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DRODZY CZYTELNICY
Myślenicka policja otrzy-
mała nowy sztandar. Była 
to doskonała okazja do 
tego, aby zapytać komen-
danta KPP inspektora Ar-
tura Święcha o to jaka 
jest dzisiaj kondycja kie-
rowanej przez niego in-
stytucji i jakie trapią ją 
problemy. Policja ocenia-
na jest przez Polaków co-
raz lepiej, chociaż wciąż 
są tacy, którzy mają na 
ten temat odmienne zda-
nie. Co wynika z wywia-
du z komendantem? Pro-
simy czytać na stronach 
2 i 3.
Po raz czwarty wybiera-
no podczas Dni Dobczyc 
Miss Powiatu Myślenic-
kiego. Konkurs wciąż bo-
ryka się ze słabą frekwen-
cją. W tym roku w kon-
kursowe szranki stanę-
ło siedem dziewcząt. Ty-
tuł zdobyła Paulina Kic-
ka z Zasani. Rozmowę z 
najładniejszą dziewczy-
ną powiatu myślenickiego 
prosimy czytać na stro-
nie 11.
Podczas tych samych Dni 
Dobczyc swój koncert za-
grał i zaśpiewał Zbigniew 
Wodecki. Okazuje się, że 
dinozaur polskiej piosen-
ki wciąż zachowuje do-
brą formę i potrafi bawić 
publiczność. Wyśmienicie 
gra na trąbce i na skrzyp-
cach, sypie anegdotami 
jak z rękawa. Dobczycka 
publiczność przyjęła go 
spontanicznie.
Okres wakacji nie sprzyja 
wydarzeniom „około poli-
tycznym”. To czas wypo-
czynku, w którym zwo-
ływanie sesji czy komi-
sji nie jest mile widzia-
ne. Czekamy na wrzesień, 
kiedy radni powrócą z wa-
kacji. Zanim to jednak na-
stąpi proponujemy tema-
ty nieco lżejsze. Na przy-
kład o grupie teatralnej 
„Mirakl”, w której głów-
ne role grają dzieci czy 
o Weselu Kliszczackim, 
które odbyło się w Pci-
miu, a które stara się kon-
tynuować dawne, piękne 
tradycje lokalne. W dzia-
le sportowym znajdzie-
cie Państwo relację z II 
Biegu Dobczyckiego, im-
prezy nabierającej z roku 
na rok coraz większego 
rozmachu oraz najśwież-
sze doniesienia z obo-
zu młodych, borzęckich 
judoczek Nikoli i Pauli-
ny Szlachtównych, któ-
re zdobywają już medale 
podczas Mistrzostw Pol-
ski i marzą o dalszej ka-
rierze, a nawet występie 
na Olimpiadzie.

Redakcja

SEDNO: NAJBARDZIEJ AKtuALNYM tEMAtEM SPOłECZNYM wY-
DAJE SIę BYć PODCZAS tYCh wAKACJI tEMAt DOPALACZY. PRO-

SZę POwIEDZIEć CZY tA KwEStIA DOtYKA tAKżE MYŚLENIC I PO-
wIAtu MYŚLENICKIEGO? JEŚLI tAK, JAKA JESt SKALA PROBLEMu 
I JAK RADZI SOBIE Z NIM MYŚLENICKA POLICJA?
ARTUR ŚWIĘCH: Powiat Myślenicki nie jest odizolowanym obszarem od reszty woje-
wództwa czy kraju. W związku z tym dotykają nas w skali społecznej podobne problemy. 
Tak jest też z tzw. dopalaczami. Warto jednak podkreślić, że od początku roku odnoto-
waliśmy pojedyncze przypadki stosowania tych psychoaktywnych substancji. Mimo to 
sprawy nie bagatelizujemy, wręcz przeciwnie. W kwestii dopalaczy na bieżąco współ-
pracujemy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym jak też z oczywistych względów z 
SP ZOZ Myślenice. Zagrożenia wynikające ze stosowania takich środków są także te-
matyką spotkań profilaktycznych z młodzieżą przebywająca na wypoczynku w naszym 
powiecie. Należy przypomnieć, że tzw. dopalacze są objęte ustawą o zwalczaniu nar-
komanii, a zatem odpowiedzialność za ich rozprowadzanie czy udostępnianie jest taka 
sama. Chcę dodać, że aktywność KPP Myślenice w tym obszarze jest składową dzia-
łań na szczeblu KWP w Krakowie oraz CBŚP.
Nie dalej jak kilka dni temu Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach otrzy-
mała nowy sztandar. Co oznacza dla Pana ten sztandar, z czym się wiąże, jakie 
ma znaczenie dla kierowanego przez Pana zespołu policjantów?
Aby być precyzyjnym dodam, że jest to nie tylko nowy, ale przede wszystkim pierw-
szy sztandar dla policji myślenickiej po zmianach jakie zaszły w kraju po 1989 roku. 
Jest to dla nas policjantów szczególne wyróżnienie. Sztandar jest symbolem najwyż-
szych wartości, wśród których wierność stanowi podstawy naszej służby. Wskazują na 
to słowa znajdujące się na jego czołowym płacie. O randze sztandaru świadczy fakt, 
iż nowo przyjęci policjanci składają ślubowanie właśnie w obecności sztandaru, zo-
bowiązując się pełnić służbę nawet z narażeniem życia. Dla każdej formacji mundu-
rowej nadanie sztandaru wiąże się z podniesieniem prestiżu ponieważ jest wyrazem 
zaufania i uznania ze strony fundatora. W naszym przypadku samorządu powiatowe-
go jako reprezentanta społeczności powiatu. Mówiąc o uznaniu mam również na my-
śli naszych poprzedników w służbie. Jest także symbolem więzi KPP Myślenice z Po-
licją jako całością. Wyrażone jest to faktem jednolitego wzoru sztandaru dla wszyst-
kich jednostek w kraju. Oczywiście sztandar zobowiązuje.
Przejdźmy może teraz do bardziej przyziemnych spraw czyli do codziennej pracy 
myślenickich policjantów. trwa okres wakacji, czy jest to dla policji okres specy-
ficzny, czy wiąże się z większym nakładem pracy i obowiązków? Czy jest więcej 

wypadków na „zakopiance”, czy więcej kradzieży i innego rodzaju wykroczeń?
Istotnie wakacje to okres o szczególnej specyfice. To przede wszystkim czas odpoczyn-
ku dzieci i młodzieży. Z naturalnych względów – zamknięcie szkół - czasowo ubywa 
nam jeden partner w działalności na rzecz ich bezpieczeństwa. Uwzględniając natu-
ralne zwiększone poczucie swobody wśród młodzieży oczywiście poświęcać jej musi-
my więcej uwagi. Pojawiają się oczywiście zagrożenia wynikające z wypoczynku nad 
wodą. Zabezpieczamy większą ilość imprez w poszczególnych gminach w tym oczywi-
ście imprez masowych tj. Dni Myślenic, Dni Dobczyc, Dni Sułkowic, Małopolski Fe-
stiwal Folkloru oraz imprezy sportowe w tym wyścigi kolarskie z największym Tour 
de Pologne na czele. Do tych zadań także musimy być przygotowani, tak, aby uczest-
nicy tych imprez mogli spokojnie rywalizować, a kibice z przyjemnością przeżywać 
wydarzenia. Są również wydarzenia o charakterze religijnym. Zwiększony ruch tury-
styczny to nie tylko obecność turystów w naszym powiecie, ale też tysiące osób prze-
jeżdżających przez jego terytorium. Muszę powiedzieć, że bezpieczeństwo w powie-
cie to nie tylko bezpieczeństwo w poszczególnych miejscowościach, ale także na dro-
gach. Nadzorujemy długi fragment jednej z  najbardziej znanych dróg w kraju - za-
kopianki. Jej użytkownicy mają prawo oczekiwać od nas aktywności, aby bezpiecz-
nie mogli dotrzeć do celu. Szczególnie, że z uwagi na wzmożenie ruchu w tym okre-
sie notujemy nieco więcej kolizji i wypadków drogowych w porównaniu chociażby do 
maja czy czerwca. W zakresie innych wykroczeń, sytuacja jest podobna, tzn. odnoto-
wujemy większą ilość wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłócenia-
mi ładu nieobyczajnymi wybrykami. Wszystkie te czynniki decydują o tym, że waka-
cje są okresem zwiększonego wysiłku dla policjantów. W służbie – co oczywiste - nie 
mamy okresu wakacyjnego.
Słyszy się, że myślenicka policja wciąż odczuwa braki kadrowe. Czy rzeczywiście 
ma Pan za mało ludzi, czy przydałoby się ich więcej, a jeśli tak, to do jakiej pracy? 
Czy istnieją szanse na to, aby myślenicka policja otrzymała dodatkowe etaty?
Obecny tzw. wakat oscyluje w granicach ok 4,5 %. Uwzględniając naturalny ruch ka-
drowy związany chociażby z przeniesieniami np. z powodu chęci pracy bliżej miejsca 
zamieszkania nie jest to wartość, która stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla realizacji 
naszych ustawowych zadań. W równej mierze dotyczą one wszystkich ogniw organiza-
cyjnych, a w praktyce oznaczają pojedyncze braki w obsadzie stanowiska. Oczywiście 
w żaden sposób tego nie bagatelizuję, nie mniej w ostatnich latach za sprawą decyzji 
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji sytuacja sukcesywnie się popra-
wia, gdyż szeregi nasze są proporcjonalnie zasilane, a nadto powiększył się nasz stan 
etatowy. Elementem naszej służby jest również współdziałanie, dlatego na terenie na-
szego powiatu pełnią też służbę policjanci z innych jednostek jak chociażby z Oddziału 
Prewencji Policji, Wydziału Ruchu Drogowego KWP, czy Komisariatu Wodnego.
w ślad za czynnikiem ludzkim idzie czynnik sprzętowy. Jak dzisiaj wygląda kwe-
stia wyposażenia myślenickiej policji w nowoczesny sprzęt. Czy wystarczająca jest 

liczba radiowozów, komputerów, sprzętu specjalistycznego?
Zaopatrzenie w sprzęt komputerowy nie stanowi problemu. Funkcjonują rozwiązania 
teleinformatyczne niedostępne w poprzednich latach. Mamy nowoczesne platformy wy-
miany informacji i komunikacji. Dysponujemy zgodną z normami wyposażenia, prze-
widzianymi dla tego typu jednostki, ilością samochodów i motocykli. Awarie wyłącza-
jące sprzęt są nie do przewidzenia, ale tu też funkcjonuje współdziałanie chociażby 
pomiędzy poszczególnymi wydziałami KPP Myślenice. Obsługę pojazdów zapewnia 
Wydział Transportu KWP w Krakowie. Trzeba pamiętać o tym, że na nasze wyposaże-
nie składają się pieniądze wszystkich podatników. Zatem mamy obowiązek zbilanso-
wanego i ekonomicznego funkcjonowania. Chcę tutaj jasno podkreślić, bo zdarza się, 
że słyszę pytania o „normy paliwowe”, że nie mamy żadnych ograniczeń w tym za-
kresie. Jedynym kryterium jest zasadność skierowania sił w określone miejsce i oczy-
wiście szybkość podjęcia interwencji.
Z jakim rodzajem wykroczeń i przestępstw najczęściej spotyka się policja na te-
renie powiatu myślenickiego? Które z gmin naszego powiatu są najbardziej kry-
minogenne i jak tłumaczy Pan tę zależność?
Wśród wykroczeń najczęściej notowanymi są: spożywanie alkoholu w miejscu do 
tego zabronionym ( zgodnie a art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości), zakłóce-
nia ładu i porządku (art.52par 1 i 2 KW ), kradzieże i uszkodzenia mienia (art. 119 i 
124 KW). Porównując dwa półrocza tj. styczeń/czerwiec 2014 roku i styczeń/czerwiec 
2015 roku na dzisiaj notujemy mniej wykroczeń przeciwko mieniu natomiast ujawnia-
my więcej wykroczeń tzw. porządkowych czyli tych dotyczących spożywania alkoholu 
i zakłóceń ładu. W odniesieniu do przestępstw obecnie najwięcej naruszeń prawa do-
tyczy oszustw internetowych, przemocy w rodzinie, naruszenia obowiązku alimentacji, 
konfliktów sąsiedzkich, w trakcie których dochodzi do gróźb i uszkodzeń ciała. W dal-
szej kolejności są to przestępstwa przeciwko mieniu , a konkretnie kradzieży. Najwięk-
szą ilość zdarzeń, zarówno wykroczeń jak i przestępstw, notujemy na obszarze Miasta 
i Gminy Myślenice. Następnie w mniejszej ilości na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 
oraz na terenie Miasta i Gmina Sułkowice. Ze znacznie mniejszą ilością zdarzeń pla-
sują się w tym zestawieniu gminy: Pcim, Lubień, Siepraw, Tokarnia, Raciechowice i 
Wiśniowa. Nie ma tu jakiegoś skomplikowanego uzasadnienia dla takiego stanu rze-
czy. Po prostu jest to związane z ilością mieszkańców i osób przyjezdnych. Warto jed-
nak przestrzec, że oszuści internetowi nie dobierają swoich ofiar na podstawie miej-
sca zamieszkania. Głównym kryterium zdarzeń jest w tym przypadku zbytnia ufność 
czy w niektórych przypadkach wręcz naiwność ludzka. 
Z tego co nam wiadomo komisariat policji znajduje się w Dobczycach. Dlacze-

go podobnego nie ma w Sułkowicach? Jak wygląda współpraca z posterunkiem 
dobczyckim?
Komisariat Policji w Dobczycach jest częścią organizmu jakim jest Komenda Powiato-
wa Policji w Myślenicach. Trudno mówić tu o współpracy, mówimy raczej o realizacji 
zadań całej Komendy Powiatowej na obszarze Gminy i Miasta Dobczyce, Gminy Ra-
ciechowice i Gminy Wiśniowa. Ten właśnie obszar trzech gmin objęty jest zadaniami 
funkcjonariuszy z Dobczyc. Dodatkowo w ostatnich latach sezonową służbę latem peł-
nili tamtejsi funkcjonariusze delegowani do Komisariatu Wodnego, obejmującego swy-
mi zadaniami Zbiornik Dobczycki. Co do posterunku sułkowickiego, to przypomnę, że 
po gruntownej analizie podjęto decyzję o jego likwidacji. U podstaw tej decyzji leżała 
dbałość o to, aby teren Gminy i Miasta Sułkowice częściej obejmowany był całodobo-
wą służbą policyjną. Wcześniej zdarzało się, ze posterunek był po prostu zamykany na 

noc – mimo, iż formalnie istniał to nie działał. Obecnie Gminę Sułkowice obejmujemy 
całodobową służbą policjantów myślenickich. Oczywiście w Sułkowicach funkcjonuje 
Punkt Przyjęć zaś część zadań realizują dzielnicowi z tamtego terenu.
w tym roku, a nawet w tym miesiącu obchodzony jest jubileusz 90 – lecia obec-
ności w strukturach policji kobiet. Ile kobiet pracuje w KPP w Myślenicach, ja-
kie pełnią stanowiska i czy jest Pan zadowolony z ich pracy? Czy są w czymś lep-
sze od swoich kolegów policjantów?
W naszych szeregach służbę pełni 25 kobiet. 17 z nich wykonuje swoje zadania w pio-
nie Prewencji i Ruchu Drogowego, natomiast 8 w pionie kryminalnym. Są wśród nich 
reprezentantki korpusu szeregowych, podoficerów, aspirantów i oficerów Policji. Re-
alizują zadania wykonawcze jak i kierownicze. Ocena pracy policjantów czy policjan-
tek przez ich przełożonych, w tym przeze mnie następuje w oparciu o aspekt meryto-
ryczny. Płeć nie ma tu nic do rzeczy. Natomiast są sytuacje, w których udział policjant-
ki jest nie tylko właściwszy ale wręcz prawnie wskazany.

Myślenicka Policja otrzymała sztandar. Potraktowaliśmy ten fakt, jako dosko-
nały pretekst do tego, aby porozmawiać z Komendantem KPP Myślenice na 

temat aktualnej kondycji kierowanej przez niego instytucji. Oto co powiedział 
„Sednu” Komendant Powiatowy Policji inspektor Artur Święch.

Policjant to prestiżowy zawód
ARTUR ŚWIĘCH:

Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że 
naszą podstawową rolą jest czuwanie 

nad prawem ustanowionym, a nie doraź-
ne kreowanie porządku. My policjanci nato-
miast musimy pamiętać o tym, że obywate-
le mają prawo do subiektywnej krytyki, nie-
zależnie od faktycznego stanu prawnego - 
artur święch

rozmawiał radosław kula
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Jakie cechy, Pana zdaniem, powinien 
posiadać współczesny policjant? Czym 
się wyróżniać, jakie posiadać wykształ-
cenie? wszak bycie policjantem jest 
pewnego rodzaju misją?
Zakres działalności współczesnej Policji 
jest bardzo szeroki, zatem i wymagania 
stawiane przed nami są wysokie. Dowia-
duje się o nich już na wstępie każdy kto 
chce wstąpić w nasze szeregi. Począwszy 
oczywiście od dobrego stanu zdrowia, 
sprawności fizycznej – jako niezbędnego 
elementu nazwijmy to warsztatu policyjne-
go, poprzez odporność psychiczną głównie 
na silny stres. Szeroki zakres działalności 
policji sprawia, że wykształcenie niemal 
w każdej dziedzinie może znaleźć w na-
szych szeregach zastosowanie. Potrzeby 
służbowe nie zawsze uwidaczniają się na 
wstępie naszej pracy, lecz mogą zaistnieć 
w każdej chwili. Nieprzewidywalność zda-
rzeń sprawia, że służba w Policji jest emo-
cjonująca. Niezbędnymi cechami współ-
czesnego policjanta są na pewno, wrażli-
wość na krzywdę, odpowiedzialność. Waż-
ne jest to, aby zaakceptować hierarchicz-
ność struktury i reguły rządzące formacją 
mundurową. Dla nowo wstępujących jest 
to całkiem odmienne środowisko, w któ-
rym muszą się odnaleźć. Służy temu rów-
nież początkowy czas spędzony w służbie 
adaptacyjnej w Oddziale Prewencji Po-
licji. Przy okazji święta policji, czy pod-
czas innych uroczystości często mówi się 
o misji jaką jest służba w policji. Innym 
razem, gdy stykając się chociażby z in-

dywidualną krytyka, ze strony np. ukara-
nego mandatem, słyszymy niewybredne 
uwagi o naszej „złośliwości”. Chcę po-
wiedzieć, że ponad wszystko praca poli-
cjanta, to ciężka praca, stawiająca wyso-
kie wymagania przed wszystkimi funkcjo-
nariuszami. Nie każdy jest w stanie spro-
stać trudom tej pracy i z tego punktu wi-
dzenia jest to z pewnością prestiżowy za-
wód. Celowo mówię zawód, bowiem cho-
dzi mi o podkreślenie profesjonalizmu na 
który musimy stawiać. 
w jakim kierunku będzie Pan rozwijał 
kierowaną przez siebie KPP? Na co sta-
wiał? Czy na pozyskanie większej liczby 
specjalistycznego sprzętu czy na czyn-
nik ludzki czy może na coś, o czym my 
zwykli śmiertelnicy nie wiemy lub nie 
musimy wiedzieć?
Zadania dla KPP Myślenice określa stra-
tegia Małopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Policji, oparta na Prioryte-
tach Komendanta Głównego Policji na 
lata 2013-2015. Te priorytety to: dosko-
nalenie obsługi obywatela poprzez szybką 
i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie, 
działania Policji skierowane na wzrost po-
ziomu bezpieczeństwa na drogach, ochro-
na interesów obywatela, przedsiębiorców 
i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą 
walkę z przestępczością gospodarczą, za-
pewnienie optymalnych warunków pełnie-
nia służby/pracy policjantom i pracowni-
kom policji w celu doskonalenia jakości 
wykonywanych przez nich zadań, uspraw-
nienie pracy Policji poprzez wprowadza-
nie i wykorzystywanie nowoczesnych roz-
wiązań teleinformatycznych i finansowych 
oraz działania na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa imprez masowych.

Każdy z tych priorytetów znajduje odbicie w naszej służbie i odpowiedź na elementy 
zadanego przez pana pytania. Nie mamy jakiś ukrytych planów działań. Oczywiście 
pewna część naszej pracy zawsze będzie jedynie obszarem wiedzy służbowej. Wynika 
to z faktu specyfiki niektórych ustawowych działań Policji. Przypomnę, że Ustawa o 
Policji ma już 25 lat. Niemniej nieustannie dążę do tego, aby policjanci postrzegani 
byli jako funkcjonariusze publiczni, których głównym zadaniem jest pomoc. Czas za-
pomnieć o stereotypach z minionej epoki, nawet jeżeli przyjdzie komuś zapłacić man-
dat. Mieszkańcy muszą pamiętać o tym, że naszą podstawową rolą jest czuwanie nad 
prawem ustanowionym, a nie doraźne kreowanie porządku. My policjanci natomiast 
musimy pamiętać o tym, że obywatele mają prawo do subiektywnej krytyki, niezależ-
nie od faktycznego stanu prawnego.

Bezsprzecznie naturalny wpływ na jakość świadczonej służby ma poziom wiedzy za-
wodowej. Dlatego w dalszym ciągu będę się starał kierować funkcjonariuszy na za-
wodowe szkolenia różnych szczebli, co zresztą w późniejszym czasie umożliwia awans 
zawodowy. Jednocześnie wzorem ostatnich lat będę podejmował starania moderni-
zacyjne budynku naszej Komendy. Należy w tym miejscu powiedzieć, że obecna sie-
dziba myślenickiej policji wyczerpała już możliwości adaptacyjne. Nie mieści się on 
we współczesnych standardach dla takich obiektów. Czas najwyższy zatem, aby zaini-
cjować starania o wybudowanie nowej siedziby dla Komendy. W zakresie finansowa-
nia takiego przedsięwzięcia, mam na myśli model sprawdzony w innych powiatach tj. 
nieodzowne jest współfinansowanie przedsięwzięcia przez budżet państwa oraz bu-
dżet samorządowy.

ARTUR ŚWIĘCH - rodowity myśleniczanin, w tym roku 
ukończył 50 rok życia. w policji ponad 21 lat. wykształce-
nie wyższe – cywilne - awF specjalizacja trenerska. wyż-
sze oficerskie w Szczytnie oraz kursy managerskie. więk-
szość służby związana z pionem kryminalnym. Przeszedł 
wszystkie szczeble policyjnego awansu, od najniższych, po-
przez funkcję kierownika, Komendanta KP Dobczyce, i za-
stępcy KPP Myślenice, do obecnej – Powiatowego Komen-
danta KPP w Myślenicach.
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Po raz pierwszy zdarzyło się w tradycji 
odgrywania pieśni maryjnych z wieży 

budynku dobczyckiej OSP, aby oprócz 
strażaków – mężczyzn zagrała kobieta. 
Tą kobietą jest członkini orkiestry dętej 
OSP w Dobczycach, mieszkanka Myślenic 
Małgorzata Szklarz grająca na trąbce. Za 
odwagę w przełamywaniu standardów 
i wieloletniej tradycji przyznajemy pani 
Małgosi miano Człowieka Miesiąca 
sierpnia.

MAŁGORZATA SZKLARZ
CZŁONKINI ORKIESTRY DĘTEJ

OSP DOBCZYCE
GRAJĄCA NA TRĄBCE

Lista awansowanych policjantów: Łu-
kasz cichoń (do stopnia komisarz), Piotr Bie-
la, ryszard Jaśkowiec, Krzysztof Łazarczyk, 
Paweł ruciński (do stopnia aspirant sztabo-
wy), Marek Bruzda, rafał widła (do stopnia 
starszy aspirant), Sebastian Olczykowski (do 
stopnia aspirant), Beata Krobska, Mirosław 
Zawiski (do stopnia młodszy aspirant), Pa-
weł Bieniek, Jakub cuper, Dawid Klakla, to-
masz Suder, Bartosz święchowicz (do stop-
nia sierżant sztabowy), Dorota Kardaś, Pa-
weł rembisz, Krzysztof Banowski, Paweł Pi-
wowarczyk, rafał Siepak i Małgorzata Suder 
(do stopnia starszy sierżant), Marcin Falc, Da-
niel Guśpiel, Grzegorz Juszczak, Krystian Mi-
rek, Łukasz Olszewski, Paweł tomeczko (do 
stopnia sierżant), Dominik Kula, Marcin Pro-
kocki, wojciech Szarek i Paweł Szczygieł (do 
stopnia starszy posterunkowy).

Ani ulewny, PaDająCy na 
bruk PłyTy MyśleniCkie-

gO rynku DeSZCZ, ani PiOru-
ny rOZbłySkująCe na niebie 
naD rynkieM nie PrZeSZkODZi-
ły MyśleniCkiM POliCjanTOM 
w święTOwaniu. OkaZja w TyM 
rOku była SZCZególna – My-
śleniCka POliCja OTrZyMała 
Swój SZTanDar.
Sztandar kosztował dziesięć tysięcy zło-
tych. Cała kwota pochodziła z budżetu 
Starostwa Powiatowego w Myślenicach. 
komendantowi Powiatowemu Policji in-
spektorowi arturowi święchowi sztandar 
przekazał wicestarosta myślenicki Tomasz 
Suś. wcześniej poświęcenia sztandaru do-
konał ksiądz józef Orawczak.
uroczystość zaszczycili przedstawiciele 
wojewódzkich władz policyjnych z młod-
szym inspektorem Pawłem Dzierżakiem, 
zastępcą komendanta wojewódzkiego Po-
licji w krakowie na czele. Obecni byli tak-
że włodarze gmin wchodzących w skład 
powiatu myślenickiego. nade wszystko 
jednak na rynku zebrali się pracujący w 
myślenickiej komendzie Powiatowej po-
licjanci. To do nich Paweł Dzierżak skie-
rował słowa podzięki. – Ten sztandar, któ-
ry odebraliście dzisiaj jest owocem waszej 
oddanej, trudnej pracy, za którą z tego 
miejsca chcę wam podziękować.
w finale uroczystości najbardziej zasłuże-
ni policjanci otrzymali awanse na wyższe 
stopnie (patrz lista awansowanych poli-
cjantów). brązowym Medalem za Zasłu-
gi dla Policji odznaczony został burmistrz 
Sułkowic Piotr Pułka.

Sztandar i awanseTrzydziestu jeden myślenic-
kich policjantów (w tym 

trzy kobiety) awansowanych 
zostało na wyższe stopnie z 
okazji Święta Policji zaś my-
ślenicka KPP otrzymała swój 
sztandar.

foto: maciej hołuj

Bez szemrania „na klatę”
z miasta

ByłO Tak: PrZeD rOkieM, DO-
kłaDnie w CZerwCu 2014 Tuż 

PrZeD walnyM ZebranieM SPół-
DZielni MieSZkaniOwej lOka-
TOrSkO – właSnOśCiOwej „ZO-
rZa” w MyśleniCaCh w SkrZyn-
kaCh POCZTOwyCh lOkaTOrów 
POjawił Się PaSZkwil ZaTyTułO-
wany „aPel”. w jegO TreśCi PO-
MówiOnO DwóCh luDZi Z na-
ZwiSka: anDrZeja urbańSkiegO 
i SławOMira rylewiCZa. ZarZu-
COnO iM, CO w SPOSób jaSkra-
wy rOZMijałO Się Z PrawDą, że 
ChCą PrZejąć właDZę naD „ZO-
rZą”, wPęDZić ją w wielOMiliO-
nOwe Długi i w kOnSekwenCji 
DOPrOwaDZić DO jej uPaDku. 
Po pewnym czasie Policja ustaliła, że au-
torami „apelu” byli m. in. prezes i wice-
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej loka-

torsko - własnościowej „Zorza”. w związ-
ku z powyższym andrzej urbański, które-
mu w treści „apelu” zarzucono także nie-
gospodarność na pełnionym przez niego 
stanowisku prezesa MZwik skierował akt 
oskarżenia do sądu zarzucając naruszenie 
art. 212 kodeksu karnego przez autorów 
paszkwilu. Sprawa odbyła się na począt-
ku lipca i przyniosła zgoła nieoczekiwane 
rozstrzygnięcie. nie zgłębiając skompliko-
wanych meandrów prawniczego języka i 
nie do końca zrozumiałych dla zwykłego 
śmiertelnika sądowych wywodów tłuma-
czących taki, a nie inny werdykt, stwier-
dzić należy, że okazał się on niekorzystny 
dla pozywającego. Sąd nie dopatrzył się 
w „apelu” treści, które mogłyby poniżyć 
lub narazić na utratę zaufania potrzebne-
go do pełnienia stanowiska pozywającego. 
Pomówienia zawarte w paszkwilu uznał 
za „oceny”, nie zaś za pomówienia doda-

jąc, że piszący je autorzy działali w obro-
nie społecznie uzasadnionego interesu. na 
koniec stwierdził, że osoby publiczne mu-
szą mieć „twardszą” skórę i być bardziej 
tolerancyjnymi na wszelkie ataki skiero-
wane przeciwko nim, nawet wówczas je-
śli są to ataki brutalne. 
Tak więc panowie prezes i wiceprezes 
zostali z zarzutów oczyszczeni, a sprawa 
umorzona. Z wyrokami sądów podobno 
się nie dyskutuje. Możemy natomiast za-
stanowić się jakie mogą mieć one konse-
kwencje. Trywializując rzecz całą wniosek 
jest jeden: osobie publicznej można „na-
wrzucać” ile się chce, a ona i tak ma to 
przyjąć bez szemrania „na klatę”. 
P.S. andrzej urbański złożył zażalenie 
oskarżyciela prywatnego na postanowie-
nie o umorzeniu postępowania do Sądu 
Okręgowego w krakowie i teraz czeka 
na jego reakcję.

Bez
komentarza
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z pracy radnego

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, 

274-29-66
tel. kom. 601-661-449

zaprasza do gabinetów:
choroby wewnętrzne: lek. a Cyganek, 

lek. a. homenda, lek. M. Przała, lek. j.kwinta
chirurgia ogólna: 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, dr.med j.Zasada
chorób sutka: dr.med w. Dutkiewicz, 

lek.med j. Pucz
dermatologia: lek.med M. lijowska-bochnia

endokrynologia: dr.med T. koblik
gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.kołodziejczyk 

-Pietruszka
kardiologia: doc. dr. hab. j. Dropiński, 

lek.M.Stąpór
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, 
lek. k.karkosz

reumatologia: lek.med. a. Murzyn,
lek. e.Zimmer - Satora

urologia: dr.med P. jakubik, 
lek.med. M. rzepecki

usg –jamy brzusznej, tarczycy, piersi, 
moszny, narządu ruchu

usg naczyniowe: ocena naczyń żylnych i 
tętniczych

usg dziecięce: jamy brzusznej, stawów 
biodrowych

pracownie: analityczna, audiometrii, ekg, 
spirometrii, rtg

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

kinezyterapia, hydroterapia
krioterapia, drenaż limfatyczny, masaż, 

terapia energotonowa, ESwt, hi-top
Zapraszamy do naszej pracowni 

rehabilitacji na indywidualne cykle rehabilitacji 
przedoperacyjnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych 
badaniach kolonoskopowych:
realizowanych w ramach Programu 

Profilaktyki raka jelita grubego prowadzonego 
przez Ministerstwo Zdrowia dla pacjentów w 

wieku 50-65 lat
warunkiem uczestnictwa w programie jest 

wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych 

badań mammograficznych:
w ramach Programu Profilaktyki Raka 

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

uprzejmie informujemy, że w 
pomieszczeniach naszej przychodni uruchomiła 

działalność
PRACOwNIA BADAŃ 

PSYChOLOGICZNYCh
udzielająca świadczeń w zakresach:
badania psychotechniczne kierowców, 

operatorów i innych grup zawodowych,
badania na pozwolenia na broń; konsultacje, 

diagnostyka psychologiczna

ogłoszenie

nowy projekt propozycją dla najmłodszych

„Pasieka” dla dzieci

z miasta

SZPiTal STanOwiąCy ODwieCZny PrObleM i OgrOMne wyZwa-
nie Dla kOlejnyCh raD POwiaTu OraZ STarOSTów wiDZiany 

Z PerSPekTywy jaką Daje łóżkO PaCjenTa wCale nie PrZeDSTa-
wia Się Tak DeMOniCZnie.
wprawdzie łóżka, o których mowa są czasem bardzo „zasłużone” czyli leciwe, bywa, 
że w jednej sali każde jest inne, nie mniej jednak chorzy i to nie tylko z naszego po-
wiatu bardzo pragną je zająć.
O dobrej czy nawet więcej niż dobrej ocenie placówki, w tym oddziałów, świadczą 
przede wszystkim kompetencja i umiejętności personelu oraz jego podejście do cho-
rego, a ta w przypadku obu chirurgii oraz bloku operacyjnego, jak się naocznie prze-
konałam ja i moi bliscy jest wysoka. Opanowanie nowych mniej inwazyjnych technik 
skraca nie tylko czas leczenia, podnosi jego bezpieczeństwo i znacznie eliminuje ból. 
następstwem tego jest krótszy okres rekonwalescencji i niezdolności do pracy. Pozy-
tywne opinie o szpitalu przekazywane są metodą szeptaną w ościennych powiatach i 
one to właśnie stanowią najlepsza reklamą naszej placówki. Cenione na równi z wie-
dzą jest duże doświadczenie i imponujący zakres zabiegów, od spektakularnych ope-
racji zszywania przebitego serca i nowatorskich ortopedycznych, po niezliczone prze-
pukliny, wyrostki, pęcherzyki itp. Często naprawdę prawdziwym wyzwaniem bywa-
ją operacje onkologiczne. 
Powszechne stosowanie metody laparoskopowej spowodowało, że na trzech salach 
operacyjnych przeprowadza się blisko 4000 operacji rocznie (chirurgia ogólna, urazo-
wa z ortopedią, ginekologia i położnictwo), można byłoby więcej gdyby były większe 
kontrakty. limit refundowanych zabiegów sprawia, iż przychodnie specjalistyczne sta-
ją się „cieśniną trudną do przepłynięcia”, co powoduje uzasadnioną frustrację pacjen-
tów i ich rodzin. na chirurgii ogólnej przeważają znacznie operacje w stanach ostrych 
nad planowanymi. Ordynator chirurgii ogólnej dr waldemar Dutkiewicz ma dwa ma-
rzenia, pierwsze to większy kontrakt, za optymalny uważa opiewający na 1500 ope-
racji, drugie  wyraźnie wyższe płace, szczególnie dla pielęgniarek, gdyż te zbyt czę-
sto uciekają do szpitali w krakowie. różnica w zarobkach jest na tyle duża, że opła-
ca się im dojazd i wszelkie związane z nim uciążliwości, które proszę wierzyć oso-
bie dojeżdżającej przez całe zawodowe życie, bynajmniej nie są małe. Za większym  
kontraktem powinien iść dodatkowy etat chirurga. 
Pracującym u nas, zwłaszcza paniom pielęgniarkom należy się duże uznanie. Pomi-
mo niestety powszechnego w naszym kraju niedowartościowania tego chyba najbar-
dziej kobiecego zawodu, pracują tak jakby wszystko było w porządku. Pacjent nabie-
ra przekonania, iż lubią swoja pracę i czują się w niej spełnione. należy dodać, iż za-
równo lekarze jak i personel średni w sposób zgodny ze standardami etyki zawodowej 
porozumiewają się z chorym. Szanowana jest jego godność i intymność, język jest ko-
munikatywny, choć rozmowy bardzo krótkie, co czasem powoduje pewien niedosyt 
zwłaszcza u osób starszych, słabo słyszących. i tu prośba – sugestia dobrze byłoby na 
kartach wypisu umieszczać wskazówki typu np. dieta wątrobowa przez okres mniej 
więcej .., liczba posiłków co najmniej 5, pić 2 litry wody, nie dźwigać więcej niż np. 
3 kilogramy itp. przecież w dobie komputerów nie powinno być to dodatkowym  pro-
blemem. Optymizmem i energią zaraża rehabilitant, podniesienia z łóżka nie odma-
wiają mu nawet smutne starsze panie, dość oporne na sugestie pielęgniarek i wyraźnie 
załamane swoją niepełnosprawnością. Na chirurgii ogólnej jest sześć etatów, w okre-
sie urlopów i świąt jest nam trudno – komentuje doktor Dutkiewicz. 
absolutnie nie jest to szpital nie tylko z Prl–u ale też z przełomu wieków, rekwizy-
tem z dawnej epoki wydają się być jedynie naczynia, z których pracownice kuchni wy-
dzielają posiłki, nie zmienił się również ich bardzo charakterystyczny dialog z pacjen-
tami oraz specyficzne stoickie podejście, oferowane jadło prezentuje się jednak bar-
dziej estetycznie i ma wyższą temperaturę.  Firma sprzątająca nadzwyczaj sprawnie i 
skutecznie realizuje swoje zadanie, zniknął przygnębiający szpitalny odór, nie ma też 
strasznych szmat i wspierających się na wyszczerbionych szczotkach salowych, któ-
re czasem nadmiernie ciekawe były nowych chorych, zwłaszcza tych z wypadku czy 
z rakiem – jak to określały. jest czysto, pacjent ma czytelne instrukcje jak korzystać z 
urządzeń sanitarnych. Dozowniki z mydłem i papierowymi ręcznikami działają, co się 
jeszcze nie wszędzie w kraju zdarza! ale są też pełne. najbardziej poprawiła się jakość 
sprzętu do podawania kroplówek, nie brakuje środków opatrunkowych i ligniny.
uważny obserwator dostrzega jednak wiele problemów. jesteśmy starzejącym się spo-
łeczeństwem i ogromne wyzwanie stanowi opieka nad najstarszymi, często wręcz nie 
chcą być oni wypisywani, boją się swojej samotności, bezradności. niezadowolenie z 
tego stanu rzeczy przenoszą na bogu ducha winny personel. Pewnym ratunkiem wy-
daje się stworzenie oddziału pobytu dziennego, potrzebne jest też uruchomienie przy-
chodni geriatrycznej, przede wszystkim w celu koordynacji zaleceń lekarzy innych 
specjalności leczących naszych seniorów. antonina sebesta

PODCZAS PRAC NA FORUM SEJ-
MIKU WOJEWóDZTWA MAłO-

POLSKIEGO W OSTATNIM CZASIE PO-
DEJMOWALIŚMy SZEREG DZIAłAń Z 
KTóRyCH SKORZySTAJą RóWNIEż 
MIESZKAńCy MyŚLENIC ORAZ CA-
łEGO POWIATU.
Takimi działaniami było m.in. podjęcie de-
cyzji o przyznaniu wsparcia finansowego 
dla rodzin wielodzietnych 3+ w ramach 
programu „Pierwszy dzwonek”. Do 2583 
uczniów z 930 rodzin wielodzietnych z po-
szczególnych gmin powiatu myślenickiego 
Województwo Małopolskie przekaże w su-
mie 310 080 zł. Tylko do Gminy Myślenice 
trafi kwota ponad 77 tyś. zł. pomocy z wo-
jewódzkiego budżetu. Jako Sejmik wyrazi-
liśmy również zgodę na udzielenie wspar-
cia dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
w ramach konkursu „Bezpieczna Mało-
polska 2015”. W wyniku tego do straża-
ków ochotników z całego regionu trafi w 
sumie ponad 506 tys. zł. Gmina Myśleni-
ce otrzyma 20 000 zł. w ramach tego pro-
gramu na doposażenie jednostek OSP Bo-
rzęta, Trzemeśnia oraz Buliny. Uważam, 
że konkurs ten jest cenną inicjatywą ko-
misji Ochrony Środowiska i Bezpieczeń-
stwa Publicznego, której jestem członkiem. 
Możemy przez to wspierać jednostki, któ-
re nie należą do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego przez co często mają 
utrudniony dostęp do ubiegania się o do-
datkowe dofinansowania np. na sprzęt ra-
towniczo – gaśniczy lub umundurowanie. 
Oprócz środków na sprzęt strażacki Gmi-
na Myślenice otrzyma wsparcie finanso-
we w kwocie 30 750 zł. z Województwa na 
prace budowlano-remontowe przy jednost-
ce OSP w Drogini. Z dofinansowań na re-
monty remiz skorzystają także Gmina Ra-
ciechowice (OSP Czasław) oraz Wiśniowa 
(Poznachowice Dolne). Jako radny inter-
pelowałem także do Zarządu Województwa 
Małopolskiego w sprawie zwiększenia puli 
środków w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach 
inicjatywy LEADER na zadania realizo-
wane przez Lokalne Grupy Działania po-
przez przeniesienie 3% z całości środków 
ulokowanych w nowym MRPO, naprawy 
szkód popowodziowych z 2014 roku na te-
renie Jasienicy w Gminie Myślenice oraz 
Lipniku w Gminie Wiśniowa, jak również 
o przygotowanie dokumentacji projekto-
wo-budowlanej. Podczas posiedzenia ko-
misji Edukacji dzięki mojej inicjatywie zo-
stał przegłosowany wniosek do Zarządu 
Województwa Małopolskiego o wykona-
nie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej modernizacji boisk sportowych przy 
ZSP Małopolska Szkoła Gościnności na 
Zarabiu i zabezpieczeniu środków finan-
sowych w przyszłorocznym budżecie Wo-
jewództwa Małopolskiego.

z pozdrowieniami
Jarosław Szlachetka

„PaSiekę” wyMyśliliśMy 
wSPólnie: MarTa TylkO, 

MarTa Ciężarek, PaTryk Cię-
żarek i Paulina PinDela. wy-
rOSła Z POTrZeb, MarZeń i 
DługiCh rOZMów. OrganiZu-
jeMy ją Dla „naSZyCh DZieCi”, 
DZieCi i MłODZieży Z MyśleniC 
i OkOliC, w wieku OD 5-15 laT, 
kTóre nieDługO bęDą DeCy-
DOwać O kSZTałCie naSZegO 
MiaSTa, bęDą Dbać O jegO rOZ-
wój i PrZySZłOść. PragnieMy 
by rObiły TO w SPOSób DOjrZa-
ły, TwórCZy, ODPOwieDZialny 
i wrażliwy.
będzie się rozwijać dzięki pomocy wie-
lu osób. Spotkania współtworzyć z nami 
będą wolontariusze. gościny w Domu 
katolickim użycza nam Parafia nnMP 
w Myślenicach, a środki na sprzęt i ma-

teriały uzyskaliśmy z programu „ Działaj 
lokalnie”. wspierają nas też inne osoby, 
materialnie i merytorycznie.
„Pasieka” będzie miejscem tworzenia, pro-
jektowania i realizacji, przestrzenią bu-
dowania relacji i współdziałania, warsz-
tatem kreatywnego myślenia, prezento-
wania swoich pomysłów, rozwoju wraż-
liwości, empatii, poczucia estetyki. bę-
dzie miejscem pracy i dobrej zabawy, ra-
dości i satysfakcji ze wspólnie osiągnięte-

go celu. Chcemy by była alternatywą dla 
czasu spędzanego przed komputerem, dla 
komercyjnych zabawek, dla relacji budo-
wanych przy pomocy internetu i sms-ów. 
by przynosiła prawdziwe i trwałe dobro 
w postaci nabytych umiejętności współ-
pracy w zespole, wymiany poglądów i 
doświadczeń, zdrowego współzawod-
nictwa, kreatywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu.
Zaczynamy od warsztatów filmowych, te-
atru cienia, zajęć muzycznych, plastycz-
nych, origami, gier planszowych … ale 
pomysłów mamy dużo, na wiele, wiele 
miesięcy. na pierwsze spotkanie zapra-
szamy 7 września, kolejne co tydzień, w 
każdy poniedziałek od godziny 16.00 – 
18.00 na parterze Domu katolickiego przy 
ul 3go-Maja w Myślenicach. Zajęcia będą 
bezpłatne. Szczegóły już niedługo na pla-
katach i ulotkach.   Paulina Pindela

Zupełnie nowy projekt 
obejmujący dzieci bę-

dzie nazywał się „Pasie-
ka”. Organizatorzy za-
praszają wszystkie chęt-
ne dzieci do uczęszcza-
nia na zajęcia. Te roz-
poczną się już 7 wrze-
śnia.
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ogłoszenie płatne

uchwała Nr 72/XI/2015
Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Myślenice.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. u. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. u. z 
2015 r.,  poz. 139), rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

ROZDZIAł I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
niniejszy regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanaliza-
cyjnych działających na terenie gminy Myślenice oraz odbiorców usług z terenu gminy Myślenice 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2.
1.ilekroć w regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerw-
ca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jed-
nolity: Dz. u. z 2015 r.,  poz. 139.).
2.użytym w regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyż-
szego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

ROZDZIAł II
MINIMALNY POZIOM uSłuG ŚwIADCZONYCh PRZEZ PRZEDSIęBIORStwO 

wODOCIĄGOwO-KANALIZACYJNE w ZAKRESIE DOStARCZANIA wODY
I ODPROwADZANIA ŚCIEKÓw

§ 3.
w zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,3 
metra sześciennego na dobę,
2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w ni-
niejszym regulaminie, 
3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym 
niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,60 MPa (6,0 bara) u wylotu na zaworze za wodomie-
rzem głównym,
4) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

§ 4.
w zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług w ilości co najmniej 0,3 metra sze-
ściennego na dobę, 
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepi-
sami oraz warunkami przyłączenia nieruchomości; 
3) odebrać i oczyszczać ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. 

ROZDZIAł III
SZCZEGÓłOwE wARuNKI I tRYB ZAwIERANIA uMÓw Z ODBIORCAMI uSłuG

§ 5.
1.wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębior-
stwem wodociągowo–kanalizacyjnym powinien zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko (lub nazwę), numer PeSel lub regOn, numer niP (o ile wnioskodawca prowa-
dzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
b. wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
c. oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsię-
biorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
d. oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
e. oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na 
podstawie zawartej umowy 

ROZDZIAł IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ w OPARCIu O CENY I StAwKI OPłAt uStALONE

w tARYFACh
§ 7.

Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz głów-
ny, urządzenie pomiarowe, albo przeciętne normy zużycia.

§ 8.
Okresy rozliczeniowe określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

§ 9.
Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z 
nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbior-
ców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 10.
Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadza-
nia ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

ROZDZIAł V
wARuNKI PRZYłĄCZANIA DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYwANIA ODBIORu, 

PRZEZ PRZEDSIęBIORStwO wODOCIĄGOwO-KANALIZACYJNE
wYKONANEGO PRZYłĄCZA

§ 11
1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny 
wniosek o wydanie zapewnienia dostarczania wody lub odprowadzania ścieków, złożony przez oso-
bę ubiegającą się o przyłączenie. 
2.wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) oświadczenie o przysługującym wnioskodawcy do nieruchomości tytule prawnym, bądź korzy-
staniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
3. w przypadku istnienia technicznych możliwości przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubie-
gającej się o przyłączenie, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 14 dni od 
otrzymania wniosku wydaje zapewnienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków. w spra-
wach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.
4. w razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę 
ubiegającą się o przyłączenie.

ROZDZIAłVI
tEChNICZNE wARuNKI OKREŚLAJĄCE MOżLIwOŚć DOStęPu DO uSłuG 

wODOCIĄGOwO-KANALIZACYJNYCh
§ 12

1.Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wo-
dociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualne-
go wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.
2.w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.4, osoba ubiegająca się o przyłączenie może wystą-
pić do gminy z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci. umowa o 
przyłączenie określi szczegółowo warunki budowy urządzeń i przyłączy wodociągowych i kana-
lizacyjnych.

ROZDZIAł VII
SPOSÓB POStęPOwANIA w PRZYPADKu NIEDOtRZYMANIA CIĄGłOŚCI 

uSłuG I ODPOwIEDNICh PARAMEtRÓw DOStARCZANEJ wODY
I wPROwADZANYCh DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓw

§ 13.
1.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o pla-
nowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wy-
przedzeniem co najmniej 2 dniowym.
2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin. 
3.w przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomo-
ści. 
4.w razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 
poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego 
punktu poboru wody.
5.w przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 
zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych 
i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu pobo-
ru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
6.Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie 
usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochro-
ny życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także 
przyczynami technicznymi. nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich 
dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

ROZDZIAł VIII
StANDARDY OBSłuGI ODBIORCÓw uSłuG, 

A w SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAłAtwIANIA REKLAMACJI
ORAZ wYMIANY INFORMACJI DOtYCZĄCYCh 

w SZCZEGÓLNOŚCI ZAKłÓCEŃ
w DOStAwIE wODY I ODPROwADZANIu ŚCIEKÓw

§ 14.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług 
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1)prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków,
2)występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowa-
nych przerwach w świadczeniu usług, 
3)występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15.
1.każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczo-
nych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2.reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia 
stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 
zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-ka-
nalizacyjnemu w inny sposób. 

§ 16.
w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy Myślenice taryfy,
2) tekst jednolity „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na te-
renie gminy Myślenice,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy. 

ROZDZIAł IX
wARuNKI DOStARCZANIA wODY NA CELE PRZECIwPOżAROwE

§ 17.
1.woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniana z urządzeń wodociągowych przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sie-
ci wodociągowej.
2.uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
3.ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest usta-
lana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej po każdorazo-
wym pobraniu wody z sieci.
4.rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a gminą Myślenice za 
pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są co kwartał kalendarzowy.

ROZDZIAł XI
POStANOwIENIA KOŃCOwE

§ 18.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 308/XlVi/2006 rady Miej-
skiej w Myślenicach z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków, opublikowana w Dzienniku urzędowym województwa Małopolskiego z dnia 
25 kwietnia 2006 r. nr 195, poz. 1358.

§ 19.
wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i gminy Myślenice. 

§ 20.
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym woje-
wództwa Małopolskiego.



SEDNO

sierpień 2015/7

 aktualności myślenicki serwis Bosch Franciszka Wołka radzi

poznajmy sięreklama

wakaCje Trwają w najlePSZe. jeDni Z naS ODbyli już wa-
kaCyjną PODróż na wCZaSy, innyCh PODróż Taka CZeka 

w najbliżSZyM CZaSie. CO warTO SPrawDZić w naSZyM SaMO-
ChODZie PrZeD wyjaZDeM, aby nie SPęDZić CennyCh gODZin 
urlOPu w OCZekiwaniu na POMOC DrOgOwą?
Po pierwsze - poziom płynów eksploatacyjnych w aucie, a więc płynu hamulcowe-
go, płynu w układzie chłodzenia, płynu do wspomagania i do spryskiwaczy. Co cie-
kawe, o tym ostatnim kierowcy zapominają najczęściej, a często bywa on równie 
ważny jak pozostałe płyny. Zwłaszcza kiedy zaskoczy nas letni deszcz czy burza.
Po drugie - stan opon - ślady uszkodzenia oraz zużycie bieżnika to elementy, któ-
re mają realny wpływ na bezpieczeństwo podróży. bezpieczeństwo zapewni bież-
nik opon letnich o co najmniej 3 milimetrach wysokości (1,6 milimetra definityw-
nie dyskwalifikuje oponę z użycia!). wysokość bieżnika w oponach naszego samo-
chodu można sprawdzić samodzielnie. np. przy użyciu specjalnych miarek dystry-
buowanych przez producentów opon. 
Po trzecie - ciśnienie powietrza w oponach - jego nierówny poziom może powodo-
wać niebezpieczne ściąganie i „bujanie” auta na drodze, a zbyt niski może dopro-
wadzić do eksplozji opony w czasie jazdy. jeśli nie mamy pewności jaki poziom 
ciśnienia jest dla opon naszego samochodu optymalny, trzeba kierować się wska-
zaniami producentów samochodu, które przeważnie znajdują się na klapce wlewu 
paliwa, na naklejce drzwi lub na słupku od strony kierowcy.
kontrolę ciśnienia najlepiej przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą na dwa tygodnie 
przed podróżą, następną po tygodniu. Co ważne, samochód musi odczekać co naj-
mniej 2 godziny od zakończenia jazdy, aby pomiar był wiarygodny. jeśli ciśnienie 
uległo zmianie, to jest to dla nas sygnał, że należy udać się do serwisu opon. kie-
rowcy muszą pamiętać, że koło zapasowe jest również potrzebne, a jego stan tech-
niczny jest równie istotny, co pozostałych kół. Oczywiście, aby móc z niego w ra-
zie potrzeby skorzystać, w bagażniku musi znaleźć się … lewarek i komplet klu-
czy - w tym także do śrub przeciwkradzieżowych (jeśli akurat w naszym samocho-
dzie takie śruby zastosowano).
wszystkie powyższe rady wydają się być tak oczywistymi, że powstaje pytanie, 
czy aby rzeczywiście należy o nich przypominać. kiedy w grę wchodzi bezpie-
czeństwo nasze i naszej rodziny przypomnień nigdy za dużo. Pamiętajmy o tym i 
… szerokiej drogi!

Franciszek Wołek, Bosch Service Myślenice.

Na co
zwrócić uwagę
przed podróżą?

trZy DZiałająCe na Terenie POwiaTu MyśleniCkiegO iZby gOSPODarCZe weSZły w SkłaD STO-
warZySZenia POrOZuMienie MałOPOlSkiCh OrganiZaCji gOSPODarCZyCh: iZba gOSPODarCZa 

ZieMi MyśleniCkiej, SułkOwiCka iZba gOSPODarCZa OraZ iZba gOSPODarCZa DOrZeCZa raby w 
DObCZyCaCh.
Podpisanie aktu założycielskiego miało miejsce w sali obrad magistratu w Skawinie. Oprócz przedstawicieli wspomnianych izb 
(igZM – Tadeusz Sawicki i wiktor kielan, na zdjęciu, Sig - Stanisław biernat i janusz Strzeboński, igDr – Maria brożek i 
ryszard litworowski) pod aktem założycielskim podpisy złożyli przedstawiciele trzynastu izb z terenu Małopolski. nowo po-
wstałe stowarzyszenie ma stać na straży interesów małopolskich przedsiębiorców.
na dolnym zdjęciu uczestnicy uroczystego podpisania aktu założyciesleskioego SMPOg.

Trzy izby z powiatu myślenickiego w stowarzyszeniu

NależąCa DO iZby gOSPODar-
CZej ZieMi MyśleniCkiej Ma-

łOPOlSka agenCja ubeZPieCZeń 
„hOryZOnT” DZiała na Myśle-
niCkiM rynku OD 1998 rOku.
klientów przychodzących do biura znaj-
dującego się w budynku przy ulicy ka-
zimierza wielkiego 27a wita nie tylko 
dział ubezpieczeń, ale także biuro po-
dróży funkcjonujące w „horyzoncie”od 
1998 roku.
w zakresie ubezpieczeń „horyzont” oferu-
je szeroki, kompleksowy wachlarz usług. 

Są to ubezpieczenia: komunikacyjne, ma-
jątkowe, życiowe, podróżne, rolne, me-
dyczne, grupowe i indywidualne. w za-
kresie ubezpieczeń „horyzont” współ-
pracuje z ponad dwudziestoma ubezpie-
czycielami, w tym z największymi i naj-
bardziej znaczącymi na rynku. Tak więc 
każdy klient znajdzie tutaj coś dla siebie. 
kompetentny i miły personel doradzi naj-
korzystniejszą formę ubezpieczenia. „ho-
ryzont” ubezpiecza osoby indywidualne, 
małe i duże firmy. Posiada licencję Pań-
stwowego urzędu nadzoru ubezpieczeń 

(Punu) oraz wpis do krajowego rej-
stru agentów.
Działające w „horyzoncie” biuro Po-
dróży także posiada szeroką gamę ofert. 
Są to wczasy samolotowe, wyjazdy 
egzotyczne, narciarskie, podróże po-
ślubne, rejsy. w „horyzoncie” moż-
na także nabyć bilety autokarowe i sa-
molotowe. 
więcej na temat oferty i samej firmy 
można dowiedzieć się wpisując w in-
ternetową przeglądarkę adres – www.
lotoccy.pl

Ubezpieczysz się i wyjedziesz w podróż
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SEDNO

SEDNO: MA PAN DużE DOŚwIADCZENIE w PRACY Z DOROSłYMI 
AKtORAMI, StYKA SIę PAN Z NIMI NA CO DZIEŃ w SwOJEJ PRA-

CY. tERAZ, OD tRZECh LAt PRACuJE PAN Z AKtORAMI – DZIEć-
MI. JAKIE SĄ PODOBIEŃStwA, A JAKIE RÓżNICE wYNIKAJĄCE Z 
PRACY Z OBu tYMI GRuPAMI? w CZYM DZIECI SĄ LEPSZE, O ILE 
SĄ, OD AKtORÓw PROFESJONALNYCh, DOROSłYCh?
ZBIGNIEW KALETA: Z dziećmi pracuję kilkanaście lat, a od trzech lat z zespo-
łem Mirakl. Większość jego członków to wychowankowie Przedszkola nr 5, a naj-
starsi stażem Julka Ingarden i Jasiek Kaleta mają dziś 14 lat. Trudno porówny-
wać wprost teatr zawodowy z teatrem dziecięcym. Zawodowiec świadomie posłu-
guje się zestawem wyuczonych i wypracowanych środków wyrazu. Dzieci nie są w 
tym sensie aktorami. Są spontaniczne i naturalne ponieważ są dziećmi. Trzeba tyl-
ko sprawić, aby na scenie zachowywały się tak jak w życiu. Punktem wyjścia była 
dla mnie obserwacja fenomenu dziecięcej zabawy. Wykorzystanie potencjału za-
bawy i ocalenie jej prawdy w budowie formy teatralnej, to właśnie jest moja za-
bawa w teatr! W jej trakcie dzieci swobodnie przyswajają i przetwarzają przeka-
zywane im treści. Współtworzą niezwykłe scenariusze. Rozwijają wrażliwość i wy-
obraźnię. Spektakle powinny być proste, a jednocześnie operujące oryginalną nar-
racją. Dzieci nie wymyślą przedstawienia. Muszę sam stworzyć zarys sceniczne-
go świata i zaprosić je do niego. Pokierować zabawą od środka i czekać aż poczu-
ją się tam u siebie i zaczną ten mój świat urządzać po swojemu! Tworzyć! Za każ-
dym razem boję się, że ten cud nie stanie się nigdy! Ale staje się zawsze! Jak one 
grają, słychać na premierze ! Nie grają! Bawią się na zadany im temat, sprawia-
jąc radość sobie i widzom. Z czasem pojawia się też typowa świadomość aktorska. 
Panowanie nad dykcją, emisją głosu, gestem, relacją z partnerem, czuciem świa-
tła. I to już widać w tym zespole.
wiemy skąd wziął się pomysł na „teatr przy drodze”, ale nie wiemy skąd na 
to, aby pracowała przy nim grupa teatralna składająca się z dzieci. Czy może 
Pan przedstawić genezę tego pomysłu i powiedzieć skąd wzięła się nazwa gru-
py? Mirakle to w tłumaczeniu z języka francuskiego – cud. Czy to właściwy 
trop, czy w przypadku prowadzonej przez Pana grupy mamy do czynienia z 
„cudem”?
Wydawało mi się to naturalne, aby przy tworzeniu nowego projektu, nie zapomnieć 
o dzieciach, które chciały kontynuować przedszkolną przygodę. Obie sekcje pracu-
ją niezależnie, ale obie tworzą wizerunek „Teatru przy drodze”, wspomagają się 
i inspirują wzajemnie, a także występują razem tak, jak w poetyckich spektaklach 
„Fioretti” o Janie Pawle II, „Gwiazda Betlejemska” czy „Poverello” o św. Fran-
ciszku z Asyżu. W obu pełnię funkcję kierownika artystycznego, reżyseruję, piszę 
scenariusze. Nazwa grupy dziecięcej nawiązuje do miejsca, w którym pracujemy. 
W Domu Parafialnym działa Grupa Misterium. Misterium czyli tajemnica. Stąd 
pomysł na Mirakl. Misteria i Mirakle wywodzą się z tradycji średniowiecznego 
dramatu. O ile Misteria podejmowały tematykę pasyjną, to Mirakle opowiadały o 
życiu świętych i cudach przez nich dokonywanych, wkraczając tym samym w ży-
cie zwykłych ludzi, ich codzienne problemy i stwarzając podwaliny współczesnego 
europejskiego teatru. Rzeczywiście, czasem myślę, że to coś więcej niż przypadek! 
To, że dzięki myślenickiej parafii znaleźliśmy miejsce do pracy, że udało się ode-
rwać od komputerów i zainteresować twórczą, pożyteczną zabawą tak liczną gru-
pę dzieci, że stworzyliśmy cztery oryginalne i znakomicie zagrane spektakle, któ-
rych nie bałbym się pokazać na żadnym dziecięcym festiwalu ... Ale boję się nad-
używać słowa cud!
Czy Mirakl jest pewnego rodzaju fenomenem na myślenickiej mapie teatrów 

amatorskich? Czy jest w nim coś takiego, co pozwala nam powiedzieć o nim, że 
jest inny, odmienny od teatrów, których ostatnio tak wiele powstało w Myśleni-
cach?
Fenomen to może za duże słowo, ale ten zespół jest rzeczywiście w naszym mieście zja-
wiskiem oryginalnym i unikalnym. Bo Mirakl nie jest teatrem tylko dla dzieci. Jest te-
atrem dziecięcym adresującym swoje spektakle także do dorosłych. Staram się budo-
wać scenariusze wielowarstwowo i uwspółcześniać je, wzbogacać o wiele kontekstów 
i nasycać poczuciem humoru, tak, aby dzieci odnalazły w nich radość współuczestni-
czenia we wspólnej zabawie, a dorośli przestrzeń refleksji. Staram się robić z dziećmi 
teatr artystyczny, prosty ale nowoczesny w formie. Mądry i odwołujący się do emocji, 
ale pozbawiony naiwności. Długi, warsztatowy proces powstawania spektaklu sprzy-
ja łączeniu zabawy z edukacją poprzez sztukę oraz celami wychowawczymi. Owocu-
je także sporymi już umiejętnościami aktorskimi i prawdą gry, co w amatorskich pre-
zentacjach, zwłaszcza dziecięcych jest rzadkością. 
Czym kierował się Pan przy wyborze spektakli, które do tej pory wystawił Mi-
rakl? Jakie wartości chciał Pan zaprezentować młodemu widzowi, czy czegoś go 

nauczyć czy tylko zabawić?
Ideałem jest uczyć przez zabawę i bawić przy nauce. Sięgam do klasycznych baśni. 
„Złota Rybka w krainie śmieci” jest moim tekstem nawiązującym do pierwowzoru, a 
pozostałe scenariusze twórczym przetworzeniem oryginałów. To „twórcze przetwarza-
nie” razem z dziećmi ma właśnie rozwijać ich wyobraźnię i kreatywność. Stąd „Ca-
lineczka” to opowieść o dziewczynce znikąd, która zjawia się na scenie z sierocińca. 
Stąd „K 2” jako wyprawa na podwójny szczyt baśniowej klasyki, a tworzące całość 
„Kot w butach” i „Kopciuszek”  pokazane jako historie o butach, symbolach prze-
miany bohaterów i metaforycznych nośnikach wartości prowadzących do celu. Dla-
tego Kot niezupełnie był kotem, historia Kopciuszka snem śnionym na jawie, a „Zło-
ta Rybka” tworzonym na żywo spektaklem. W tych baśniach znajdujemy uniwersalne 

wartości: solidarność w potrzebie, przyjaźń, miłość, marzenie, dar mówienia prawdy, dar wybaczania do-
znanych krzywd, dbałość o dobro bliźniego, szacunek dla otaczającej nas przyrody i to najgłębiej tkwiące 
w nich przekonanie o tym, że dobro zawsze zwycięża zło. W baśniach, inaczej niż w życiu, marzenia zawsze 
się spełniają. A bez marzeń bardzo trudno wędrować przez życie. Bo wyznaczają cele i zaspokajają dotkli-
wy głód sensu! Dlatego zakończenie „Kopciuszka” jest artystycznie niekonsekwentne. Zamiast powrotu do 
pierwszego obrazu smutnej, samotnej dziewczynki, jest radość spełnionej baśni. Dzieci o tym nie wiedzą, 
ale ja także próbuję w tych spektaklach zmierzyć się z marzeniami z własnego dzieciństwa. Stąd np. koły-
sanka dla córki, albo klamra spinająca „K 2” o iskiereczce, która „chwilę błyśnie, potem zgaśnie” … Pra-
premiery tych spektakli, w uboższej formie, miały miejsce w „Teatrzyku pod Kościółkiem”, w przedszkolu 
nr 5, które traktuję zawsze jako laboratorium i kolebkę zespołu. 
Proszę opowiedzieć coś o codziennym życiu Mirakl. Podobno jej członkowie są mocno ze sobą zwią-
zani. to jak jedna, duża rodzina. w jakiej atmosferze przebiegają próby, czy Mirakl spotyka się tyl-
ko na nich i podczas spektakli czy może są organizowane także spotkania o charakterze bardziej to-
warzyskim, integrującym? Jak jest w Mirakl rola rodziców małych aktorów?
Znamy się od dawna, dzieci i rodzice przyjaźnią się także poza teatrem, a nowi członkowie zespołu przyj-
mowani są ciepło i życzliwie. Pomoc i współpraca rodziców, zwłaszcza w gorącym okresie przedpremiero-
wym jest nieoceniona. Próby, jak to próby w teatrze. Raz mamy jakiś artystyczny „urobek”, raz nie. Cza-
sem, jak to w teatrze, iskrzy, bo muszę być jednocześnie partnerem zabawy i pedagogiem. Ale umiem wy-
baczyć dzieciakom spóźnienie, nieobecność lub nieodrobienie lekcji z przyswajania tekstu, a one darują mi 
to, że tak wiele od nich wymagam. Bo łączy nas świadomość wspólnego celu i radość z nadchodzącej pre-
miery. Dzięki rodzicom te premiery są świętem zespołu, mają piękną oprawę i kończą się zawsze słodkim, 
ciastkowym bankietem. Staramy się w miarę możliwości uczestniczyć w życiu miasta. Wystąpiliśmy razem 
z „sekcją dorosłą” na koncercie poświęconym Janowi Pawłowi II, uroczystości 20 - lecia parafii na Zara-
biu, gramy spektakle na cele charytatywne, współpracujemy z działającymi w naszym mieście fundacjami 
i wspólnotami. Z imprez towarzyszących dzieci najcieplej wspominają ubiegłoroczną wyprawę do stadniny 
hucułów i niezapomniany piknik u Państwa Ingarden, połączony z grą terenową o tematyce mitologicznej. 
Może uda się w tym roku powtórzyć…?
Zapewne cztery przygotowane do tej pory przez Mirakl spektakle to nie kres możliwości grupy. Co 
planuje Pan w najbliższej przyszłości, kiedy dzieciaki wrócą już z wakacji?
Trudno powiedzieć, bo nie ukrywam, że miałem okres zmęczenia i zwątpienia czy taki model teatru poza 
nami samymi i grupą naszych oddanych przyjaciół jest jeszcze komuś w tych czasach potrzebny. Coraz trud-
niej też pogodzić pracę zawodową w Krakowie, z tym moim hobby, a świadomość, że pracujemy długo i 
ciężko, aby zagrać dwa spektakle i pożegnać się z tytułem, boli. To specyfika pracy z dziećmi i cena za ja-
kość naszych spektakli. Szybciej po prostu się nie da i do końca nie jest się pewnym dotrzymania wyznaczo-
nego terminu, zaś powakacyjne wznowienia są sprawą niezwykle trudną. Bo i dzieci szybko jednym tema-
tem się nudzą i na scenie, która udziela nam gościny trwa wiele innych projektów. Nie ukrywam jednak, że 

Fenomen to może za duże słowo, ale ten zespół jest 
rzeczywiście w naszym mieście zjawiskiem oryginal-

nym i unikalnym. Bo Mirakl nie jest teatrem tylko dla 
dzieci. Jest teatrem dziecięcym adresującym swoje spek-
takle także do dorosłych - ZBiGniew Kaleta

Mirakl jest bodaj jedynym teatrem 
na terenie Myślenic o charakterze 

dziecięcym. Przez trzy lata przygotował 
cztery spektakle. Jego założycielem, kie-

rownikiem artystycznym, reżyserem i scenarzy-
stą jest Zbigniew Kaleta. Oto co ciekawego mówi 
o teatrze.

Obiecuję, że przetrwamy!
ZBIGNIEW KALETA:
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prezentacje: teatralna grupa dziecięca MIRAKL

rozmowa ze ZBIGnIEWEM KALETą

wartości: solidarność w potrzebie, przyjaźń, miłość, marzenie, dar mówienia prawdy, dar wybaczania do-
znanych krzywd, dbałość o dobro bliźniego, szacunek dla otaczającej nas przyrody i to najgłębiej tkwiące 
w nich przekonanie o tym, że dobro zawsze zwycięża zło. W baśniach, inaczej niż w życiu, marzenia zawsze 
się spełniają. A bez marzeń bardzo trudno wędrować przez życie. Bo wyznaczają cele i zaspokajają dotkli-
wy głód sensu! Dlatego zakończenie „Kopciuszka” jest artystycznie niekonsekwentne. Zamiast powrotu do 
pierwszego obrazu smutnej, samotnej dziewczynki, jest radość spełnionej baśni. Dzieci o tym nie wiedzą, 
ale ja także próbuję w tych spektaklach zmierzyć się z marzeniami z własnego dzieciństwa. Stąd np. koły-
sanka dla córki, albo klamra spinająca „K 2” o iskiereczce, która „chwilę błyśnie, potem zgaśnie” … Pra-
premiery tych spektakli, w uboższej formie, miały miejsce w „Teatrzyku pod Kościółkiem”, w przedszkolu 
nr 5, które traktuję zawsze jako laboratorium i kolebkę zespołu. 
Proszę opowiedzieć coś o codziennym życiu Mirakl. Podobno jej członkowie są mocno ze sobą zwią-
zani. to jak jedna, duża rodzina. w jakiej atmosferze przebiegają próby, czy Mirakl spotyka się tyl-
ko na nich i podczas spektakli czy może są organizowane także spotkania o charakterze bardziej to-
warzyskim, integrującym? Jak jest w Mirakl rola rodziców małych aktorów?
Znamy się od dawna, dzieci i rodzice przyjaźnią się także poza teatrem, a nowi członkowie zespołu przyj-
mowani są ciepło i życzliwie. Pomoc i współpraca rodziców, zwłaszcza w gorącym okresie przedpremiero-
wym jest nieoceniona. Próby, jak to próby w teatrze. Raz mamy jakiś artystyczny „urobek”, raz nie. Cza-
sem, jak to w teatrze, iskrzy, bo muszę być jednocześnie partnerem zabawy i pedagogiem. Ale umiem wy-
baczyć dzieciakom spóźnienie, nieobecność lub nieodrobienie lekcji z przyswajania tekstu, a one darują mi 
to, że tak wiele od nich wymagam. Bo łączy nas świadomość wspólnego celu i radość z nadchodzącej pre-
miery. Dzięki rodzicom te premiery są świętem zespołu, mają piękną oprawę i kończą się zawsze słodkim, 
ciastkowym bankietem. Staramy się w miarę możliwości uczestniczyć w życiu miasta. Wystąpiliśmy razem 
z „sekcją dorosłą” na koncercie poświęconym Janowi Pawłowi II, uroczystości 20 - lecia parafii na Zara-
biu, gramy spektakle na cele charytatywne, współpracujemy z działającymi w naszym mieście fundacjami 
i wspólnotami. Z imprez towarzyszących dzieci najcieplej wspominają ubiegłoroczną wyprawę do stadniny 
hucułów i niezapomniany piknik u Państwa Ingarden, połączony z grą terenową o tematyce mitologicznej. 
Może uda się w tym roku powtórzyć…?
Zapewne cztery przygotowane do tej pory przez Mirakl spektakle to nie kres możliwości grupy. Co 
planuje Pan w najbliższej przyszłości, kiedy dzieciaki wrócą już z wakacji?
Trudno powiedzieć, bo nie ukrywam, że miałem okres zmęczenia i zwątpienia czy taki model teatru poza 
nami samymi i grupą naszych oddanych przyjaciół jest jeszcze komuś w tych czasach potrzebny. Coraz trud-
niej też pogodzić pracę zawodową w Krakowie, z tym moim hobby, a świadomość, że pracujemy długo i 
ciężko, aby zagrać dwa spektakle i pożegnać się z tytułem, boli. To specyfika pracy z dziećmi i cena za ja-
kość naszych spektakli. Szybciej po prostu się nie da i do końca nie jest się pewnym dotrzymania wyznaczo-
nego terminu, zaś powakacyjne wznowienia są sprawą niezwykle trudną. Bo i dzieci szybko jednym tema-
tem się nudzą i na scenie, która udziela nam gościny trwa wiele innych projektów. Nie ukrywam jednak, że 

na wszelki wypadek przygotowuję dwa nowe scenariusze. Jeden w oparciu o „Oskara 
i panią Różę” E.E. Schmitta pt. „Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić” oraz „Brzydkie 
Kaczątko” podejmujące problem nietolerancji w grupie rówieśniczej.
Z jakimi problemami, bo chyba nie jest tak całkiem bezproblemowo, boryka się 
dzisiaj Mirakl, co musiałoby się stać, aby te problemy całkowicie zniknęły, prze-
stały zaprzątać Pana uwagę?
To prawda, problemów nie brakuje. Mirakl to projekt rodzinny mający na celu dobro 
dzieci, umożliwiający im rozwijanie talentów i pogłębianie wiedzy. Pracujemy społecz-
nie. Skromne środki na prowadzenie działalności wypracowujemy sami. Wspomagają 
nas też rodzice. Nie stać nas na bogatą oprawę, dlatego stawiamy na sens przekazu i 
dbałość o słowo mówione ze sceny. Jedynym odstępstwem od tej ascezy było „K 2”. 
I zawdzięczamy to talentowi p. Moniki Madej i urodzie własnoręcznie uszytych przez 
nią kostiumów. Poniedziałkowe popołudnia to jedyny wolny czas, jaki mogę poświę-
cić zespołowi. Jesteśmy bardzo wdzięczni gospodarzom obiektu za umożliwienie dzie-
ciom dzielenia się radością mądrego tworzenia z innymi, ale nie wiem czy w tym cza-
sie, ze względu na inne projekty będziemy mogli korzystać ze sceny. A to podstawo-
wy warunek istnienia zespołu. Dodam także, że scena Domu Parafialnego ze wzglę-
du na atmosferę, kameralność, akustykę i wyposażenie techniczne jest miejscem dla 
dzieci idealnym. Jestem wdzięczny rodzicom za zaangażowanie w pracę zespołu, ale 
wiem, że mają ograniczone możliwości czasowe. A nam brakuje kogoś, kto ma czas i 
pomógłby w sprawach organizacyjnych, logistycznych, promocyjnych tak, aby dzie-
ci, owocami swojej pracy, które naprawdę są godne zauważenia, którymi to miasto 
mogłoby się pochwalić na szerszym forum, miały możliwość podzielenia się z więk-
szą ilością widzów.
Jaką zatem widzi Pan przyszłość przed Mirakl? Czy trwa ciągły nabór małych 
aktorów, czy będą kolejne spektakle?
Czas pokaże. Może uda się wznowić „Złotą Rybkę”, aby propagować idee ochrony 
środowiska w szkołach? Może stworzyć kolejny spektakl? Wiary w sens istnienia ze-
społu dodaje mi zapał dzieci, ciepłe przyjęcie ostatniego spektaklu i wsparcie najbar-
dziej oddanych sprawie rodziców. Nie prowadzimy specjalnego naboru. Przyjmuje-
my każde chętne dziecko i szukamy dla niego odpowiedniego zadania. No i brakuje 
nam ciągle chłopaków! Zapraszamy do zespołu! Praca z dziećmi to proces wymaga-
jący czasu. Jedno dziecko, aby się ośmielić, otworzyć i być na scenie sobą, potrzebu-
je go mniej, inne więcej. Ale każda premiera przynosi w tej materii jakieś nowe od-
krycie. Dziękujemy wszystkim naszym wiernym widzom! Obiecujemy, że przetrwamy i 
będziemy nadal robić nasz teatr ! foto: maciej hołuj

Obiecuję, że przetrwamy!

Z PrawDZiwyM wySyPeM Te-
aTrów aMaTOrSkiCh MaMy 

DO CZynienia na Terenie My-
śleniC. gDZie nie rZuCiSZ ka-
MienieM, TaM TeaTr. TrenD 
TO raCZej POZyTywny, SkOrO 
CZerPie Z niegO PrOFiTy lOkal-
na kulTura, CZerPią akTOrZy, 
wiDZOwie, reCenZenCi. O My-
śleniCkiCh TeaTraCh PiSali-
śMy już nie raZ w PrZeSZłO-
śCi na łaMaCh naSZej gaZeTy. 
O TyCh lePSZyCh i O TyCh nie-
kOnieCZnie lePSZyCh. DZiSiaj 
O TeaTrZe SZCZególnyM, Ta-
kiM w kTóryM główne rOle 
kreują … DZieCi. gruPa naZy-
wa Się „Mirakl” i jak na raZie 
STanOwi jeDyną, inTegralną 
kOńCZynę DZiałająCegO OD 
TrZeCh laT w MyśleniCaCh „Te-
aTru PrZy DrODZe”.

Korzenie w „Piątce”
Zbigniew kaleta, na co dzień inspicjent 
w Starym Teatrze im. heleny Modrze-
jewskiej w krakowie, założyciel grupy 
„Mirakl”, od trzech lat jej reżyser, sce-
narzysta i siła napędowa mówi, że tak 
naprawdę korzenie grupy tkwią w my-
ślenickim Przedszkolu numer 5, w któ-
rym pracował z małymi dziećmi podczas 
warsztatów teatralnych. – Moja teatralna 
przygoda z dzieciakami z „piątki” trwała 
prawie dziesięć lat – mówi kaleta. – To 
szmat czasu. To trudna do policzenia licz-
ba poniedziałków spędzonych w budynku 
przedszkolnym przy Niepodległości 50 z 

dzieciakami, które chciały występować na 
scenie. Wielu dzisiejszych członków „Mi-
rakl”, to dzieci, z którymi miałem przyjem-
ność pracować, kiedy uczęszczały jeszcze 
do przedszkola. To dla nich logiczna i na-
turalna kolej rzeczy. Ale Mirakl to nie tylko 
absolwenci „Piątki”, to także dzieci, które 
trafiły do nas, bo tego chciały.
Przez Mirakl przewinęło się grubo ponad 
pięćdziesięciu małych aktorów. Dzisiaj jest 
ich około dwudziestu (pełna lista patrz 
obok). kaleta mówi, że pozostali w gru-
pie tylko najwytrwalsi i ci, którzy okrze-
pli, a teraz wiedzą czego chcą.

„Calineczka” na dobry początek
8 grudnia 2013 roku Mirakl zadebiutował 
spektaklem „Calineczka” objawiając świa-
tu swoje istnienie. Przez scenę sali wido-
wiskowej Domu Parafialnego im. księ-
dza prałata józefa bylicy, w której miała 
miejsce premiera przedstawienia przewi-
nęło się 33 małych aktorów. główną rolę 
Calineczki zagrała Majka Firek, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej numer 2 w My-
ślenicach. Spektakl został bardzo dobrze 
przyjęty przez publiczność. Chwalono 
grę małych aktorów, ich sceniczne przy-
gotowanie, obycie. Potem były jeszcze: 
„k2”, „kot w butach” i „Złota rybka w 
krainie śmieci”.

Rodzice zaangażowani na równi z 
dziećmi

Mirakl jest klasycznym przykładem grupy 
rodzinnej. rodzice małych aktorów wczu-
wają się w role nie gorzej od swoich po-
ciech. niosą pomoc, podtrzymują na du-
chu. - Kocham próby u nas w domu, kie-

dy Kasia śpiewa, Majka gra z Jaśkiem w 
pokoju. Pamiętam próbę kiedy Szymek 
do północy grał u nas na basie. Cieszy 
mnie kiedy widzę zaangażowanie Kasi, 
gdy przygotowuje się do występu i w każ-
dej wolnej chwili śpiewa. Nie robią tego 
z przymusu. Cieszą się występem, są za-
angażowane, czują się odpowiedzialne za 
występ, za pracę zespołową. Mogę patrzeć 
jak moje dzieci rozwijają się dzięki zaba-
wie w teatr. Pomagam organizacyjnie. 
Arek robi światło. Kasia śpiewa. Majka 
występuje. Cała rodzina zaangażowana 
w jednym projekcie. Oczywiście że Majka 
cały rok, a my przez bardzo krótką chwilę, 
ale daje nam to możliwość pracy całą ro-
dziną. Przez kilka dni priorytetem dla na-
szej rodziny jest realizacja spektaklu, pra-
nie sprzątanie, a nawet naukę odkładamy 
na później. Przez kilka dni mamy możli-
wość robienia czegoś razem - to jest cu-
downe i to lubię najbardziej – mówi Syl-
wia Firek, mama Majki i kasi, aktorek w 
grupie Mirakl.

Co dalej?
„Mirakl” korzysta gościnnie z sali wido-
wiskowej w Domu Parafialnym im. księ-
dza Prałata józefa bylicy w Myślenicach. 
Tutaj odbyły się wszystkie spektakle pre-
mierowe, tutaj odbywają się próby. Z sali 
korzysta jednak wiele innych podmio-
tów, zaś grafik obiektu wypełniony jest 
po brzegi. Zbigniew kaleta po cichu ma-
rzy o swojej własnej siedzibie dla „Mi-
rakl”. Obiecuje także kolejne spektakle 
i … przetrwanie (wywiad ze Zbyszkiem 
kaletą patrz poniżej).

SKłAD AKTORSKI MIRAKL: 
Milena Baczyńska, Gabrie-
la Baran, aleksandra Bo-
ryczko, Majka Firek, Kata-
rzyna Firek, Julia Golon-
ka, Julia ingarden, Karoli-
na ingarden, Julia Jaśko-
wiec, Barbara Jodłowska, 
Maria Kaczmarczyk, anna 
Kaleta, Jan Kaleta, tomasz 
Kasprzycki, natalia Kowal, 
Patrycja Kowal, Zofia Kulig, 
alicja Kurowska, Sonia Ło-
bejko, Jakub Łatas, Jagoda 
Miśko, aneta Muniak, an-
tonia Myśliwiec, Dawid na-
lepa, Jakub nalepa, hanna 
nowak, aleksandra Obaj-
tek, Maja Piesakowska, Ju-
lia Piwowarczyk, władysław 
Piwowarczyk, adam Podlo-
dowski, Milena Podlodow-
ska, Jakub Popiołek, edyta 
Słowiak, lilka Słowiak, Do-
minika Skrzeczek, izabela 
Skrzeczek, Martyna Słom-
ka, emilia Smalec, Oskar 
Sobecki, Kacper Suder, Ma-
ria Szumiec, Bartosz świ-
der, agnieszka tylko, emilia 
tylko, rafał tylko, tomasz 
tylko, Julia ulman, Karoli-
na wątor. 

W tym teatrze główne role grają dzieci

(RED)

foto: kinga piwowarczyk i maciej hołuj

rozmawiał: wit balicki
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rozmowa z PAULIną KICKą Miss Powiatu Myślenickiego 2015

Rywalki Pauliny Kicki, od lewej: 
Justyna Kudłacz (Pcim), aneta Sur-
las (Skomielna czarna) - zdobyw-
czyni miss obiektywu i miss publicz-
ności, ewa Kamińska (Kraków), 
aleksandra Główka (lubień), ema-
nuela Podgórska (Kraków) i Maria 
Stasiak (Poręba)

SEDNO
patronuje

rozmowa z JACKIEM ROGIEM pomysłodawcą i organizatorem konkursu na Miss Powiatu Myślenickiego

Dążymy do profesjonalizmu
foto: maciej hołuj

(RED)
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SEDNO: JESt PAN POMYSłO-
DAwCĄ I GłÓwNYM OR-

GANIZAtOREM wYBORÓw 
MISS POwIAtu MYŚLENIC-
KIEGO. ZORGANIZOwAł PAN 
DwIE PIERwSZE EDYCJE, PO-
tEM ZNIKNĄł GDZIEŚ I tERAZ 
PO DwÓCh LAtACh PRZERwY 
PONOwNIE POwRÓCIł Z KON-
KuRSEM. CO SKłONIłO PANA 
DO tEGO POwROtu?
JACEK RóG: Istotnie z różnych powo-
dów nie mogłem przez dwa ostatnie lata 
brać udziału w organizacji konkursu. W 
tym roku postanowiłem „reanimować” 
imprezę bojąc się, że pomysł i wszyst-
kie jego konsekwencje oraz osiągnięcia 
upadną, a konkurs przestanie istnieć bo 
organizacja nie jest wbrew pozorom ła-
twa. Główną ideą konkursu, jest po pro-
stu ukoronowanie piękna, którym cechu-
je się nasz powiat.
Z czym miał Pan najwięcej proble-
mów organizując tegoroczną edycję 
konkursu?
Problemów przy organizacji tego rodza-
ju przedsięwzięcia jest zawsze sporo, ale 
myślę, że największy rodzi się w momen-
cie, kiedy trzeba zebrać grupę dziewcząt 
rywalizujących potem o miano najpięk-
niejszej mieszkanki powiatu myślenic-
kiego. Okres letni nie sprzyja naboro-
wi ponieważ jest to okres urlopów, wy-
jazdów. Dziewczętom często też brakuje 
pewności siebie, aby stanąć przed sze-
roką publiką, często obawiają się zło-

śliwej krytyki. Do samego końca nie wia-
domo która pojawi się na scenie i stanie 
do rywalizacji, a która nie. Będę powta-
rzał w kółko, dajemy dziewczętom szan-
sę, a to, czy ją wykorzystają zależy już od 
nich samych.
w tym roku podczas Dni Dobczyc, kie-
dy odbywał się konkurs, na scenie za-
prezentowało się siedem dziewcząt. Czy 
należy je cenić, oprócz urody, także za 
odwagę?
Myślę, że tak, chociaż naszej imprezie 
przyświecał cel dobrej zabawy. Niemniej 
od kandydatek na miss wymaga się pew-
nej odwagi. Nie jest łatwo prezentować 
swoją urodę przed tak dużą publicznością. 
Dlatego konkurs jest także pewną formą 
kształtowania charakteru, pracowitości i 
nabierania przekonania o własnej war-
tości. Wiele dziewcząt działa społecznie, 
chcemy aby konkurs służył promocji po-
staw prospołecznych, a w tym roku dołą-
czyliśmy występ w strojach ludowych jako 
element edukacji.
Mówiąc o organizacji konkursu wymie-

nia Pan długą listę sponsorów oraz osób, 
które Panu przyszły z pomocą.
Tak, bez pomocy sponsorów nie byłoby ła-
two przeprowadzić konkurs. Dlatego bar-
dzo dziękuję z tego miejsca: IGDR z Do-
bczyc, Jarosławowi Pulchnemu, Stanisła-
wowi Bisztydze, firmom: Orange, Saco, 
Wenc, Rogers, Avon, Welness Spa, Jałow-
cowa Góra, Szymonowi z Partyserwis i in-
nym. Mogliśmy dzięki ich pomocy wręczyć 
finalistkom cenne nagrody. Dziękuję także 
Ani Simsak, która pracowała z dziewczę-
tami nad choreografią odbywając z nimi 
osiem prób i Fundacji Arts za dofinanso-
wanie w ramach programu Działaj Lokal-
nie. W tym roku podczas trwania konkur-
su z dziewczynami współpracowały trzy 
wizażystki, fryzjerka.
Konkurs jest zatem organizowany co-
raz bardziej profesjonalnie?
Taki był nasz zamiar. Dążymy do profesjo-
nalizmu i mam nadzieję, że w przyszłym 
roku konkurs stał będzie na jeszcze wyż-
szym poziomie.
Jakieś wnioski organizacyjne na przy-

szły rok?
Jest ich kilka. Najważniejsze będzie roz-
poczęcie naboru dziewcząt chętnych 
do udziału w konkursie już w maju. 
Są nowe pomysły, poprawimy niektó-
re elementy organizacji konkursu, jak 
i finału. Postawimy wysoko poprzecz-
kę, aby dziewczęta mogły zajść dalej, 
co dla nich i naszego powiatu będzie 
z korzyścią.
 I jeszcze słowo o jury. Zasiadała w 
nim między innymi Aleksandra żu-
recka, aktorka i modelka występu-
jąca w jednym z seriali emitowa-
nych przez tVN. Jaką opinię wyda-
ła o konkursie?
Pozytywną. Podobały jej się dziewczęta 
i poziom organizacyjny. Miała też uwa-
gi, które zachowam dla siebie na przy-
szłość. Bardzo Oli dziękuję za udział w 
jury i za to, że znalazła dla nas czas. 
Jej obecność miała bardzo pozytywny 
wpływ na dziewczęta, czuły się doce-
nione i zmobilizowane.  
Paulina Kicka, Miss Powiatu Myśle-
nickiego będzie podobno brać udział 
w wyborach Miss Małopolski?
Takie są plany. Paulina posiada wszyst-
kie niezbędne atuty, aby wystartować w 
tym konkursie. Z pewnością będziemy 
ją i poprzednie laureatki namawiać do 
startów. Jest mnóstwo dziewcząt, któ-
re mają duże szanse na sukces, muszą 
tylko w to uwierzyć.

SEDNO: CZY MOGłABY PANI 
PRZEDStAwIć SIę NASZYM 

CZYtELNIKOM? SKĄD POChODZI 
MISS POwIAtu MYŚLENICKIEGO, 
DO JAKIEJ SZKOłY uCZęSZCZA-
łA, JAKIE MA hOBBY?
PAULINA KICKA: Nazywam się Paulina 
Kicka mam 22 lata i mieszkam w Zasani. 
Jestem studentką Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie. Uwielbiam sport, zwłasz-
cza lekkoatletykę. Dwukrotnie reprezento-
wałam moje liceum w biegach przełajo-
wych na szczeblu wojewódzkim. W wol-
nych chwilach jeżdżę na rowerze lub czy-
tam książki. Obecnie pracuję w Myśleni-
cach, w firmie, która zajmuje się dystry-
bucją sprzętu sportowego. 
Proszę nam powiedzieć, jak doszło do 
tego, że pojawiła się Pani wśród kan-
dydatek na Miss Powiatu? Kto Panią 
namówił do udziału w konkursie, jak 
dała się Pani przekonać?
Na udział w konkursie zdecydowałam się 
w ostatniej chwili. Namówili mnie do tego 
mój chłopak i rodzina. 
Czy miała Pani jakieś obawy przed wy-
stępem, a jeśli tak to jakiego były one 
rodzaju?
Konkurs dostarczył mi dużo zabawy, ale 
także przyniósł sporą dawkę stresu. Naj-
bardziej obawiałam się występu przed tak 
dużą publicznością. Zastanawiałam się ja-
kie będą reakcje ludzi, czy mnie polubią i 
czy się im spodobam.
Czy te obawy sprawdziły się podczas 
konkursu?
Nie. Okazuje się, że strach ma wielkie 
oczy. Atmosfera towarzysząca konkurso-
wi była wspaniała, a publiczność dopin-
gowała nas brawami.
Jaki jest według Pani ideał kobiecej 
urody?
Według mnie kobieta idealna powinna łą-
czyć w sobie zalety ducha i ciała. Powinna 
być piękna, ale również zaradna życiowo i 
inteligentna. Ważny jest uśmiech, energia 
oraz pozytywne podejście do życia. 
Z jakimi nadziejami startowała Pani w 
konkursie? Czy brała Pani pod uwagę 
możliwość wygranej?
Zgłosiłam się do konkursu, bo chciałam 
przeżyć przygodę życia. Dlatego już sam 
udział w nim był dla mnie ważny. Kiedy 
usłyszałam werdykt byłam bardzo wzru-
szona. Nie spodziewałam się tego tytułu. 
Jak ocenia Pani koleżanki, które rywa-
lizowały z Panią o miano Miss Powiatu? 
Czy w grupie panowała dobra atmos-

fera, czy trzymałyście za siebie kciuki, 
dopingowały się wzjamnie?
Zarówno na próbach jak i podczas trwa-
nia konkursu atmosfera była wspania-
ła. Poznałam dziewczyny pochodzące z 
różnych miejscowości, dziewczyny inte-
ligentne, pozytywne i mające spore po-
kłady pasji. Chociaż każda z nas chcia-
ła wygrać, to nie odczuwałyśmy atmos-
fery rywalizacji.
Jak ocenia Pani sam przebieg konkur-
su? Jak na prezentację reagowała pu-

bliczności, jak ocenia Pani samą orga-
nizację?
Cały konkurs był bardzo dobrze zorgani-
zowany. Do występu przygotowywałyśmy 
się przez dwa tygodnie. Przeszłyśmy serię 
prób. Prezentacja odbyła się w strojach 
sportowych, regionalnych oraz koktajlo-
wych. Do każdego z nich została przygo-
towana oddzielna choreografia. W dniu 

konkursu nad naszym wizerunkiem czu-
wały kosmetyczki oraz fryzjerka. Reakcje 
publiczności były bardzo pozytywne.
Co było dla Pani najbardziej stresu-
jące podczas kolejnych prezentacji na 
scenie?
Najbardziej stresujące było dla mnie 
pierwsze wejście na scenę i pierwsza pre-
zentacja.

Czy uważa Pani, że dobrze się stało, że 
wzięła Pani udział w tym konkursie?
Oczywiście. Jestem szczęśliwa, że wzięłam 
udział w konkursie i że mogłam reprezen-
tować miejscowość, w której mieszkam. 
W ten sposób spełniło się jedno z moich 
marzeń. To było bardzo inspirujące do-
świadczenie. 
Co dalej z Miss Powiatu Myślenickie-

go? Czy tytuł wiąże się z jakimiś kon-
sekwencjami, działaniami z Pani stro-
ny? 
Chcę się dalej rozwijać, znaleźć pomysł 
na samą siebie i ukończyć studia. Otrzy-
małam też propozycję wzięcia udziału w 
wyborach Miss Małopolski. 
A jak Pani sukces w konkursie odebra-
ła rodzina?
Moje zwycięstwo odebrano w rodzinnym 
domu bardzo dobrze. Otrzymałam też dużo 
wiadomości i telefonów z gratulacjami. 

Jakie plany życiowe na najbliższą przy-
szłość ma Miss Powiatu Myślenickiego? 
Czy są to plany związane z faktem zdo-
bycia przez Panią tytułu?
Jeśli chodzi o plany, to jest ich trochę. Są 
także marzenia. Staram się je realizować 
sukcesywnie. Na chwilę obecną zdecy-
dowanym priorytetem jest dla mnie pra-
ca i szkoła. 

Według mnie kobieta idealna powinna łą-
czyć w sobie zalety ducha i ciała. Po-

winna być piękna, ale również zaradna ży-
ciowo i inteligentna. Ważny jest uśmiech, 
energia oraz pozytywne podejście do życia 
- Paulina KicKa

Ma 22 lata, pochodzi 
z Zasani i podczas 

tegorocznych wyborów 
Miss Powiatu Myślenic-
kiego pokonała sześć 
rywalek. Paulina Kicka 
opowiada dzisiaj „Sed-
nu” o kulisach konkur-
su oraz o tym, czy i jak 
zmieni się jej życie po 
wygraniu konkursu.

Szkoła i praca to moje priorytety
PAULINA KICKA:

rozmawiał wit balicki

foto: maciej hołuj
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andrzej boryczko

Wsie, których już ... nie ma

OrganiZOwany PrZeZ wła-
DySława hODurka, Myśle-

niCkiegO enTuZjaSTę i MiłOśni-
ka SaMOChODów Marki Mini 
MyśleniCki ZlOT Mini CO rOku 
PrZynOSi Ze SObą inne aTrak-
Cje. w TyM rOku były TO: jaZ-
Da ZręCZnOśCiOwa FiaTeM 126 P, 
SaMOChODeM kTóry hODurek 
właSnOręCZnie ZłOżył Z CZę-
śCi w jeDną CałOść ZaleDwie 
kilka gODZin PrZeD rOZPOCZę-
CieM ZlOTu, Turniej STrZeleCki 
OraZ wiZyTa w SOlnyM MieśCie 
i w kOPalni SOli w wieliCZCe.
wielki wysiłek organizatorski rodziny 
hodurków oraz zaprzyjaźnionych z nią 
rodzin kołodziejczyków, Malinów i ….. 

oraz pomoc ze strony działaczy klubu Mo-
tosport Myślenice, którego hodurek no-
tabene jest prezesem, kolejny raz przy-
niosły sukces. Zlotowicze, którzy przy-
byli do Myślenic, aby przez trzy dni wy-
poczywać, bawić się i prezentować swo-
je historyczne autka nie mogli nachwalić 
się poziomu organizatorskiego, na jakim 
stał zlot. – Wszystko dopięte na ostatni gu-
zik, wspaniała atmosfera, wspaniali ludzi, 
nie żałujemy, że przyjechaliśmy do Myśle-
nic po raz kolejny, pokonując przy oka-
zji całą nieomal długość naszego kraju – 
powiedział nam arkadiusz rychert, gło-
wa czteroosobowej rodziny (żona agata, 
dwuletnia córeczka hania i czteroletni syn 
Franio), właściciel czerwonego mini, lau-
reat pucharu za najdalszą odległość jaką 

załoga musiała pokonać, aby dotrzeć na 
myślenicki zlot.
w piątek rywalizowano w jeździe zręcz-
nościowej maluchem (test Stewarta czy-
li jajko na talerzu na masce samochodu) 
oraz strzelano na strzelnicy. najlepsi w 
jeździe to wśród kobiet agnieszka ko-
łodziejczyk zaś wśród mężczyzn Tomasz 
bednaryczyk.
w sobotę zwiedzano wieliczkę oraz bie-
siadowano w „banderozie” na Zarabiu 
zaś w niedzielę, już na rynku w Myśle-
nicach wybierano najładniejsze „minia-
ki”. i tak puchar za najstarszy samochód 
(1965 rok) otrzymał Tomasz bednarczyk 
z krakowa, puchar za najbardziej orygi-
nalny egzemplarz trafił do rąk Dawida 
Molikiewicza (także z krakowa) zaś za 

Władysław Hodurek i jego dru-
żyna są bardzo konsekwentni 

w działaniu i z roku na rok organizu-
jąc zlot samochodów marki mini w 
Myślenicach coraz wyżej podnoszą 
organizatorską poprzeczkę.

Wciąż lepiej i lepiejSEDNO
patronuje
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Już PO raZ DwuDZieSTy DO-
bCZyCe ObChODZiły SwO-

je święTO. PO raZ TrZynaSTy 
ZOrganiZOwała je DOwODZO-
na PrZeZ Marię brOżek iZba 
gOSPODarCZa DOrZeCZa raby. 
Tyle STaTySTyki. a jak bawi-
li Się PrZeZ TrZy Dni DObCZy-
Canie?
świetnie. Tak można by krótko i treści-
wie. Przez trzy dni na scenie ustawionej 
u stóp zapory dobczyckiej (a może raczej 
na jej tle) odbywały się występy i prezen-
tacje. Po rocznej przerwie wskrzeszono 
wybory na miss powiatu myślenickiego. 
Podobnie jak trzykrotnie wcześniej prze-
prowadził je jacek róg, kiedyś pomysło-
dawca tej imprezy. Do konkursu stanęło 
siedem dziewczyn. wystąpiły na scenie 
czterokrotnie prezentując się publiczno-
ści i specjalnie powołanemu na tę okazję 
jury. Ostatecznie jurorzy postawili na Pau-
linę kickę (rozmowa z miss powiatu my-
ślenickiego 2015 na stronie 11).
Prezentacje sceniczne pomyślane zosta-
ły tak, aby oprócz zaproszonych gwiazd 
wieczoru mogli pokazać się także wyko-
nawcy miejscowi. Stąd oprócz Donatan 
& Cleo oraz Zbigniewa wodeckiego, ar-
tystów z dwóch różnych biegunów mu-
zycznych, na scenie pojawiła się także or-
kiestra dęta OSP Dobczyce ze swoim wie-
loletnim kapelmistrzem józefem Maniec-

kim (patrz zdjęcie obok) oraz małe tancer-
ki z zespołu tanecznego „intox”.
jak łatwo się domyśleć wspomniane 
gwiazdy wieczoru przyciągnęły na plac 
pod zaporą tłumy dobczycan. świetnie 
się przy obu koncertach bawiono. Dino-
zaur polskiej muzyki rozrywkowej Zby-
szek wodecki, mieszkający niedaleko 
Dobczyc, bo w konarach, zagrał udany 
koncert przeplatając poszczególne utwo-
ry dykteryjkami i skeczami.
Po raz pierwszy zobaczyliśmy wodeckie-
go w takiej roli. Zazwyczaj piosenkarz wy-
konuje utwory w konwencji lirycznej, no-
stalgicznej, najczęściej śpiewa o miłości. 
Tymczasem w Dobczycach zagrał jeden 
utwór rockowy, podczas którego tańczył 
na scenie, a nawet padł na … kolana, jak 
na wykonawcę rocka przystało. Przez mo-
ment po zakończeniu utworu łapał oddech, 
aby za chwilę przejść do kolejnej dykte-
ryjki i kolejnej piosenki. w finale swoje-
go występu wodecki zaśpiewał w duecie 
z … Marią brożek (patrz zdjęcie obok) 
za co otrzymał rzęsiste brawa i … pięk-
ny bukiet kwiatów. Prawdziwym przebo-
jem wieczoru i koncertu wodeckiego było 
wspólne wykonanie dwóch utworów przez 
artystę, towarzyszący mu zespół i … or-
kiestrę dętą OSP Dobczyce. Ta sceniczna 
znajomość datuje się na grudzień ubiegłe-
go roku, kiedy to orkiestra i piosenkarz 
wspólnie wykonali kolędę w programie 

nagrywanym w krakowie dla stacji tele-
wizyjnej Polsat.
Orkiestra dęta OSP w Dobczycach poka-
zała się podczas Dni Dobczyc z zupełnie 
innej strony, niż zazwyczaj. Zamiast pate-
tycznych marszów i utworów „pod nogę” 
orkiestra zaproponowała utwory z reper-
tuaru m.in. anny jantar, zespołu „abba” 
oraz leonarda Cohena.
Trwające trzy dni święto Dobczyc zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni oraz degu-
stacja kilkupiętrowego tortu, który trady-
cyjnie wykonały piekarnie „Złoty kłos” i 
„Dom chleba”, a którego wystarczyło dla 
wszystkich.

Dni Dobczyc 2015

Wodecki i dętaPrzez trzy dni dobczycanie 
bawili się podczas święta 

swojego miasta. Hitem Dni 
Dobczyc 2015 był występ Zbi-
gniewa Wodeckiego z … or-
kiestrą dętą OSP w Dobczy-
cach.

(RED)

foto: maciej hołuj

Jeśli POwieM, że świaT kOń-
CZy Się niewiele POnaD STO 

kilOMeTrów OD naSZegO My-
śleniCkiegO PrOgu, TO wielu 
CZyTelników PrZyjMie TO, je-
śli nie Za DOwóD ZMąCenia MO-
jegO uMySłu, TO Z PewnOśCią 
Za SwegO rODZaju „ChwyT re-
klaMOwy”. SPOre grOnO OSób, 
kTóre PODróżOwały Ze Mną DO 
MiejSC, O kTóryCh DZiSiaj OPO-
wieM, PODPiSuje Się jeDnak ObO-
Ma rękaMi POD TakiM STwier-
DZenieM. 
To „Polska za progiem”, a równocześnie 
coś niezmiernie odległego, odstającego 
wyraźnie od tego, do czego jesteśmy przy-
zwyczajeni - dzika przyroda, pustkowia, 
znikające z dnia na dzień ślady po daw-
nych mieszkańcach, spokój i cisza zakłó-
cana jedynie głosami rzadkich ptaków dra-

pieżnych: orła przedniego, orlika krzykli-
wego czy trzmielojada. Po zmierzchu usły-
szeć można wołanie puchacza, sowy usza-
tej, puszczyka uralskiego, ale radzę przed 
zapadnięciem zmroku poszukać jakiegoś 
bezpiecznego schronienia, bo to królestwo 
rysia, wilka i niedźwiedzia. One żyją tam 
naprawdę i nie są odgrodzone prętami kla-
tek. Dlatego choć złota jesień w rejonie 
Magury wątkowskiej jest najbardziej ma-
lowniczą porą, lepiej odwiedzić te miej-
sca latem, gdy dzień jest długi.
ludzie oczywiście też tu żyją, jak niemal 
we wszystkich zakątkach naszego globu. 
Są jednak nieliczni i życie ich nie jest ła-
twe. wymaga wielkiego samozaparcia, 
często graniczącego z desperacją lub swo-
istego „twórczego szaleństwa” w rodza-
ju tego, które cechuje rodowitego warsza-
wiaka – pisarza andrzeja Stasiuka osiadłe-
go od lat w pobliskim wołowcu.

Drogi są kiepskie, często polne i wybo-
iste, po deszczu głębokie koleiny wypeł-
nia woda, a grząskie błoto utrzymuje się 
tygodniami. brak zasięgu sieci komórko-
wych, do szpitala i apteki daleko, nie ma 
sklepów, barów, policji. Są za to samot-
ne, pochylone krzyże, zapuszczone cmen-
tarze – pamiątki po wielkiej wojnie, za-
rośnięte fundamenty łemkowskich chy-
ży, nowo postawione symboliczne drzwi 
w futrynach, z tablicami zawierającymi 
plany i opisy wsi, których … nie ma. jest 
smutek wszechobecny. Trzeba go dotknąć 
i zapamiętać.
jedziemy. Po niespełna dwóch godzinach 
jazdy opuszczamy gorlice kierując się w 
stronę przejścia granicznego konieczna. 
we wsi Pętna odbijamy w lewo na drogę 
znacznie gorszej klasy. To będzie regułą 
na tej wyprawie. każdy zakręt, każde roz-
widlenie przybliża nas do „końca świata”. 
Pojawiają się dwujęzyczne znaki drogowe 
z polskimi i łemkowskimi nazwami wsi. 
nawierzchnia coraz gorsza, asfalt coraz 
bardziej dziurawy. Trasa wiedzie przez 
las, lekko pod górę. Docieramy do rozwi-
dlenia we wsi banica. w lewo jest woło-

wiec - siedlisko andrzeja Stasiuka i sie-
dziba coraz bardziej popularnego wydaw-
nictwa „CZarne”. w prawo za górami i 
lasami są wsie, których nie ma. 
Po kilkuset metrach pierwszy postój przy 
wykarczowanym w caliźnie świerkowe-
go lasu prostokącie. Teren otoczony ka-
mienno - stalowym ogrodzeniem, z obe-
liskiem w centralnej części - to miejsce 
tragedii, która rozegrała się tutaj w nocy z 
27/28 sierpnia 1944 roku. lecący z lotni-
ska Campo Cassale we włoszech samolot 
hP haliFaX FS-P(jP-295) z siedmio-
osobową polska załogą pod dowództwem 
kpt. Franciszka Omylaka został zestrzelo-
ny przez niemieckiego nocnego myśliw-
ca. Zadanie, którego celem była pomoc 
dla Powstania warszawskiego nie zostało 
wykonane. śmierć ponieśli wszyscy lotni-
cy. Ciała ich, wówczas jako jeszcze niezi-
dentyfikowanych ofiar, zostały pogrzebane 
przez miejscową ludność na miejscu zda-
rzenia. wiosną 1945 roku dokonano eks-
humacji przenosząc szczątki na cmentarz 
w pobliskiej krzywej, a znacznie później, 
już po dokonaniu identyfikacji poległych, 
prochy ich spoczęły na Cmentarzu rako-

wickim w krakowie.
Pod świerkami, pomiędzy jaskrawymi, 
słonecznymi promieniami nie ma już ani 
śladu po tamtych zdarzeniach. Podobnie 
jak nie ma śladów pobytu w tym miej-
scu czeskiego pisarza jachyma Topola. 
To właśnie tutaj w towarzystwie trzech 
kompanów oczekiwał na kontakt ze Sta-
siukiem. Dla tego spotkania poświęcili 
wiele przechodząc z „Supermarketu bo-
haterów radzieckich” w bardejovie no-
cami przez leśne bezdroża. Marzy mi się 
spotkać ich w komplecie: Topola, Stoilo-
va, Placka, Pernasa i Stasiuka. To było-
by coś. nie ma ich jednak. nie ma nawet 
butelek po piwie. Za to klimat jest nadal 
ten sam: trochę nostalgiczny, trochę deka-
dencki, bardzo upajający. 
Przed nami jeszcze parę kilometrów kiep-
skiego asfaltu do jasionki. Tam dociera au-
tobus, chyba dwa razy w ciągu dnia, bez 
niedziel i świąt. wcześniej zatrzymujemy 
się we wsi krzywa (krywa). Oglądamy 
z zewnątrz ciekawą drewnianą cerkiew 
świętych kosmy i Damiana z 1924 roku i 
również drewnianą, wolnostojącą dzwon-
nicę. budowla o cechach architektury sta-
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IV Myślenicki Zlot Mini

foto: autor

SEDNO
patronuje

marek stoszek

najładniejsze mini classic do rąk małżeń-
stwa Marii i Przemysława Trzcińskich ze 
Zduńskiej woli.
aż strach się bać co hodurek i grupa jego 
przyjaciół wymyślą za rok, kiedy odbywać 
się będzie piąty, jubileuszowy zlot samo-
chodów mini.

WłADYSłAW HO-
DUREK: Sukces or-
ganizatorski zlotu to 
zasługa wielu odda-
nych jego sprawie lu-
dzi. Bez pomocy za-
przyjaźnionych osób 
nie byłbym w stanie 

ogarnąć wszystkiego. Zatem tą dro-
gą dziękuję tym, którzy przyczyni-
li się do organizacji zlotu. Mam na-
dzieję, że piata edycja Myślenickiego 
Zlotu Mini jako jubileuszowa będzie 
stała na jeszcze wyższym poziomie 
organizacyjnym. Mam już deklara-
cję pomocy od osób w zlot zaanga-
żowanych. Już teraz zabieramy się 
za organizacje zlotu 2016.

foto: maciej hołuj

ORgANIZATORZY, SPONSORZY ORAZ PATRONI IV 
MYŚLENICKIEgO ZLOTU MINI MYŚLENICE – WIE-
LICZKA 2015: Auto – Hol Władżes (Władysław Ho-
durek), Komex (Tadeusz Malina), Akbud (Krzysz-
tof Kołodziejczyk), Motosport Myślenice (Stani-
sław Skałka, Stanisław Kaleta, inni działacze klu-
bu), Mini Dobrzański (Jerzy Dobrzański), Maspex 
Wadowice, Solne Miasto – Centrum Edukacyjno – 
Rekreacyjne w Wieliczce, Cukiernia Dziadkowiec 
(Magdalena i Jan Dziadkowcowie), Moda Mini, slep 
przyjazny rodzicom (Dawid Molikiewicz), Willa Bu-
kovinka, „Agro Bud” Myślenice (Jerzy Rachwał), 
Sidi Reklama (Michał Sidor), Reklama Wójcik, Dru-
karnia grafipack (Mirosław Isbrandt), Powiat My-
ślenice, Miasto i gmina Wieliczka, UMig Myślenice, 
Koło gospodyń Miejskich górne Przedmieście My-
ślenice, Polski Związek Motorowy, „Dziennik Pol-
ski”, Myślenicka Telewizja Powiatowa iTV, „gaze-
ta Myślenicka”, portal „Miasto – info”.
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(RED)

roruskiej jest rzadko spotykaną formą na 
terenie zachodniej łemkowszczyzny. Do 
wiosny 1947 roku była to świątynia pra-
wosławna. w wyniku akcji przesiedleń-
czej w ramach operacji „wisła” cała lud-
ność łemkowska krzywej została wysie-
dlona, a opuszczoną i niszczejącą cerkiew 
przejęła parafia rzymskokatolicka. Obok 
cerkwi znajdują się resztki cmentarza wo-
jennego nr 54. Odtworzony nieprofesjo-
nalnie przez godne pochwały, choć spon-
taniczne działania miejscowych leśników 
zatracił on jednak swój pierwotny, arty-
styczny charakter nadany przez projek-
tanta, wybitnego słowackiego architekta 
Dusana jurkovica.

Krzywa cerkiew świętych Kosmy i Damiana.

takiCh weSel już DZiSiaj w 
PCiMiu nie Ma. TraDyCja gi-

nie w narODZie. DOMy weSel-
ne, kTóre rOSną jak grZyby 
PO DeSZCZu nie Mają w SwOiM 
PrOgraMie weSel, kTóre kul-
TywOwałyby luDOwą TraDy-
Cję. a SZkODa. DlaTegO, aby Za-
ChOwać w PaMięCi Dawne Ob-
rZęDy wyMyślOnO w PCiMiu in-
SCeniZaCję weSela kliSZCZaC-
kiegO POD ChMurką CZyli w 
PlenerZe.
Pomysł wyszedł od justyny urban, dyrek-
torki gminnego Ośrodka kultury i Sportu 

w Pcimiu. - Wesele kliszczackie prezento-
wane było zazwyczaj przy okazji złotych 
godów w gminie Pcim, ale pomyśleliśmy, 
że można je przecież pokazać szerszemu 
gronu i tak zrodził się pomysł insceniza-
cji plenerowej – mówi justyna urban. re-
żyserią tego niecodziennego spektaklu za-
jęła się Dorota ruśkowska, założycielka 
Myślenickiego Teatru w Stodole, z pomo-
cą przyszli członkowie zespołów folklo-
rystycznych „Pcimianie” z Pcimia i „To-
porzanie” z Tenczyna. To właśnie dwoje 
młodych członków „Toporzan” Magdale-
na Druzgała i Sebastian Paś (patrz zdję-
cie obok) wcieliło się w role panny mło-
dej i pana młodego.
inscenizacja rozpoczęła się pod budyn-
kiem OSP Pcim, gdzie publiczność obej-
rzała scenę przyjścia swatów. Potem sce-
nę wieczoru panieńskiego. następnie or-
szak weselny dwoma bryczkami udał się 
do zainscenizowanego przy drodze ołta-
rza, gdzie ksiądz (w którego rolę wcielił 
się myślenicki aktor – amator Zdzisław 
uchacz, patrz zdjęcie obok) udzielił mło-
dej parze sakramentu małżeństwa. Od ołta-
rza młodzi i towarzyszący im orszak uda-
li się na plac przed budynkiem „Pcimian-
ki” gdzie wszyscy (także licznie przybyli 
mieszkańcy Pcimia) biesiadowali na wiej-
skim weselu. Do tańca przygrywała góral-
ska kapela, której muzycy przybyli do Pci-
mia z kilku podhalańskich wsi: Poronina, 

Czarnego Dunajca i Zębu.
Przygotowania do inscenizacji trwały od 
marca. włączyli się w nie m.in. radna 
rady gminy, sołtys, szefostwo ukS ko-
nik, pracownicy gOkiS-u. lista sponso-
rów przedsięwzięcia jest długa. Obejmu-
je takie firmy jak: Złoty kłos z Dobczyc, 
Filipek Staf z Tokarni, Cukiernię Sawic-
kich z Myślenic, firmę grażyny i janusza 
Ziębów z Pcimia, firmę Dom Ogród Sad 
z Pcimia, pcimskiego lewiatana, firmę 
Trójbud z Pcimia, krakowski bank Spół-
dzielczy (oddział w Pcimiu), firmę inter-
bud z Pcimia, ag System z krakowa, ko-
nik ze Stróży. Z pomocą przyszedł także 
urząd gminy w Pcimiu oraz zaprzyjaź-
niony gOkiS w lubniu. 

Takich wesel już nie ma

główni wykonawcy Wesela 
Kliszczackiego: muzyka: Zespo-
ły regionalne Pcimianie i toporza-
nie, scenografia: aneta Buda, Ju-
styna urban, Dorota ruśkowska, 
choreografia: Magdalena Miroch-
na, andrzej i Barbara Druzgała, w 
rolach głównych: Magdalena Dru-
zgała, Sebastian Paś, Maria Ko-
zak, Piotr róg, Maria Druzgała, 
Grażyna Zięba, tadeusz Kozak, 
Jan Jantas, Zofia róg, Stanisła-
wa Muniak, teresa Kwaśniak, ka-
pela pod kierownictwem andrze-
ja Partyki.

(RED)

plenerowa inscenizacja “Wesela Kliszczackiego” w pcimskim GOKiS

Jak ważną rZeCZą jeST Pa-
Mięć hiSTOryCZna nie TrZe-

ba nikOgO PrZekOnywać. PrZy-
biera Ona różne FOrMy. O jeD-
nej Z niCh ChCiałbyM OPOwie-
DZieć i Zabrać naSZyCh CZy-
Telników DO MiejSCOwOśCi 
VelkrOP na SłOwaCji.
wieś nie jest duża. Znajduje się w kra-
ju preszowskim, w powiecie Stropkov. 
Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 
1408. według danych z dnia 31 grudnia 
2012 roku wieś zamieszkiwało 219 osób, 
w tym 129 kobiet i 90 mężczyzn. na tere-
nie tej osady znajduje się cmentarz z okre-
su i wojny światowej, na którym spoczy-
wają szczątki ponad 8160 żołnierzy wal-
czących armii. wśród tak ogromnej rzeszy 
poległych tylko 11 znanych jest z imienia 
i nazwiska, reszta to żołnierze bezimienni. 
w roku 2010 za sprawą słowackiego sto-
warzyszenia kVh beskydy powstała ini-
cjatywa odbudowy tej wielkiej nekropo-
lii. Organizacje z: Czech, węgier, Słowa-
cji i Polski działające w ramach między-
narodowej organizacji Visegrad working 
group for Military Cemeteries, a zajmują-

ce się upamiętnieniem dziedzictwa i woj-
ny światowej przystąpiły do działania. w 
dniach 10 – 11 lipca bieżącego roku wszy-
scy wspomniani spotkali się w Velkropiu. 
Prace wykowywane były według zacho-
wanych planów z archiwum Ck austrii 
pod okiem architekta. nikt nie szczędził 
sił. kiedy po raz pierwszy w roku 2009 
przybyłem na cmentarz w niczym nie 
przypominał on nekropolii wojennej. był 
zarośnięty krzewami, praktycznie nie wi-
doczne były pola grobowe, cmentarz za-
rastał chwastami. Początki były bardzo 
trudne. w chwili obecnej głównie dzięki 
uporowi Martina Drobnaka i radosława 
Turika z kVh beskydy cmentarz odzy-
skuje dawną świetność. niezwykłe w tym 
wszystkim jest to, że do prac na cmenta-
rzu stawiają się pasjonaci, których niejed-

nokrotnie dzielą pokolenia. ramię w ra-
mię pracują ojcowie z synami oraz dziad-
kowie z wnukami, wszyscy ofiarnie i bez 
narzekania. każdorazowo prace na cmen-
tarzu poprzedzone są studiowaniem lite-
ratury na ten temat i w trakcie prac prak-
tycznie wszyscy wiedzą co w danym miej-
scu się wydarzyło.
w tym roku również Myślenice miały 
swój skromny wkład w odbudowę cmen-
tarza. Z ramienia Crux galiciae w pracach 
uczestniczyli andrzej boryczko oraz pi-
szący te słowa, a z ramienia Polskiego 
Towarzystwa historycznego o/ Myśleni-
ce bartek jania.
gdyby ktoś z Państwa w czasie wakacyj-
nych wypraw zawędrował na wschodnią 
Słowację to gorąco zachęcam do odwie-
dzenia Velkropu. w obecnej chwili nie 

przedstawia on jeszcze imponującego mo-
numentu, ale wart jest zadumy i obejrze-
nia. To przecież niemy świadek minionej 
historii, miejsce, które jak sto lat temu jed-
noczyło wiele walczących narodowości 
obecnie jednoczy kilka organizacji, które 
za cel wzięły sobie przywrócenie pamię-
ci o tym miejscu.
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Myśleniczanie odnawiali cmentarz w Velkropiu
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pies jaki jest każdy widzi

prezentacje - członkowie Myślenickiej Grupy Poetyckiej “Tilia” - PIOTR OPRZĘDEK

Swojego psa narysował „Sednu” edward Zadora sekretarz urzędu gminy w Pcimiu.
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Sprawy księdza Godawy

dietetyk radzi (1)

tekst: agnieszka zięba

foto: maciej hołuj

foto: maciej hołuj

urodził się 
w Myśle-

nicach w 1964 
roku i choć od 
trzydziestu lat 
mieszka w Stró-
ży, wciąż czuje 
się bardzo moc-
no związany z 
Myślenicami, 
stąd też wiersz 
zamieszczony 
poniżej. O My-
ślenicach mówi 

z zaangażowaniem, nawet pewnego ro-
dzaju czułością, wspomina rynek sprzed 
lat; mówi o stacji paliw i postoju taksó-
wek. uważa, że dziś rynek stał się już sta-
rówką – ucichł, stał się miejscem spotkań 
i wydarzeń kulturalnych.
Debiutował w 1994 roku na łamach „ga-
zety Myślenickiej”, jego wiersze ukazy-
wały się w takich gazetach jak: „Dzien-
nik Polski”, „gazeta krakowska”, „nie-
dziela” czy „lamelli”. Publikował też w 
fińskich gazetach: „bohemii” i „kouvo-

lan Sanomat”. Teksty stały się inspiracją 
dla kompozytorów: roberta bylicy, Zbi-
gniewa Morawskiego, łukasza Szlachetki 
i wielu innych. wiersze znalazły się w re-
pertuarze takich zespołów jak „imię róży” 
czy „Dotyk anioła”.
wydał 9 tomików poetyckich: „wierszo-
wisko” (1996), „ścieżką i autostradą” 
(1998), „w kaplicy snów” (2000), „Sło-
wa” (2003), „Dziesięć na dziesięć” (2004), 
„i nic poza tym” (2006), „na skrzydłach 
porannych aniołów” (2007), „krople od-
mierzonego czasu” (2011) oraz „nie mam 
przepisu na to życie” (2012). Trudno wy-
mienić wszystkie publikacje zbiorowe, 
jego wiersze znajdują się we wszystkich 
tomikach myślenickiej grupy literackiej 
„Tilia” – „novo”, „archipelag”, „Struktu-
ry pamięci”. nie sposób wymienić także 
wszystkich nagród, które otrzymał za swo-
je teksty, jest ich blisko 30. w 2009 roku 
otrzymał nagrodę Powiatu Myślenickie-
go w dziedzinie kultury i sztuki.
Trudno powiedzieć, czy Myślenice mo-
głyby się cieszyć grupą poetycką, gdyby 
nie Piotr. To właśnie on 13 września 2002 

roku wraz z ingą Maliną – kuś, Piotrem 
ślusarczykiem i Maciejem Skowronkiem 
założył „Tilię” w myślenickiej bibliote-
ce. Został przewodniczącym grupy, zaj-
mował to stanowisko do 2009 roku, kie-
dy na czele „Tilii” stanęła jadwiga Mali-
na – żądło.
w życiu zajmował się wieloma rzeczami: 
układał krzyżówki (także dla „gazety My-
ślenickiej”), pracował w hotelu, a od 8 lat 
pracuje w dobczyckim „wawelu”. Pisze z 
potrzeby serca. - Nie potrafię nie napisać. 
Piszę o tym, co jest we mnie, co mnie inspi-
ruje, cieszy, smuci. Chcę podzielić się tym 
ze światem. Prawdziwa poezja jest pisa-
na uczuciami – mówi. żałuje wierszy, któ-
rych nie napisał. w jego życiu jest miejsce 
nie tylko dla pracy i wierszy. rozwiązuje 
szarady, poza tym – czyta. interesuje go 
historia, zwłaszcza okres średniowiecza. 
Szuka odpowiedzi na trudne pytania. Za-
strzega, że sens życia już znalazł, ale wciąż 
rozczytuje się w autorach, którzy na trwa-
łe znaleźli miejsce w światowej filozofii. 
Podziwia takich filozofów jak św. augu-
styn i hildegarda z bingen. kiedy mówi 

o poezji, w jego głosie słychać miękkie 
nuty. kiedy z nim rozmawiałam, nie mo-
głam nie dostrzec spokoju, który z niego 
emanuje. Mówi z lekkim uśmiechem, ci-
cho, spokojnie. Może to wpływ obcowa-
nia z poezją i filozofią?

Myślenicka Starówka
ramiona miasta

mackami swych przedmieść
coraz dalej

dalej sięgają
rogatki kiedyś uśpione

pełną piersią dziś oddychają

za to w centrum
coraz ciszej

i ciszej
tak się rodzi

Myślenicka Starówka
serce miasta

od wieków bijące
skąd Madonna

Myślenicka Pani
śle nam łaski nieustające

styczeń 2015

wakaCje TO CZaS wyjaZ-
Dów, ODPOCZynku, wa-

rZywnO – OwOCOwej ObFiTO-
śCi, ale i niebeZPieCZeńSTw, 
kTóre MOgą kryć Się naweT 
w najbarDZiej niewinnie wy-
gląDająCyCh śrODkaCh SPO-
żywCZyCh.
Owoce są zdrowe, smaczne i dietetyczne, 
jednak nawet one mogą nam zaszkodzić. 
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, 
że przed spożyciem muszą być dokładnie 
umyte, najlepiej w bieżącej, chłodnej wo-
dzie. Dotyczy to nie tylko tych, które się 
kupuje (nawet zatwierdzone środki ochro-

ny roślin mogą szkodzić człowiekowi po 
spożyciu, owoce często leżą w skrzyn-
kach tuż przy ruchliwej ulicy, w czasie 
wybierania przez kupujących przecho-
dzą prze setki rąk), ale także wyhodowa-
nych na własnej działce czy zebranych w 
lesie. na wszystkich osiada pył, mają one 
kontakt ze zwierzętami i ich wydalinami. 
To, że nie ma się psa albo kota niczego 

nie zmienia – przez ogród może przebie-
gać ulubiona trasa kota sąsiada czy łasi-
cy. wystarczy, że zrobią sobie toaletę na 
grządce poziomek.
Sądzę jednak, że najważniejszą kwestią w 
czasie wzmożonego wydalania wody z po-
tem na skutek temperatury oraz zwiększo-
nej aktywności fizycznej jest odpowied-
nia ilość i jakość przyjmowanych płynów. 

wielu ludzi pije stanowczo za mało, nie-
którzy nawet poniżej litra w ciągu doby. 
nadmiar napojów energetyzujących to nie 
tylko kalorie, może on spowodować bez-
senność, nadmierne pobudzenie czy do-
legliwości żołądkowe.
kolorowe napoje gazowane to źródło nie-
zdrowych cukrów prostych, które „stoją” 
za centymetrami w pasie. najlepszym 

wyborem na letnie upały jest woda albo 
herbata i to wcale nie mrożona, bo or-
ganizm takich zimnych pryszniców nie 
lubi. Chłodna w zupełności mu wystar-
czy, za to w ilości minimum dwóch li-
trów w ciągu doby.
na koniec – objawy odwodnienia: wzmo-
żone pragnienie, suchość w ustach, osła-
bienie koncentracji, uczucie senności, 
zmniejszona elastyczność skóry, może 
wystąpić temperatura, w skrajnych przy-
padkach utrata przytomności. najbardziej 
narażone na odwodnienie są dzieci i oso-
by starsze.
Dietetyk dyplomowany Agnieszka Zięba

Dużo pić i starannie myć owoce

mała czarna – zazwyczaj drobna, 
niewielkiego wzrostu i gabarytu, śnia-
da lub ciemnoskóra ślicznotka o ape-
tycznej aparycji, skutecznie wręcz 
zniewalająco pobudzająca smakoszy 
i adoratorów aromatem swej urody i 
wielorakich pachnideł o kofeinowym 
podłożu. w usposobieniu wyjątkowo 
szalona i frywolna … bez skrupułów 
i skrępowania wysiaduje zmyślnie 
i prowokacyjnie na obrzeżach wie-
lokształtnych ław, stołów, stolików, 
biurek itp. Można ją tradycyjnie spo-
tkać m.in. w barach, kafejkach i in-
nych lokalach dziennego lub całodo-
bowego postoju …, zamknąć dziób 
– niezwykle skomplikowany zabieg 
operacyjny polegający na spektaku-
larnym ubezwłasnowolnieniu, a po-
tem zamknięciu (na czas nieokreślo-
ny) zbytnio rozchylonego i rozdzia-
wionego dzioba … np. ptasiego lub 
… innego …, mieć kwaśną minę – 
zazwyczaj następuje ona po spożyciu 
„kwaśnicy” lub kwaśnego mleka, wy-
kształciuchy – zdecydowanie rozwi-
nięci intelektualnie i umysłowo oby-
watele rzeczpospolitej, legitymujący 
się dyplomem ukończenia w oryginal-
nym stylu wyższych uczelni. najczę-
ściej paradujący w ekstra używanej 
odzieży pochodzącej z popularnych 
na tynku „ciucharni”, być nienażar-
tym – tzn. bez umiaru i bez pamięci, 
łakomie i wręcz żarłocznie pożerać w 
nieprzyzwoitych ilościach kęsy, a na-
wet kawały ostro pieprzynych żartów, 
dowcipów zaprawionych dużą dawką 
wielickiej soli, a także nadmierną ilo-
ścią ostrych przypraw pochodzących z 
własnej lub cudzej produkcji, ociepla-
nie stosunków – wysoce komfortowe 
i wręcz zbawienne dla poprawy nad-
wątlonych relacji międzyludzkich np. 
męsko – damskich, rodzinnych, towa-
rzyskich, a nawet krajowych i mię-
dzynarodowych, przedsięwzięcie po-
dejmowane przy użyciu znanych, po-
wszechnie dostępnych na rynku środ-
ków o/grzewczych np. poduszek, koł-
der, koców, ciepłych kurtek, płaszczy 
lub dodatkowo przy użyciu środków 
dopingujących np. dobrego słowa, 
albo kielicha słodkiego wina.

Marcin godawa 
*** 

Rzuć nocą jabłko w niemy ogród. 
Ktoś dłoń zanurzy pod pokrzywę.

A potem czekaj, aż na powrót 
Księżyc jak kamyk stuknie w szybę.

Firanki pościel kopie sierpień,
Tylko skrzypiące ciało śpi.

Wciąż jeszcze mogą tamte świerszcze 
Przelewać strużkę twojej krwi. 

W słomianych dzbanach piwo pszenne:
Wszystkim, co nie chcą spać wystarczy.
Ktoś się próbuje spotkać ze mną

U dróg rozstajnych
pierwszych zmarszczek.

Jako, że trwają wakacje, a w 
związku z nimi czas urlopów, 

ksiądz Marcin godawa ograniczył 
się w tym miesiącu tylko do wier-
sza. wiersz jest, jak sam napisał w 
mailu do nas, wierszem sierpnio-
wym. Oto on:
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twarze Sedna - Nikola i Paulina Szlachta
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SEDNO

Dwie MłODe juDOCZki Z bO-
rZęTy, SiOSTry: nikOla i 

Paulina SZlaChTa Mają w Chwi-
li ObeCnej wakaCje. ZaSłużyły 
na nie SOliDnie jak MałO kTO, 
CiężkO PraCująC PrZeZ Cały 
SeZOn. wakaCje nie bęDą jeD-
nak ZbyT Długie. Obie ZawOD-
niCZki CZeka bOwieM jeSZCZe w 
TyM MieSiąCu wyjaZD na ObóZ 
kaDry. nikOla uCZeSTniCZyć 
bęDZie w ObOZie kaDry wOje-
wóDZkiej, Paulina w ObOZie ka-
Dry narODOwej.
kiedy przed dwoma laty rozmawialiśmy 
na łamach „Sedna” z siostrami tylko jed-
na z nich, Paulina, pewna była tego, że 
chce uprawiać judo. nikola podchodziła 
do sprawy mniej optymistycznie. Dzisiaj 
obie deklarują, że judo jest dla nich przy-
szłością i że chcą ten sport uprawiać na 
coraz wyższym poziomie. – Kiedyś nie 
byłam tak mocno przekonana co do mo-
jej sportowej przyszłości, ale teraz, kie-
dy udało mi się uzyskać kilka wartościo-
wych wyników z mistrzostwem Polski ju-
niorów młodszych na czele, moja moty-
wacja jest zupełnie inna – mówi niko-
la. Tytuł, o którym wspomina czternasto-
letnia judoczka wywalczony został przez 
nią podczas Mistrzostw Polski juniorów 
młodszych w lubaniu. – Udało mi się po-
zostawić w pobitym polu pięć rywalek – 
mówi nikola. – Najtrudniejsza była wal-
ka finałowa z Igą Sienkiewicz. Wygrałam 
ją przez duszenie. nikola podkreśla, że dla 
niej wciąż największym problemem jest 
towarzyszący jej przed walką stres. – Mu-
szę nad tym popracować – obiecuje. niko-
la jest uczennicą ii klasy gimnazjum nu-
mer 3 na Zarabiu. Ma czternaście lat i po-
dobnie jak jej starsza o rok siostra Pauli-
na trenuje judo w barwach krakowskiego 
klubu wisła. Do tej pory walczyła w ka-
tegorii wagowej 40 kilogramów.
Paulina jest zawodniczką bardziej do-
świadczoną od nikoli. walczy w katego-
rii wagowej 44 kilogramów. jest kadetką. 
Trenuje w tej samej co nikola wiśle kra-
ków. w tym sezonie Paulina zadebiutowa-
ła w zawodach o randze Mistrzostw euro-
py. Pojechała na nie do Sofii wraz z kadrą 
narodową w nagrodę za osiągnięte w Pu-

charze Polski wyniki. – Niestety Mistrzostwa Euro-
py okazały się dla mnie zupełnie nie udane – mówi 
Paulina. – Przegrałam już swoją pierwszą walkę z 
Belgijką, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce i 
odpadłam z turnieju. Było to jednak dla mnie duże 
doświadczenie i obycie się z imprezą na poziomie 
europejskim. Myślę, że podobnie jak Nikolę, przed 
każdą walką „zjada” mnie stres. To paraliżujące 
uczucie. Muszę pracować nad tym, aby ograniczyć 
jego skutki do minimum.
największym sukcesem kończącego się sezonu 
było dla Pauliny wywalczenie tytułu drugiej wice-
mistrzyni Polski w kategorii 44 kilogramów oraz 
siódme miejsce w rundzie Pucharu europy rozgry-
wanej w bielsku – białej. – Wystartowałam w tym 
sezonie w czterech rundach Pucharu Europy. Wal-
czyłam w Zagrzebiu, Teplicach, Berlinie i Bielsku – 
Białej. Zebrałam podczas tych zawodów sporo do-
świadczeń i obserwacji. Mam nadzieję, że już nie-
długo zaprocentują.
Sezon w judo praktycznie dobiega końca. Zapytali-
śmy zatem młode judoczki o plany na sezon 2016. 
– Chciałabym pojechać na Mistrzostwa Europy do 
Helsinek i wygrać tam podczas tego turnieju cho-
ciaż jedną walkę – mówi Paulina. – Myślę o tym, 
aby zdobyć kwalifikacje do Mistrzostw Europy i 
wziąć udział w zawodach Pucharu Europy rozgry-
wanych we Włoszech – mówi nikola. 
nie będzie łatwo zrealizować dziewczynkom te 
ambitne plany, ale obserwując ich zaangażowanie 
w trening i zaangażowanie rodziców w uprawia-
nie przez nie sportu można mieć nadzieję, a może 
nawet pewność, że dadzą radę.

PAULINA SZLACHTA – Mistrzostwa małopolski Juniorek Młodszych - wolbrom – i m, Puchar Polski Juniorek Młodszych 
– warszawa – V m, Puchar Polski Juniorek Młodszych – Bytom – i m, Puchar Polski Juniorek Młodszych – Gdynia – i m, 
Puchar Polski Juniorek Młodszych – Suchy las – i m, Puchar Polski Juniorek Młodszych – Suchy las – iii m, Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży (zawody traktowane na prawach Mistrzostw Polski) – luboń – ii m, Puchar europy Kadetek – Zagrzeb 
(chorwacja) – udział, Puchar europu Kadetek – teplice (czechy) – udział, Puchar europy Kadetek – Berlin (niemcy) – udział, 
Puchar europy Kadetek – Bielsko – Biała (Polska) – Vii m, Mistrzostwa europy kadetek – Sofia (Bułgaria) – udział.

NIKOLA SZLACHTA – Puchar Polski Młodzików – warszawa – i m, turniej judo w Zakopanem – i m, Puchar Polski Ju-
niorów Młodszych – Bytom – iii m, Puchar Polski Juniorek Młodszych – Gdynia – dwukrotnie i m, Memoriał Pytlasińskie-
go Młodzików – Kraków – i m, Puchar Polski Młodzików – Suchy las – i m, Puchar Polski Juniorek Młodszych – Suchy las 
– i m, Mistrzostwa Małopolski Młodzików – tuchów – i m, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – (na prawach Mistrzostw 
Polski) – i m.

wyniki uzyskane przez Paulinę i Nikolę w sezonie 2014/15

foto: maciej hołuj

Biegać każDy MOże, jeDen 
lePiej, Drugi gOrZej. PrZe-

bieC DZieSięć kilOMeTrów TO 
nie Dla każDegO krOMka Chle-
ba Z MaSłeM. Są TaCy (a jeST iCh 
CałkieM SPOra liCZba), kTó-
ryM SPrawia TO OlbrZyMie PrO-
bleMy. kieDy już jeDnak OSią-
gną MeTę biegu ZaPOMinają 
O wSZySTkiCh jegO TruDaCh i 
CieSZą Się Z TegO, że POkOnali 
właSne SłabOśCi.
ii bieg Dobczycki, impreza zakrojona na 
szeroką skalę, zgromadził na starcie 451 
zawodników i zawodniczek. Przyjechali 
do Dobczyc z różnych stron regionu i kra-
ju zachęceni doskonałą opinią pierwszej 
edycji zawodów. byli wśród nich tacy, któ-
rzy chcieli tylko sprawdzić swoje możli-
wości i marzyli o ukończeniu biegu, byli 
i tacy, którzy bieganiem zajmują się na 
co dzień, są zawodnikami lub trenerami 
tej dyscypliny sportu i mieli w planie od-
nieść zwycięstwo.
Trasę biegu wyznaczono częściowo po uli-
cach miasta, częściowo po jego malowni-
czych okolicach, między innymi koroną 
zapory dobczyckiej. było trochę płasko, 
trochę pod górkę, trochę w dół. na trasie 
czekały na biegaczy trzy strażackie becz-
kowozy. Druhowie, aby ulżyć biegnącym 
polewali ich wodą z sikawek.
Zanim ruszył bieg główny, na błoniach 
przy bazie zawodów (budynek regio-
nalnego Centrum Oświatowo Sportowe-
go im. Marcina Pawlaka) odbyły się bie-
gi dla najmłodszych. Trzylatki, czterolat-
ki ścigały się w asyście rodziców, starsza-
ki (chłopcy w wieku sześciu, siedmiu lat) 
rywalizowali bez oglądania się na tatę czy 
mamę. na piersiach zwycięzców zawisły 
medale, były też lody i nutella.
Punktualnie o 16 ruszył bieg główny, na 
starcie którego stanęło prawie pół tysią-

ca biegaczy. ścisk na starcie był olbrzy-
mi, ale szybko stawka biegaczy rozcią-
gnęła się choćby z tego powodu, że ra-
mię w ramię ruszyli do boju amatorzy i 
zawodowcy.
Pod nieobecność mistrza Polski adama 
Czerwińskiego z Czasławia, ubiegłorocz-
nego zwycięzcy biegu jako pierwszy linię 
mety minął andrzej lachowski, któremu 
pokonanie „dziesiątki” zajęło coś koło 32 
minut. w gronie pań triumfowała agniesz-
ka Cader, ale tak naprawdę zwycięzca-
mi biegu w Dobczycach byli ci wszyscy, 
którzy wcześniej czy później znaleźli się 
na jego mecie. 

II Bieg Dobczycki

Wyniki: open mężczyźni: 1.andrzej lachowski (Kraków, 
na zdjęciu obok), 2.Dominik Piwowarczyk (Dobczyce), 
3.Grzegorz Opiał (wiśniowa). Open kobiety: 1.agnieszka 
cader (Zabierzów), 2.eliza Pogan (Kobylany), 3.natalia 
Brożek – woźniczka (Kraków). Kategorie wiekowe – M20 
– 1. Dominik Piwowarczyk, M30 – 1.andrzej lachowski, 
M40 – robert Zielonka (chrzanów), M50 – Stanisław ra-
dzik (Łyczanka), M60 – Marek nowosielski (Sanok), M70 – 
Jerzy Kopta (Kraków). K20 – eliza Pogan (Kobylany), M30 
– agnieszka cader (Zabierzów), M40 – Joanna Szczepa-
nek (Olkusz), M50 – Krystyna Grabowska (Kraków), K60 
– Barbara Prymakowska (tarnów).

Biegać każdy może
foto: maciej hołuj
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Dadzą radę!
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