlokalizowanej w solidnym bu-
dynku, spełniającym zarówno funkcje ga-
stronomiczne jak i hotelowo - stajenne. 
austeria sławkowska jest najpiękniejszą 
z zachowanych do naszych czasów bu-
dowli tego typu. Cały obiekt o powierzch-
ni 380 m. kw. zbudowany na planie lite-
ry „T” pokrywa dwuspadowy dach kryty 
gontem. Od frontu zdobi go imponująca, 
murowana kolumnada. Chociaż obecny 
budynek pochodzi z 1781 roku jest pew-
ne, że korzenie jego sięgają czasów o wie-
le wcześniejszych, o czym świadczą od-
kryte pod nim XIII - wieczne mury, oraz 
fragmenty ceramiki. Podobno to właśnie 
tutaj król august II Mocny wyginał w 
rękach podkowy podczas swego poby-

tu w 1697 roku. Obecnie można tu spró-
bować regionalnych specjałów - polewki 
na maślance i rolady lub pierogów z bo-
bem (palce lizać).
Ciekawymi zabytkami w obrębie sław-
kowskiego rynku są: drewniana studnia 
miejska, murowana kapliczka św. Floria-
na oraz budynek ratusza z pocz. XX wie-
ku. nieopodal znajduje się wzgórze z re-
liktami zamku biskupów krakowskich. ba-
dania archeologiczne przeprowadzone tu 
w latach 1983 - 1990 ujawniły wiele sen-
sacyjnych faktów. Zamek okazał się jed-
nym z najstarszych murowanych założeń 
obronnych w południowej Polsce, datowa-

nym na drugą połowę XIII wieku, a jego 
nowatorskie założenie architektoniczne 
nawiązuje wyraźnie do wzorców zamków 
śląskich z Ostrówka w Opolu i Ostrowa 
Tumskiego we Wrocławiu. godnymi uwa-
gi w sławkowie są również inne zabytki: 
pochodzący z pierwszej połowy XIII wie-
ku kościół pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża świętego i świętego Mikołaja, re-
nesansowy dwór biskupów krakowskich, 
a dla zainteresowanych dobrze zachowa-
ny kirkut w północno - wschodniej czę-
ści miasta. stąd udajemy się w drogę po-
wrotną do Olkusza, gdzie czeka nas atrak-
cji ciąg dalszy.
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PO KILKULeTnIeJ PrZerWIe W 
MUry MUZeUM regIOnaLne-

gO „DOM greCKI” W MyśLenI-
CaCh POnOWnIe ZaWITaŁ TUr-
nIeJ JeDnegO WIersZa „O MyśLe-
nICKI LaUr”. W TyM rOKU TUr-
nIeJ ODbyWaŁ sIę POD hasŁeM: 
„O TObIe MyśLenICKa ZIeMIO”. W 
DOMU greCKIM ZebraLI sIę MI-
ŁOśnICy POeZJI I CI, KTórZy PO-
sTanOWILI WaLCZyć O POeTyC-
Ką nagrODę.
Po tradycyjnym serdecznym przywita-
niu przez panią dyrektor bożenę Kobiał-
kę muzyką otworzyli konkurs: Dominika 
Ostafin (śpiew), Joanna Łazowska (śpiew) 
oraz akompaniujący im na pianinie Ma-
teusz Zbróg, studenci krakowskich uczel-
ni. W rolę jurorów wcielili się: Jadwiga 
Malina – żądło, poetka, która od 2009 
roku przewodniczy grupie Literackiej 
„Tilia”, Dorota Kamińska – pracownica 
biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach 
oraz rafał Podmokły, dziennikarz „ga-
zety Myślenickiej”. W konkursie wzięło 
udział 11 uczestników, którzy startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: doro-
śli i młodzież.
Miło było posłuchać wierszy pisanych 
z miłością i czytanych z dużym zaanga-
żowaniem, choć z pewnością trudno bez 
popadania w banał i zbytni sentymenta-
lizm pisać o miejscu, do którego tak bar-
dzo przywiera się sercem. Jurorzy stanę-
li przed trudnym zadaniem, gdyż poziom 
prezentowanych wierszy był bardzo wy-

równany. W trakcie narady jury krakowscy 
studenci znów zabrali głos. Poza piosen-
kami do tekstów grzegorza Turnaua czy 
agnieszki Osieckiej zaprezentowali rów-
nież piosenki do tekstów Dominiki Osta-
fin, do których skomponowali muzykę. 
Poza konkursem prezentowali się również 
członkowie „Tilii”, wzbudzając na sali sal-
wy śmiechu fraszkami albo wywołując na 
twarzach publiczności wyraz zamyślenia 
wierszami poważniejszej treści.
Jury wydało następujący werdykt: w ka-
tegorii młodzieży zwyciężył Karol Ka-
sprzycki wierszem „Ziemia myślenicka”, 
drugie miejsce zajęła Katarzyna Wątor 
(wiersz bez tytułu), zaś trzecie – adrian 
smok („Cisza w zapomnieniu”). nagro-
dę dla najmłodszej uczestniczki otrzyma-
ła 9-letnia emilia Janowska z Krzywaczki 
(„Myślenicka ziemia”). W kategorii doro-
słych zwyciężyła Małgorzata Kraus trochę 
przewrotnym wierszem „Tereska”, drugie 
miejsce zajął Zbigniew Dziekan („Ciem-
no”), zaś trzecie Jan bajgrowicz („Lip-
ka”). Jurorzy postanowili przyznać spe-
cjalną nagrodę Teresie święch za wiersz 
pt. „Dom grecki”.
W konkursie udział wzięli: Zbigniew 
Dziekan, adrian smok, Teresa święch, 
emilia Janowska, Małgorzata Kraus, Ka-
rol Kasprzycki, Jan bajgrowicz, Celina 
Kurowska, Katarzyna Wątor, Katarzyna 
Dominik, Kazimierz budyn.
Organizatorami Turnieju było Muzeum 
regionalne oraz „grupa Literacka „Ti-
lia”.

Małgorzata Kraus: Ten 
wiersz nie miał brać udziału 
w konkursie, nie lubię kon-
kursów, rywalizacji, to raczej 
przypadek, koleżanka namó-
wiła mnie, że powinnam wy-
słać tekst na konkurs. Zie-
mia Myślenicka to mój dom 
z wyboru, wszystko odkry-
wam od początku, uczę się 
o historii, o ludziach, to ta-
kie dziwienie się otaczające-
mu światu, dokładne przy-
glądanie się rzeczom.

Na naszych zdjęciach: Po pra-
wej (duże) Teresa Święch, na-
groda specjalna jury. Od góry 
(małe) Małgorzata Kraus - I 
nagroda, zdobywczyni „Lauru 
Myślenickiego” wraz z autorką 
tekstu Agnieszką Ziębą. Emilia 
Janowska z Krzywaczki (zdję-
cie dolne małe) - nagroda dla 
najmłodszej uczestniczki VI 
Turnieju Jednego Wiersza „O 
Myślenicki Laur”.  

agnieszka zięba
SEDNO
patronuje

foto: maciej hołuj
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“dziady śmiguśne” w Wiśniowej

foto: maciej hołuj

Rebeliant z chorowic (cz ii)

III Festiwal Okolicznych Kabaretów Amatorskich 

Ma TOKarnIa sWOJą TUKę, 
Ma PCIM śWIęTO KLIsZ-

CZaKa, a raCIeChOWICe śWIę-
TO JabŁKa I grUsZKI. WIśnIO-
Wa Ma Zaś sWOJe „DZIaDy śMI-
gUśne”.
Tradycja „dziadów” sięga w Wiśniowej 
początków ubiegłego stulecia, a może na-
wet dalej? Któż to wie, skoro nie wiedzą 
tego nawet najstarsze w gminie gospody-
nie? – Dziady śmigusie chodziły po wsi 
kiedy żył jeszcze mój dziadek – mówi pani 
helena. – Potem za dziada przebierał się 
mój tata, brat, a teraz wnuk. Jestem dum-
na z tego, że podtrzymuje tradycje.
„Dziady śmiguśne” to grupa młodzień-
ców w przebraniach i maskach na twa-
rzy chodząca po wsi z niedzieli wielka-
nocnej na lany poniedziałek, strojąca psi-
kusy, nawiedzająca domy, zwłaszcza te, 
w których mieszkały panny na wydaniu. 
Każda gospodyni musiała wykupić się 
„dziadom” czy to jajkami, kiełbasą czy 
to wódką. Otrzymawszy te „dary” „dzia-
dy” opuszczały dom i szły dalej. Kiedyś 
przebrania sporządzano ze słomy zaś ma-
ski z króliczej skóry. Dzisiaj nikt już tego 
nie robi. Maski pochodzą ze sklepu, prze-
branie zaś to zbędne części garderoby za-
legające domowe szafy.
„Dziady” nie mówią. Porozumiewają się 
między sobą okrzykami. Tradycja nazy-
wa je „jukaniem”. Maski są po to, aby nikt 
nie wiedział kto się pod nimi kryje. ża-

den „dziad” nie odpowie dzięki temu 
za swoje wybryki. bezkarnie przej-
dzie mu polewanie wodą młodych 
panien, bezkarnie toczenie olbrzy-
mich opon, jeżdżenie wrakiem „ma-
lucha” czy inne mające charakter za-
bawy wygłupy i harce. – Kto zna tę 
tradycję, a trudno chyba zaleźć w Wi-
śniowej kogoś kto jej nie zna, traktu-
je „dziady” z przymrużeniem oka – 
mówi Kazimiera Polak, kierownicz-
ka miejscowego gOKis-u, znawczy-
ni tutejszego folkloru. – Ludzie witają 
się z „dziadami”, robią sobie z nimi 

zdjęcia, śmieją się.
nie zawsze tak było. Kilka lat temu nie-
winna zabawa przerodziła się w „demol-
kę”. „Dziady” posunęły się za daleko. 
Centrum wsi przypominało wówczas pole 
bitwy. Interweniowała policja, mało komu 
było do śmiechu. – Ale to już przeszłość – 
tłumaczy pani Kazimiera. – Od pięciu lat, 
od kiedy organizujemy konkurs na najlep-
sza grupę i najbardziej oryginalną maskę 
sytuacja poprawiła się na korzyść.
W tym roku w grupie trzydziestu „dzia-
dów” widziani byli między innymi: szpet-
na wiedźma, śmierć, shrek, klaun, lubież-
ny starzec, małpa, nieznane monstrum. 
Konkursowe jury musiało zdecydować 
o tym, która z grup wypadła najokazalej, 
musiało także wybrać najbardziej orygi-
nalną maskę. Wśród grup najlepiej zapre-
zentowała się „grupa z O.O” wyprzedza-
jąc trzy inne grupy, którym jury przyznało 
równorzędne drugie miejsca. Indywidual-
nie pierwsze miejsce zajął „dziad” kryją-
cy się pod maską smoka z bajki.
Wygląda na to, że tradycja „dziadów” w 
Wiśniowej póki co nie zaginie. głów-
nie dlatego, że spora grupa młodych lu-
dzi chce ją nadal kultywować. również 
poprzez działania gOKis-u (wspomnia-
ny konkurs), które zmierzają w tym kie-
runku, aby korowody dokazujących i „ju-
kających” „dziadów” wciąż pojawiały 
się w lany poniedziałek na rynku w Wi-
śniowej.

„Dziady” przetrwająTradycja „dziadów śmiguśnych” przeka-
zywana z dziada pradziada w Wiśnio-

wej od ponad stu lat ma szanse przetrwa-
nia. Wciąż kultywuje ją spora grupa mło-
dych ludzi, wciąż popularyzuje ją miejsco-
wy GOKiS.

foto: maciej hołuj

NIe TaK DaWnO PIsaLIśMy na nasZyCh Ła-
MaCh O TyM, JaK WsPanIaLe MOżna ŁąCZyć 

sPOrT Z DZIaŁaLnOśCIą CharyTaTyWną. OKa-
ZUJe sIę, że MOżna Z nIą ŁąCZyć TaKże WyDa-
rZenIa KULTUraLne.
Organizowana od trzech lat w głogoczowie przez Komitet 
społeczny „głogoczów razem” w tutejszym WDK impreza 
o nazwie FOKa (Festiwal Okolicznych Kabaretów amator-
skich) oprócz mnóstwa dobrej zabawy przynosi także konkret-
ne kwoty, które przeznaczane są na rzecz chorych dzieci.

Inicjatorem i organizatorem cy-
klicznych imprez charytatywnych 
w głogoczowie jest Marcin Tylek 
oraz grupa osób z nim zaprzyjaź-
nionych. Każdy z nich dokłada do 
organizacji swoją cegiełkę. W tym 
roku cały dochód z FOKI przezna-
czony został na leczenie czterolet-
niego, cierpiącego na dziecięce po-
rażenie mózgowe Dominika. Z bi-
letów wstępu, licytacji gadżetów 
i upieczonych przez miejscową 
piekarnię wiejskich chlebów oraz 

z datków wrzucanych przez przybyłą publiczność do puszki 
uzbierano w tym roku niebagatelną kwotę 5700 złotych.
Jak zwykle Marcin Tylek sięgnął po sprawdzonych wykonaw-
ców. Zaprosił do głogoczowa trzy kabarety: („róbmy swoje”, 
„7 minut po” i „ścibora szpaka”) oraz stand upe’ra Zdzisła-
wa Uchacza. Całość poprowadziła Dorota ruśkowska. było 
dużo dobrej zabawy, poczęstunek drożdżówkami i pączkami 
pochodzącymi z myślenickiej cukierni Jana Dziadkowca oraz 
wspomniana licytacja, podczas której chleby licytowali także 
członkowie występujących kabaretów (żaden z nich nie upo-
mniał się o honorarium). (RED)

Zagrali za darmo!Głogoczowska FOKA 
wpisuje się w re-

jestr imprez, które po-
przez dobrą zabawę 
oferują pomoc chorym 
dzieciom.

5700 zł
tyle zebrano 

podczas
tegorocznej 

FOKI

W akcji kabaret „7 minut po”.

Czteroletni Dominik 
wraz z rodzicami (na 
zdjęciu z tatą) oraz 
z rodzeństwem byli 
gośćmi tegorocznej 
FOKI. Tata podzię-
kował wszystkim. któ-
rzy przyczynili się do 
zorganizowania im-
prezy.

foto: maciej hołuj

MarsZ na MyśLenICe ODbIŁ 
sIę sZerOKIM eCheM W Ca-

ŁyM KraJU. WŁaDZe PańsTWO-
We OsTrO rePresJOnOWaŁy na-
rODOWCóW ZWŁasZCZa W Ma-
ŁOPOLsCe.
Proces Doboszyńskiego rozpoczął się w 
maju 1937 roku w Krakowie. sąd unie-
winnił 11 oskarżonych, 36 skazał na kary 
więzienia od 10 do 20 miesięcy z zalicze-
niem aresztu śledczego i często z warun-
kowym zawieszeniem kary.
Parę dni później rozpoczął się proces sa-
mego Doboszyńskiego, który bardziej 
przypominał wiec endecki, niż zebranie 
trybunału. Oskarżony miał okazję wygło-
sić, przy aplauzie publiczności, swoje po-
glądy. Obrońcy przedstawili go, jako męża 
strzegącego narodowych interesów. nato-
miast świadków oskarżenia wyszydzono 
i zagłuszono. sędziowie uniewinnili Do-
boszyńskiego. Ponowny proces odbył się 
w 1938 roku w lutym we Lwowie, ska-
zano go wówczas na 2 lata pozbawienia 
wolności, ale tylko za wtargnięcie do po-
sterunku policji, grabież broni i amuni-
cji oraz nielegalne posiadanie broni. Od 

reszty zarzutów sąd go uwolnił. Od wy-
roku strony odwoływały się i we wrze-
śniu 1938 roku zapadł wyrok ostateczny, 
czyli cztery lata pozbawienia wolności. 
W lutym 1939 roku adam Doboszyński 
wyszedł z więzienia na urlop zdrowotny. 
Za kraty już nie wrócił. Po wybuchu woj-
ny uciekł do anglii. Powrócił do Polski w 
1947 roku, został aresztowany i skazany 
przed sądem wojskowym na karę śmier-
ci za prowadzenie wrogiej działalności 
przeciwko narodowi polskiemu. Proces 
trwał dwa lata. Wyrok został wykonany. 
sąd najwyższy 26 kwietnia 1989 roku 
uniewinnił adama Doboszyńskiego od 
oskarżenia za popełnione czterdzieści lat 
wcześniej czyny. 
a jak rysuje się to wydarzenie w pamię-

ci mieszkańców, którzy byli naocznymi 
świadkami tego co zaszło: Doboszyński 
przyszedł o 4 rano, ruch się zrobił, ojciec 
wstał i krzyczał, że wojna wybuchła. Od-
sunął firankę i mówił, jaki tłum ludzi na 
rynku, rozbijają sklepy. Otwiera okno, a 
tu Doboszyński jest u Weimana i krzyczy 
do ojca, aby zamknął okno, nie przeszka-
dzał w akcji. Tyle widzieliśmy, dopiero jak 
odeszli z rynku z wartownikiem z urzędu, 
który ich odprowadził do mostu w stronę 
Osieczan to wychodziliśmy i dowiadywa-
li się, co zaszło. Za jakąś godzinę, dwie 
przyjechała policja aż z Łodzi.
Czy w czasie akcji Doboszyńskiego były 
ofiary? Nie, tylko demolowanie, wyrzu-
canie wszystkiego na kupę i podpalanie. 
- Tam gdzie dziś jest sklep obuwniczy koło 

magistratu Rynek 27, tam przed wojną był 
sklepik Kargiera. Pamiętam go dokładnie, 
bo był to sklep z rowerami. Nas małych 
chłopców bardzo to interesowało, były 
rowery i różnego rodzaju „szpeje” tech-
niczne. I właśnie, dlatego to pamiętam tak 
dokładnie. Ludzie Doboszyńskiego, ci bo-
jówkarze, wyrzucili wszystko z tego skle-
pu, porozbijali szyby, wszystko zdemolo-
wali, cały dom. Nikogo nie zabili, ale sta-
rali się niszczyć całe dobytki.
- To było wcześnie rano i nie byłem świad-
kiem tych wydarzeń. Ale później poszliśmy 
na rynek. Widziałem splądrowane sklepy 
i porozbijane witryny. Pamiętam z opo-
wiadań ojca jak mówił, że kiedy okolicz-
na ludność dowiedziała się o zajściach to 
chciała rabować sklepy. Nie byli to jed-

nak mieszkańcy Myślenic, ale okolicz-
nych wiosek. Co ciekawe myśleniczanie 
po tych zajściach pilnowali sklepów ży-
dowskich przed rabunkiem. Ojciec opo-
wiadał jak niejaki Jan Szczurek - kawał 
chłopa - tych, którzy próbowali rabować 
sklepy odpędzał i posypywał wraz z dwo-
ma kolegami sproszkowaną farbą, aby ich 
potem rozpoznać.
Myślenice były całkowicie zaskoczone 
wejściem bojówkarzy Doboszyńskiego. 
akcję bardzo dobrze zaplanowano i prze-
prowadzono, miała ona charakter napaści 
wojennej - najpierw opanowano posteru-
nek milicji i odcięto łączność, następnie 
próbowano pojmać starostę, co się jed-
nak nie udało.
napaść, jak relacjonują naoczni świad-
kowie, miała charakter ekonomiczny i 
za główny cel obrała sobie zniszczenie 
mienia żydowskiego. sprawa ta, jak każ-
de tego typu wydarzenie, była w owym 
czasie mocno w Myślenicach komento-
wana i podzieliła społeczność miasta. na 
ogół jednak Myśleniczanie byli jej prze-
ciwni, choć nie brakowało także słów 
aprobaty …

marek stoszek
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prezentacje - członkowie Myślenickiej Grupy Poetyckiej “Tilia” - MAłGORZATA kRAuS

swojego psa narysował „sednu” Jerzy Cachel
dyrektor Zs im. andrzeja średniawskiego, radny rady Miejskiej Myślenic. 
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Sprawy księdza Godawy

(RED)

tekst - agnieszka zięba, foto - maciej hołuj

w świecie książek

kurcze blade – kurcze w stanie 
omdlenia i neurologicznej zapaści 
wywołanej widokiem panierki, tłusz-
czu i … kucharki; stara torba – moc-
no obnoszona i nadwyrężona upły-
wem czasu torba reklamowa, podróż-
na lub inna, niezdatna do dalszego 
obiegu i użytku; nocny marek – nie-
jaki Marek n. krakowski „waluciarz” 
lat 70-tych ubiegłego wieku, znany 
pod pseudonimem „Zielony”, pato-
logicznie specjalizujący się między 
innymi handlem zachodnioniemiec-
kich marek. hazardzista. stały by-
walec salonów gier i zabaw, pracują-
cy w porze nocnej w kasynie arnolda 
s. przy Ulicy Wartościowych Papie-
rów 3 i dorabiający sobie dodatkowo 
jako stróż nocny w kantorze sławomi-
ra C. przy Kasowej 41; blada śmierć 
– biała kostucha w stanie przedzawa-
łowym porażona nadejściem swojej 
koleżanki po fachu; mieć kota – być 
właścicielem rasowego kota. na ogół 
oznacza to mieć kota na punkcie … 
kota; człowiek na wysokim stano-
wisku - na ogół robotnik pracujący 
na dużych i niebezpiecznych wyso-
kościach, np. astronauta, lotnik, alpi-
nista lub ... kominiarz; budka sufle-
ra - budka telefoniczna z żywym or-
ganizmem lub mechanicznym apa-
ratem głośnomówiącym, służącym 
do podpowiadania rozmówcy, jaja 
kwadratowe - oryginalne i nadzwy-
czaj hecne produkty natury o zdecy-
dowanie kubistycznych kształtach i 
parametrach. Charakteryzują się rów-
nymi bokami, a po środku żółtkiem 
nasyconym dużą ilością składników 
śmiechopodobnych. Jaja kwadrato-
we o zróżnicowanym ciężarze ga-
tunkowym znoszą przede wszystkim 
przydomowe kury śmieszki, tzw. nio-
ski - jajcarki oraz samce zwane ko-
gutami z rzędu trzpiotów - chichot-
ników - zdolni do wielce barwnego, 
nirzadko dosadnego i wręcz pikantne-
go pienia najwymyślniejszymi tona-
mi lub barwami głosu, trzymać bu-
zię na kłódkę - obowiązkowe, wy-
muszone pod przymusem zamyka-
nie ust zazwyczaj kluczem zwyczaj-
nym lub ... francuskim.

Maj … Majówki … Czas bliż-
szego oglądania natury. na-

turę trzeba zrozumieć i nauczyć się 
z nią rozmawiać, jak mówił ks. Ti-
schner. Otóż właśnie ….
MLEKO I GEJE
Raz do gaździny przyszło dwóch gejów
Na świeże mleko z wielką nadzieją.
Wypili, na stół pieniądze kładą – 
Ona odpowie taką uwagą:
‘Ni mielibyście mlyka ni łyka,
Kieby u krowy nie było byka!’
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MaŁgOsIa JesT barDZO nIe-
śMIaŁa, DLaTegO naPraW-

Dę DŁUgO TrWaŁO naMóWIenIe 
JeJ na PrZysŁanIe ParU sŁóW 
O sObIe. nIeśMIaŁOść, KTórą 
WIDać W DeLIKaTnyM, JaKby 
nIePeWnyM UśMIeChU PrZebIJa 
róWnIeż Z WIersZy, KTóre PIsZe. 
I KTóryMI OD nIeDaWna, DZIę-
KI PrZynaLeżnOśCI DO „TILII” 
DZIeLI sIę Z sZersZą PUbLICZ-
nOśCIą.
Kobiety o wiek i wagę się nie pyta, ale 
o miejsce urodzenia – można. Małgo-
sia Kraus urodziła się w Leżajsku, ale od 
trzydziestu lat jej dom stoi w podmyśle-
nickiej borzęcie..
Z wykształcenia – polonistka (specjalność: 
teatrologia, którą studiowała na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim). Małgosia uczy pol-
skiego w myślenickim gimnazjum nr 3.
Wiersze pisze od dawna, choć z pew-
nymi przerwami, do tej pory jednak nie 
wydała żadnego tomiku. Do Myślenic-
kiej grupy Literackiej „Tilia” należy od 
2014 roku – debiutowała w niej podczas 

czerwcowej nocy świętojańskiej. Pasjo-
nują ją góry i górskie wycieczki, bardzo 
lubi fotografować.

***
dzikim winem upojeni
nie pijani a uśpieni
w zieloności w czerwoności
zaplątani w swej miłości

zanim liście wiatr postrąca
uciekniemy tam od słońca
uciekniemy od hałasu
ukradniemy dla nas czasu

dobrze jeszcze że to wino
czas oplotło by nie minął
zachowało w sercach drżenie
i ukryło nasze cienie

zachowało letnią miłość
na jesienną długą szarość
by w rozbłyskach złotych słońca

*** 
deszczem spłynęła bzu dzikiego woń
krople spadały na spragnioną dłoń
popłynął zapach i twój cień
wystarczył taki dżdżysty dzień

wieczorny koncert ptasich treli
unosił miłość hen do chmur
majowy zmierzch nas onieśmielił
uwolnił z naszych szarych bzdur

muśnięcie rąk spojrzenie w oczy
i wieczór tak nas zauroczył
że trwać powinien cały wiek
a zawisł ledwie w drgnięciu powiek

zmrok nas wygonił z zamyślenia
ostudził chłodem ciała drżenia
i znów wróciły dzienne sprawy
i konsumpcyjne w mózgu wrzawy

jednak zostały w nas wspomnienia
wiosenne bzowe dżdżyste tchnienia
i ta nieśmiałość mokrych spojrzeń
co nam otworzy jasny dzień

tO barDZO sPeCyFICZna 
KsIążKa. I TO POD ParOMa 

WZgLęDaMI. PO PIerWsZe nIe 
CZyTa sIę JeJ JaK KLasyCZną PO-
WIeść bO JesT WyDana W FOr-
MIe InDeKsU, PO DrUgIe PIsana 
byŁa PrZeZ KILKa LaT, PO TrZe-
CIe Zaś JeJ WyDanIe ZbIegŁO sIę  
Ze śMIerCIą aUTOra.
Zbigniew bobowski pracował nad książ-

ką: „Kapliczki, krzyże, figury … Indeks 
przydrożnych obiektów sakralnych powia-
tu myślenickiego” z benedyktyńską cier-
pliwością i konsekwencją przez ostatnie 
lata swojego życia. Fotografował wszyst-
kie opisywane przez siebie obiekty, kata-
logował je. sam pochodził ze stron Za-
sani i Trzemeśni, gdzie , jak podkreślał, 
znajdują się jego korzenie i korzenie jego 
rodziców.

Książka wydana została przez myślenic-
kie Muzeum regionalne „Dom grecki”. 
Ma dość nietypowy, ale wygodny w uży-
ciu format i starannie dobraną szatę gra-
ficzną. spis kapliczek, krzyży i figur poda-
ny jest alfabetycznie. Każdy obiekt posia-
da niezwykle szczegółowy opis. Zbigniew 
bobowski wykazał się w tym względzie 
niezwykłą pracowitością i skrupulatnością. 
Książka promowana była podczas specjal-
nie zorganizowanego wieczoru autorskie-
go w Muzeum regionalnym „Dom grec-
ki” w Myślenicach. I tylko szkoda wielka, 
że wśród przybyłych na prezentację osób 
zabrakło samego autora.

Owoc benedyktyńskiej cierpliwości
foto: maciej hołuj
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Puchar Polski Południowej w cross country

JaK TO ZWyKLe W sPOrCIe raJ-
DOWyM byWa JeDnI ZaWOD-

nICy MaJą POWODy DO raDO-
śCI, DrUDZy nIeKOnIeCZnIe. W 
śWIDnICy rOZegrany ZOsTaŁ 
rOZPOCZynaJąCy seZOn 2015 W 
raJDOWyCh saMOChODOWyCh 
MIsTrZOsTWaCh POLsKI 43. raJD 
śWIDnICKI – KraUse. WZIęLI W 
nIM UDZIaŁ rePreZenTanCI PO-
WIaTU MyśLenICKIegO I byŁa TO 
WCaLe nIe MaŁa grUPa.
najwięcej powodów do radości miał pilot 
robert hundla. Wraz z grzegorzem grzy-
bem jadąc fordem fiestą r5 zwyciężył w 
zawodach. była to trzecia wygrana w ka-
rierze roberta w rundzie rsMP. – Bardzo 
długo czekałem na to zwycięstwo – po-
wiedział na mecie rajdu hundla. – Muszę 

przyznać, że wspaniale smakuje.
Zadowoleni ze swojego startu mogą być 
także Klaudia Temple i jej pilot Kamil 
Wróbel. Prowadzona przez ten duet hon-
da civic dotarła do mety jako druga w kla-
sie hr4. Mniej szczęścia miał Tomasz 
Kasperczyk. Przez cały nieomal rajd pró-
bował nawiązywać walkę o podium, ale 
podczas pokonywania drugiego odcinka 
specjalnego niedzielnej pętli fiesta z na-
pisem „Tiger” uderzyła kołem w korzeń 

i myśleniczanin musiał wycofać się z raj-
du. Dzielnie spisywali się na świdnickich 
trasach inni przedstawiciele naszego re-
gionu. Załoga broniąca barw Motosportu 
Myślenice Krzysztof Dominik i Mateusz 
Zator doprowadziła swoja hondę civic na 
piątym miejscu w klasie 4n, rafał horec-
ki i jego pilotka Katarzyna Pytel – Maj-
kowska w tej samej klasie zajęli 10 miej-
sce (załoga została ukarana za spóźnie-
nie po wymianie zdefektowanego amor-

tyzatora) zaś Tomasz bętkowski i Michał 
Poradzisz jadący hondą civic wywalczy-
li 3 miejsce w klasie hr4. Jakub Wróbel, 
myślenicki pilot jadąc tym razem z no-
wym kierowcą Michałem Uliarczykiem 
(Peugeot 208) zajął 4 miejsce w klasie 4. 
bez szczególnej radości z rajdem świd-
nickim rozstał się Marek Temple, które-
go Peugeot 207 r3 podczas pokonywa-
nia Os nr 4 uderzył w drzewo i ściął dwa 
słupki betonowe. 

Nie ukry-
wam wiel-

kich: zadowo-
lenia i radości 
po tym zwy-
cięstwie. Dłu-
go na taką 
chwilę czeka-
łem. Myślę, że 

pojechaliśmy dobry rajd tocząc 
pasjonującą walkę z innymi za-
łogami jadącymi takim samym 
samochodem, jak my. Pech ry-
wali nieco nam pomógł w tym 
zwycięstwie, ale jeszcze raz 
spełniła się stara prawda, że 
walczyć trzeba zawsze do sa-
mego końca.

mówi zwycięzca rajdu

świdnica wzięta!
korespondencja własna wit   balicki

wsPanIaŁe ZaWODy MOTOrOWe ZOrganIZOWaŁ MyśLenICKI 
KLUb MOTOrOWy. PUChar hUsqvarny sTanOWIąCy II rUn-

Dę PUCharU POLsKI POŁUDnIOWeJ W CrOss COUnTry ODbyŁ sIę na 
TOrZe ZLOKaLIZOWanyM W sTaryM WyrObIsKU gLIny W KrZysZ-
KOWICaCh. na sTarCIe IMPreZy sTanęŁO 172 MOTOCyKLIsTóW I 
qUaDOWCóW Zaś OgLąDaŁa ICh WIDOWnIa sKŁaDaJąCa sIę Z PO-
naD TysIąCa KIbICóW.
Pierwszym sukcesem organizacyjnym zapisanym na koncie MKM to znalezienie miej-
sca pod zbudowanie toru. Zlokalizowana w niecce wyrobiska arena walki była dosko-
nale widoczna z wałów. Kibice stali nie tylko w dobrym punkcie widokowym, ale także 
w miejscach bezpiecznych, co w przypadku imprez motorowych jest niezwykle waż-
ne. Drugi sukces to frekwencja. Dawno nie było w okolicach Myślenic, ani też w sa-
mych Myślenicach imprezy o tym charakterze, która zgromadziłaby na starcie tak licz-
ną stawkę zawodników. Jak poinformował nas prezes KMK Jacek Kaczmarek wśród 
startujących byli i tacy, którzy mają na swoim koncie starty w Mistrzostwach Polski, 
a nawet w Mistrzostwach świata, na dowód czego prezes wymienia nazwiska m.in: 
Leszka Drogosza, Olka bracika czy Kamila szuty.
Z poziomu organizacyjnego impreza udała się wspaniale. – Jak na tak dużą liczbę za-
wodników i kibiców członkowie MKM biorący udział w organizacji zawodów spisali 
się naprawdę na medal – mówi Jacek Kaczmarek. – Chciałbym szczególnie podzię-
kować osobom funkcyjnym: Angelice i Jackowi Sentyszom oraz Marcinowi Knapczy-
kowi, ale tak naprawdę wszyscy zasłużyli na pochwałę.
sama rywalizacja odbywała się w kilku kategoriach i klasach. rywalizowano w kla-
sie quadów, w klasach: junior, s1, s2, w klasie zawodników posiadających licencje 
oraz w klasie Master+Master.
- Mamy nadzieję, że uda nam się objąć opiekę nad terenem, na którym rozgrywane 
były zawody – mówi Jacek Kaczmarek. Mogliśmy zorganizować imprezę właśnie tu-
taj dzięki uprzejmości burmistrza Myślenic. To teren, który świetnie nadaje się do or-
ganizacji tego typu imprez.

cross country na ... wyrobisku
Okazuje się, że stare, gliniane wyrobisko 

może być miejscem doskonale zorgani-
zowanej imprezy motorowej. W Krzyszkowi-
cach, gdzie kiedyś wydobywano glinę Myśle-
nicki Klub Motorowy zlokalizował tor, na któ-
rym ścigali się właściciele qadów i motocykli-
ści uprawiający cross country.

SEDNO
patronuje

wit balicki
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j Sponsorzy i
patroni zawodów
Husqvarna Mleczek, 
Auto Kaczmarek, 
Wilmat Motocykle, 
Łukasz Motocykle, 
Negra Sport, Tosca-
na, Tom – Gast, Pa-
sja 3D, Tech – Dom, 
Gmina Myślenice, 
Burmistrz MiG Myśle-
nice, XCross, Moto-
gen, Sedno, ITV My-
ślenice, Maxxis Opo-
ny.
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