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Oddział Wsparcia dla Dorosłych działający pod 
auspicjami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym – oddział w My-
ślenicach obchodzi jubileusz pięciolecia powstania 
i działalności. Placówka opiekuje się aktualnie sie-
demnastoma osobami. Potrzeby są znacznie więk-
sze. Jeśli kierownictwo oddziału nie zdoła pozyskać 
pieniędzy z grantu, w marcu przyszłego roku gro-
zić mu będzie zamknięcie. O aktualnych problemach 
Oddziału Wsparcia dla Dorosłych oraz o obchodach 
jubileuszowych mówi kierowniczka oddziału Anna 
Kapusta.

SEDNO: ODDZIAł WSPARCIA DLA DOROSłYCh W MYŚLE-
NICACh OBChODZI JuBILEuSZ PIęCIOLECIA DZIAłALNO-

ŚCI. PROSZę PRZYPOMNIEć JASKIE BYłY POCZĄtKI tEJ PLA-
CóWKI. GDZIE MIEŚCIłA SIę PIERWOtNIE JEJ SIEDZIBA, CZY 
tRZEBA BYłO WłOżYć WIELE tRuDu W tO, ABY ZACZęłA 
fuNKCJONOWAć, KtO POMóGł W JEJ OtWARCIu I ILu LI-
CZYłA PODOPIECZNYCh?
ANNA KAPUSTA: Idea powołania placówki dla osób dorosłych towarzyszy-
ła naszemu Stowarzyszeniu od wielu lat. Od 2003 roku działał Ośrodek Re-
habilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, który obejmował opieką dzieci i 
młodzież do 24 roku życia. Pierwsi podopieczni OREW-u ukończyli edukację 
w 2007 roku. Powstawał problem jakie będą dalsze losy tych ludzi? Ani oni 
sami, ani ich rodzice nie wyobrażali sobie sytuacji, że zostaną w domu. Po-
czątkowo nasza grupa liczyła 6 podopiecznych. W kolejnych latach dochodzi-
ły do nas kolejne osoby i teraz mamy ich pod opieką 22. Zaczęliśmy poszu-
kiwać możliwości zorganizowania dla tej grupy jakiejś formy wsparcia. We 
wrześniu 2010 roku Stowarzyszenie powołało do życia Oddział Wsparcia dla 

Dorosłych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z PFRON rozpoczęliśmy re-
alizację projektu i regularne zajęcia dla 11 podopiecznych. Pierwsza siedziba 
Oddziału mieściła się na ul. Żwirki i Wigury 8. Wynajmowaliśmy tam parter 
domu, mieliśmy też do dyspozycji fantastyczny ogród. Powstanie naszej pla-
cówki nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób, które w różny spo-
sób wspierały nasze działania. Naszym dobrym duchem od samego początku 
była pani Teresa Chłosta – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
– Wychowawczego. Bez jej pomocy i wsparcia nie powstałyby nasze pierw-
sze projekty, dzięki którym rozpoczęliśmy regularne zajęcia i wyposażyliśmy 
lokal w podstawowy sprzęt. Zawsze mogliśmy liczyć na jej życzliwość, radę i 
doświadczenie. Wiele pracy w powstanie nowej placówki włożyli członkowie 
i Zarząd Stowarzyszenia. Wreszcie pracownicy Oddziału Wsparcia, którzy od 
początku byli zaangażowani w przygotowanie naszej pierwszej siedziby i jej 
urządzenie. Początkowo pracowaliśmy mając bardzo skromne środki i wypo-
sażenie. Teraz możemy powiedzieć, że mamy komfort. 
Proszę w kilku zdaniach przedstawić ideę działalności takiego ośrodka. 
Czym się zajmuje i jak stara się wypełniać swoje zadania?
Oddział Wsparcia jest placówką wsparcia dziennego – to znaczy, że nasi pod-
opieczni spędzają z nami część dnia, a po zajęciach wracają do swoich do-
mów, do swoich rodzin. Uważamy, że jest to najlepszy rodzaj wsparcia. Dla 
naszych rodzin priorytetem jest opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – 
tak długo jak tylko jest to możliwe. Ważne jest, aby wesprzeć rodziców czy 
opiekunów w ich bardzo ciężkiej pracy. Dzięki temu, że dziecko przez kilka 
godzin ma zorganizowane zajęcia i opiekę, pracujący rodzice mogą konty-
nuować pracę zawodową. Dla wielu rodziców jest to czas, kiedy mogą zała-
twić swoje sprawy – jak chociażby wyjście po zakupy, do lekarza, do urzędu 
czy wreszcie mogą odpocząć lub zająć się własnym zdrowiem. Trzeba pamię-
tać, że dla wielu rodziców opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem to pra-
ca 24 godziny na dobę, wyczerpująca fizycznie i psychicznie, trwająca wie-
le lat. Pobyt dziecka na zajęciach daje rodzicom możliwość „złapania odde-
chu” i odpoczynku. W naszej placówce oferujemy opiekę i wsparcie dla pod-
opiecznych i ich rodzin. W Oddziale prowadzimy szereg zajęć z zakresu tera-
pii zajęciowej, rehabilitację, wsparcie psychologiczne i logopedyczne. Reali-
zujemy dodatkowe projekty, dzięki którym możemy m.in. zorganizować wyjaz-
dy podopiecznych z rodzinami, spotkania integracyjne, warsztaty, które cieszą 
się dużym powodzeniem wśród rodziców i opiekunów. 
Czy z perspektywy czasu uważa Pani, że powołanie do życia Oddzia-
łu Wsparcia dla Dorosłych było dobrym posunięciem, które sprawdzi-
ło się w praktyce?
Uważam, ze było najlepszą rzeczą, jaka mogła nas spotkać. Działamy już 5 
lat! Co roku dochodzą do nas nowi podopieczni, którzy chętnie przychodzą 
na zajęcia – to dla mnie jest najlepsza rekomendacja. Bardzo dobrze układa 
się współpraca z rodzicami – oni sami są bardzo zaangażowani w życie na-
szego Oddziału. Wypełniliśmy niszę, która powstała i zajęliśmy się tymi oso-
bami, którymi nikt inny nie chce się zajmować. Zawsze mówimy, że trafiają 
do nas najtrudniejsze przypadki. Częstokroć niepełnosprawność dziecka to 
wynik nieszczęśliwego zdarzenia, choroby, wypadku. Może dotknąć każdego 
z nas, może dotknąć każdej rodziny. Nikt nie jest na to gotowy. Takie osoby są 
wśród nas i nie możemy tego faktu nie zauważać.
Jak wygląda dzień w Państwa placówce?
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Zajęcia pro-
wadzone są dla uczestników bezpłatnie, muszą oni jedynie zorganizować so-
bie dowóz we własnym zakresie. Naszym podopiecznym oferujemy zajęcia in-
dywidualne – z rehabilitantem, psychologiem i logopedą oraz grupowe – te-
rapię zajęciową, w ramach której prowadzimy różne rodzaje zajęć – plastycz-
ne, muzyczne, kulinarne, biblioterapię, aktywizację społeczną, treningi umie-
jętności. Są też dwie przerwy na posiłki – śniadanie i II śniadanie. W typowy 
dzień terapeuci zajęciowi od godziny 7.30 – 8.00 zaczynają cykl zajęć grupo-

wych według harmonogramu. Równolegle odbywają się zajęcia indywidual-
ne. Każdy podopieczny ma przygotowywany Indywidualny Plan Działań, który 
określa potrzeby i kierunki pracy. Co najmniej dwa razy w roku przygotowu-
jemy ocenę realizacji planu. Nieco inaczej jest w dni nietypowe – kiedy dzie-
je się coś innego, niż zwykle. Staramy się świętować wszelki możliwe święta 
i okazje. Bardzo lubianym i oczekiwanym momentem są urodziny, które uro-
czyście obchodzimy. Zawsze jest tort – niejednokrotnie samodzielnie przygo-
towany przez uczestników! - życzenia, drobne upominki. Ważne są także wyj-
ścia poza placówkę – wycieczki, audycje muzyczne, wystawy, czy wyjścia do 
kawiarni. Od 3 lat przy wsparciu MPiPS realizujemy program wolontariatu i 
wszelkie spotkania, warsztaty, imprezy z wolontariuszami są bardzo miłą od-
mianą dla uczestników zajęć. Powiem w sekrecie, że nasi podopieczni uwiel-
biają odwiedziny i ogromnie się z nich cieszą. Serdecznie zapraszamy każde-
go, kto chciałby nas odwiedzić!
Jacy podopieczni uczęszczają do Ośrodka, z jak daleko zaawansowanym 
upośledzeniem?
Nasza grupa jest bardzo zróżnicowana. Pod opieką ośrodka pozostają osoby z 

głębokimi postaciami upośledzenia umysłowego (co obrazowo można porów-
nać do dziecka kilkumiesięcznego) oraz takie, które potrafią wiele same. Są 
osoby w pełni samodzielne i są takie, które wymagają wsparcia we wszystkich 
czynnościach dnia codziennego. Jedno z drugim nie zawsze idzie w parze! Na 
przykład Łukasz, którzy choruje na mózgowe porażenie dziecięce, nie mówi, 
jeździ na wózku i wymaga pomocy we wszystkich codziennych czynnościach, 
ale z drugiej strony pisze na komputerze (jednym palcem!), gra na keyboar-
dzie, serfuje po Internecie. I Kasia, która jest samodzielna w samoobsłudze, 
potrafi pomóc w prostych domowych czynnościach ale jest osobą z głębokim 
upośledzeniem umysłowym. Praca z taką grupą jest wyzwaniem! Staramy się 
włączać bardziej sprawne osoby w pomoc tym mniej sprawnym – to dla nas 
ważne, aby była ta pomoc i współpraca. Oczywiście nie wszystko wygląda ró-
żowo: czasem dochodzi do konfliktów czy sprzeczek – jest to nieuniknione w 
grupie. Czasem ktoś ma gorszy dzień, źle się czuje, a nie zawsze potrafi nam 
o tym powiedzieć. Musimy wtedy zdać się na naszą znajomość podopiecznego 
i jego reakcji. Tu ważna jest stała współpraca z rodzicami. Najważniejsze w 
naszych działaniach jest maksymalne usprawnianie podopiecznych na miarę 
ich możliwości – dla jednej osoby może to być samodzielne przygotowanie po-
siłku, dla innej – samodzielne ubranie się, czy skorzystanie z toalety. W każdej 
sytuacji jest to ogromny wysiłek, ale też wielka satysfakcja z wykonania czyn-
ności, które dla nas, pełnosprawnych, są banalne i oczywiste. Na terenie Po-
wiatu Myślenickiego jesteśmy jedyną placówką oferującą kompleksową po-
moc dla głęboko niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych.
Jaką kadrą dysponuje Ośrodek, czy nie brakuje Pani etatów, czy chcia-
łaby Pani zatrudnić jeszcze kogoś, a nie może?
W naszej placówce pracuje 3 terapeutów zajęciowych, fizjoterapeuta, logope-
da, psycholog i opiekun. Część osób pracuje w niepełnym wymiarze godzin. 

Łącznie jest to 5,5 etatu. Z jednej strony to dużo, ale z drugiej głęboka i wielo-
raka niepełnosprawność naszych podopiecznych powoduje, że wymagają oni 
bardziej indywidualnego i niejednokrotnie większego wsparcia, niż może być 
oferowana w istniejących placówkach np. w środowiskowych domach samo-
pomocy. Chcielibyśmy także móc poszerzać ofertę zajęć, ale brakuje nam na 
to pieniędzy. W tym roku stanęliśmy także przed ogromnym dylematem, jak 
zorganizować pracę, ponieważ PFRON zmniejszył kwoty na wszystkie projek-
ty o 20%. Musieliśmy zmniejszyć wysokość wynagrodzeń, a część terapeutów 
pracuje w niepełnym, wymiarze godzin. Jestem ogromnie wdzięczna moim 
współpracownikom, że mimo tych trudności są z nami i pracują z ogromnym 
zaangażowaniem - to świetny zespół młodych ludzi. 
Jakie problemy nurtują obecnie OWdD, co znajduje się na liście najbar-
dziej pilnych potrzeb?
To co najbardziej leży nam na sercu, to zapewnienie ciągłości działania na-
szego Oddziału. Przez te lata sami pozyskiwaliśmy pieniądze na działalność 
z rożnych programów grantowych: z PFRON, Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Policzyliśmy ostatnio, że łącznie było to 1 207 
000 złotych. Teraz stanęliśmy przed ścianą – możemy w dalszym ciągu zdo-

Jeśli nie wygramy kolejnego konkursu, 
istnieje realna obawa, że będziemy mu-

sieli zamknąć naszą placówkę. Co stanie 
się z naszymi podopiecznymi i rodzinami? 
Prawdopodobnie zostaną zdani sami na 
siebie i pobyt w domu - anna kapusta

Obawiam się o przyszłość
ANNA KAPUSTA:

wit  balicki

DRODZY CZYTELNICY
Tak to już w życiu jest, że chęt-
niej słuchamy wiadomości do-
brych, niż złych. Ale jest także 
w życiu tak, że złe wiadomo-
ści muszą zostać wysłuchane, 
aby mogły mieć możliwość sta-
nia się wiadomościami dobry-
mi. Myślenicki Oddział Wspar-
cia dla Dorosłych obchodzi ju-
bileusz pięciolecia istnienia, 
kto wie jednak czy na jubile-
uszu się nie skończy? Zła wia-
domość jest taka, że jeśli w 
pierwszym kwartale przyszłe-
go roku placówce nie uda się 
pozyskać środków grantowych, 
może przestać istnieć. O swo-
ich obawach i niepewnej przy-
szłości kierowanej przez sie-
bie placówki mówi jej kierow-
niczka Anna Kapusta w rozmo-
wie z dziennikarzem „Sedna”. 
Miejmy nadzieję, że jeśli nie 
grant, to może pieniądze sa-
morządowe pozwolą oddziało-
wi świętować jubileusz … dzie-
sięciolecia? I to byłaby wiado-
mość dobra.
Podobno plan zagospodarowa-
nia przestrzennego to doku-
ment nieomal że święty. Moż-
na go jednak zmieniać w cało-
ści lub punktowo pod warun-
kiem, że uczyni to Rada Miej-
ska lub Gminna i że zachodzi 
solidnie umotywowana i sen-
sowna tego potrzeba. Gmina 
Myślenice zmagała się ostat-
nio z problemami związany-
mi z planami zagospodarowa-
nia przestrzennego. Jakimi? 
Czytajcie, proszę, na stronach 
3 i 4.
Żeńska piłka nożna wciąż nie 
jest tak popularna jak męska. 
Trudno jednoznacznie stwier-
dzić dlaczego. Tymczasem pa-
nie nie zrażone tym faktem ko-
pią w najlepsze. I to całkiem 
nieźle. Na przykład Ania Ja-
nia, pomocniczka drugoligo-
wego Respektu Myślenice. I 
chociaż to nie piłka, jako dys-
cyplina sportu, jest życiowym 
priorytetem Ani, na razie od-
dana jest „kopanej” bez reszty 
pilnie trenując i udowadniając 
na boisku, że jest jedną z naj-
lepszych zawodniczek w swo-
im zespole. Rozmowa z piłkar-
ką na stronach 8 i 9.
Zupełnie inne priorytety wy-
znaczają przyszłość Natalii Ho-
durek, utalentowanej student-
ki II roku PWST w Krakowie. 
Ostatnio Natalia doceniona zo-
stała przez dyrekcję krakow-
skiego Teatru Groteska i ob-
sadzona w głównej roli spek-
taklu „Ania z Zielonego Wzgó-
rza”. To duże wyróżnienie sto-
jącej na progu aktorskiej karie-
ry Natalii. O swojej przyszło-
ści i przygotowaniach do roli 
Ani Natalia opowiada w roz-
mowie, którą prosimy czytać 
na stronie 6.
Co jeszcze? To co zwykle. 
Mniej lub bardziej (mamy na-
dzieję, że bardziej) lubiane ru-
bryki, które na stałe zagościły 
na łamach „Sedna”. Miłej lek-
tury. Bądźcie dobrej myśli, a 
będziemy z Wami już w listo-
padzie.

Redakcja
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rozmowa z ANNĄ KAPUSTĄ kierowniczką myślenickiego Oddziału Wsparcia dla Dorosłych obchodzącego jubileusz pięciolecia działalności

Anna Kapusta z grupą swoich podopiecznych.
bywać fundusze na działalność – i na-
dal będziemy to robić. Nie rozwiązu-
je to jednak problemu braku miejsc i 
braku placówek wsparcia dziennego 
dla osób dorosłych z głębszymi nie-
pełnosprawnościami. Drżymy także 
o to, co będzie, jeśli nie uda się pozy-
skać kolejnych funduszy. Obecny pro-
gram z PFRON będziemy realizować 
do marca 2016 roku i nasza dalsza 
działalność jest wielką niewiadomą 
... Jeśli nie wygramy kolejnego kon-
kursu, istnieje realna obawa, że bę-
dziemy musieli zamknąć naszą pla-
cówkę. Co stanie się z naszymi pod-
opiecznymi i rodzinami? Prawdopo-
dobnie zostaną zdani sami na siebie 
i pobyt w domu. Trzeba zaznaczyć, że 
zdobywanie funduszy w konkursach 
grantowych jest szalenie trudne. Na-
szymi podopiecznymi są osoby o głę-
bokim stopniu niepełnosprawności fi-
zycznej i intelektualnej. Jest to grupa, 
wobec której trudno oczekiwać zna-
czących sukcesów czy spektakular-
nych efektów pracy. Nie jest to także 
grupa atrakcyjna dla grantodawców, 
ponieważ często najważniejszym efek-
tem naszych działań jest utrzymanie 
sprawności podopiecznych na stałym 
poziomie, utrwalanie zdobytych dotąd 
umiejętności i sprawności (choć także 
osiągamy wiele sukcesów w pracy z 
naszymi podopiecznymi!). Jest wiele 
źródeł finansowania działań dla dzie-
ci i młodzieży, dla seniorów, czy ak-
tywizacji zawodowej osób dorosłych 
– jednak nasi podopieczni nie należą 
do żadnej z tych grup. Kolejnym pro-
blemem jest brak bazy lokalowej. Od 
grudnia 2013 roku siedziba Oddziału 
Wsparcia mieści się na os. 1000-lecia 
18a – w budynku żłobka. Na ten mo-
ment jest wystarczająca, ale jeśli bę-
dzie nam przybywać podopiecznych, 

niedługo zrobi się tam ciasno. Może-
my prowadzić tu działalność dotąd, 
dopóki będziemy mieli na to pieniądze 
oraz dopóki Gmina Myślenice, która 
wynajmuje nam pomieszczenia nie bę-
dzie ich potrzebować np. żeby posze-
rzyć działalność żłobka. Jeszcze kil-
ka lat temu Stowarzyszenie planowa-
ło, że nasza placówka będzie mieści-
ła się w nowo wybudowanym budyn-
ku OREW. Życie zweryfikowało jednak 
te plany, ponieważ od momentu roz-
poczęcia budowy, do chwili jej zakoń-
czenia – przez 2 lata!- przybyło tyle 
dzieci, że już teraz budynek Ośrodka 
jest w pełni wykorzystany. Ani Gmi-
na ani Powiat nie dysponują lokala-
mi , które mogłyby przeznaczyć na 
taką działalność. Obecnie mamy szan-
sę starać się o środki z Unii Europej-

skiej na remont i adaptację budynku 
w Osieczanach. Wiemy, że może się 
to udać we współpracy z Gminą i lo-
kalnym środowiskiem, choć na pew-
no nie będzie łatwo. 
Czy Pani zdaniem na terenie Myśle-
nic jest więcej osób niepełnospraw-
nych, niż tych, znajdujących się pod 
opieką Waszego ośrodka? Jeśli tak, 
dlaczego nie są z Wami?
W naszym Oddziale w ramach pro-
jektu PFRON stałym wsparciem obej-
mujemy 17 osób. 5 kolejnych korzy-
sta z zajęć jako „klubowicze”. Na ra-
zie mamy wystarczającą ilość miejsca, 
ale wiemy, że już teraz na miejsce w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej w My-
ślenicach czeka kilkanaście osób. Co 
jakiś czas zgłaszają się do nas osoby, 
które poszukują miejsca dla osób nie-

pełnosprawnych pozostających pod opieką rodziny. W najbliższych 3 latach 
edukację w OREW ukończy kolejne 10 osób – co będzie z nimi? Dla części 
osób ogromną przeszkodą jest kwestia dotarcia na zajęcia. Obecnie nie je-
steśmy w stanie zorganizować dowozu, priorytetem jest zapewnienie ciągło-
ści działania placówki i pełnej oferty zajęć. Gminy nie mają obowiązku za-
pewnienia dowozu osób dorosłych, ten obowiązek trwa przez okres edukacji 
dziecka – takie są przepisy. 
Jak radzi sobie państwo Polskie z problemem niesprawności umysło-
wej? Czy na terenie Polski działa odpowiednia liczba takich ośrodków 
jak ten, który kierowany jest przez Panią czy może wciąż odczuwamy 
ich brak?
Jest coraz lepiej, choć potrzeby nadal są ogromne. Placówki edukacyjne za-
bezpieczają potrzeby dzieci od urodzenia do ukończenia obowiązku szkolnego, 
który maksymalnie trwa do 25 roku życia. Dzieci i młodzież mają zagwaran-
towany dostęp do edukacji, rewalidacji i niezbędnego, codziennego wsparcia 
udzielanego przez specjalistów. Mają także zagwarantowany dowóz na zajęcia 
– gminy są zobowiązane do zorganizowania dowozów dzieci do placówki lub 
pokrywania kosztów dojazdu ponoszonych przez rodziców. Szczególne znacze-
nie ma to poza dużymi miastami. Transport publiczny praktycznie nie istnieje 
(m.in. w sierpniu 2013 roku zakończył działalność PKS w Myślenicach), sieć 
połączeń prywatnych busów nie pokrywa zapotrzebowania mieszkańców. O 
ile dla dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym poziom zapewnienia 
wsparcia można uznać za satysfakcjonujący, to w przypadku osób dorosłych 
sytuacja jest bardzo niekorzystna. Słabo rozwinięty jest system aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych. W Powiecie Myślenickim nie istnieje żaden 
Zakład Aktywności Zawodowej, brak zakładów pracy chronionej. Brakuje sieci 
placówek wsparcia dziennego na terenie poszczególnych gmin. Niewystarcza-
jąca jest liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego: w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowych w Myślenicach, Sułkowicach i Dobczycach jest łącznie 90 
miejsc czy Środowiskowych Domach Samopomocy (łącznie 105 miejsc: Suł-
kowice z filią w Lubniu, gminne: Zegartowice i Komorniki).
Jakie ma Pani jako kierująca ośrodkiem plany na najbliższą przyszłość? 
Jak zamierza je Pani zrealizować? Na ile pomagają Wam instytucje sa-
morządowe, takie jak gmina czy powiat?
Przede wszystkim chciałabym, aby nasza placówka działała i abyśmy w dal-
szym ciągu mogli nieść pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. My 
ze swojej strony będziemy nadal zdobywać fundusze na prowadzenie działal-
ności, jest to jednak rozwiązanie czasowe, które nie gwarantuje długookre-
sowej stabilizacji działalności placówki. Jednym z rozwiązań jest utworze-
nie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. ŚDS finansowany jest z budżetu państwa, nie obciąża finanso-
wo gminy czy powiatu. Żeby utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy, ko-
nieczny jest wniosek jednostki samorządu terytorialnego czyli gminy lub po-
wiatu, które mogą potem zlecić prowadzenie tej placówki organizacji poza-
rządowej. Ale ani gmina, ani powiat nie chcą tego zrobić. O takie rozwiąza-
nie postulujemy od 5 lat! To trochę gorzka rocznica ... Często słyszę, że pew-
nych rzeczy „nie da się”. W moim przekonaniu da się naprawdę wiele, ale 
przede wszystkim trzeba do tego dobrej woli i chęci współpracy. Doszliśmy 
do momentu, w którym więcej niż zrobimy. Jako organizacja pozarządowa nie 
możemy zdziałać nic więcej, piłka jest teraz po stronie samorządu. Kolejnym 
wyzwaniem jest zapewnienie bazy lokalowej. W najbliższym czasie będzie-
my podejmować kroki zmierzające do pozyskania funduszy ze środków unij-
nych na remont budynku w Osieczanach, którym dysponuje Stowarzyszenie. 
Tu konieczna będzie współpraca z Gminą Myślenice, ponieważ taka inwesty-
cja musi spełnić szczegółowe przepisy m.in. musi zostać uwzględniona w Lo-
kalnym Planie Rewitalizacji. To będzie trudne zadanie, ale obecnie nie mamy 
innej alternatywy. Wierzę, że nam się uda i że stworzymy pozytywne, przyja-
zne i dobre miejsce do pracy. Jednym z wyzwań, przed którym stoi nasze Sto-
warzyszenie to także zapewnienie opieki całodobowej tym podopiecznym, któ-
rych rodziny czasowo lub stale nie mogą tej opieki zapewnić. Są to sytuacje 
choroby, niepełnosprawności czy innych wydarzeń losowych w rodzinie, czę-
sto nagłych i niespodziewanych, które dodatkowo mocno dotykają i obciąża-
ją rodziny. Wielu rodziców martwi się, co stanie się z ich dzieckiem, kiedy oni 
zachorują lub umrą. Starają się odsuwać od siebie te myśli, ale wiemy, że jest 
to jedna z największych trosk opiekunów osób niepełnosprawnych. To bardzo 
poważny temat i duże wyzwanie. 
to są plany na dalszą przyszłość, a te najbliższe?
Kilka najbliższych miesięcy będą bardzo pracowite. Aktualnie realizujemy 2 
projekty. Pierwszy to „Prowadzenie rehabilitacji w Oddziale Wsparcia dla Do-
rosłych” dofinansowany ze środków PFRON w ramach którego prowadzimy 
zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne i rehabilitację. Zajęcia 
będą trwały do końca marca 2016 roku i w najbliższym czasie będziemy sta-
rać się zdobyć kolejne pieniądze na to, aby móc kontynuować naszą działal-
ność. Drugi projekt „Otwieracie przed nami życie 2015” dofinansowany ze 
środków MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskie-
go dotyczy wsparcia dla rodzin uczestników oraz rozwoju wolontariatu. Pro-
wadzimy spotkania i szkolenia dla wolontariuszy i warsztaty artystyczne, or-
ganizujemy wyjazdy oraz - po raz pierwszy - „Przegląd Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych”. Do udziału w Przeglądzie zapraszamy grupy, organizacje i 
instytucje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym, które w wybra-
nej przez siebie formie będą mogły zaprezentować swoje dokonania. Patro-
nat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Myśle-
nice – Pan Maciej Ostrowski oraz Starosta Powiatu Myślenickiego – Pan Jó-
zef Tomal. Zapraszamy 27 października do Domu Parafialnego im. Ks. Pra-
łata Bylicy lub na myślenicki rynek. Mamy nadzieję, że będzie to udana im-
preza podsumowująca naszą 5-letnią działalność w Myślenicach i nasz uro-
dzinowy prezent dla osób niepełnosprawnych. 
Bieżącą działalności Oddziału Wsparcia dla Dorosłych oraz Koła Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym można śle-
dzić na profilu Facebook: www.facebook.com/MagicznyDom oraz www.pso-
uumyslenice.pl

ANNA KAPUSTA - urodzona w 1976 
roku w Staszowie (województwo 
świętokrzyskie), żona Pawła, mama 
Piotra (8 lat) i Hani (1 rok). Od po-
nad roku mieszkanka Myślenic z wy-
boru Edukacja: Uniwersytet Jagiel-
loński, kierunek: Pedagogika - Tera-
pia Pedagogiczna, studia podyplomo-
we: Akademia Pedagogiczna w Kra-
kowie „Organizacja pomocy społecz-

nej”. Absolwentka Szkoły Reprezentacji NGO i Szkoły 
Partycypacji Społecznej prowadzonej przez Ogólnopol-
ską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Progra-
mu Liderzy PAWF. W latach 2000 - 2007 pracowała w 
Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym „Pro Familia” w 
Krakowie. Od 2008 roku współpracuje z Polskim Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, koło w Myślenicach. Przez 2 lata pracowała w 
Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowaw-
czym, a od 2010 kieruje Oddziałem Wsparcia dla Do-
rosłych prowadzonym przez Koło PSOUU. 
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krótko z relacji czytelnika

Wspaniale śpiewa, ale także prze-
jawia olbrzymi talent aktorski. 

Jest studentką II roku PWST w Kra-
kowie i niedawno otrzymała angaż 
w Teatrze Groteska, gdzie gra głów-
ną rolę w spektaklu „Ania z Zielone-
go Wzgórza”. Za konsekwentne dąże-
nie do celu oraz za wspaniałą rolę Ani 
przyznajemy Natalii Hodurek mia-
no Człowieka Miesiąca października 
(rozmowa z aktorką str. 6).

NATALIA HODUREK
STUDENTKA PWST W KRAKOWIE

GMINA MyśleNICe boryKA 
SIę oSTATNIo Z Proble-

MAMI NATury budoWlANeJ. 
KIlKA PlANóW ZAGoSPodA-
roWANIA PrZeSTrZeNNeGo 
WCIąż leży NA PółKACH, bo 
CHoCIAż GoToWe - NIe ZNAJ-
duJą AKCePTACJI SPołeCZ-
NeJ, INNe NAToMIAST CZeKA-
Ją CIerPlIWIe (byWA, że lATA-
MI) NA SWoJą ProCedurAlNą 
KoleJKę. GMINA MuSI TAKże 
roZSTrZyGAć KWeSTIe SPor-
Ne ZWIąZANe Z PuNKToWy-
MI ZMIANAMI PlANóW, KIe-
dy doCHodZI do SyTuACJI, 
W KTóreJ INWeSTor CHCe bu-
doWAć, Ale NIe CHCą TeGo 
MIeSZKAńCy.
Taka sytuacja ma miejsce w przy-
padku rafała Zalubowskiego, któ-
ry na terenach należących dzisiaj do 
Samorządowego Przedszkola numer 
6 (czyli notabene do gminy Myśleni-
ce) chce wznieść budynek dla swo-
jej szkoły rysunku. Przed wielu laty 
teren, na którym dzisiaj funkcjonuje 
przedszkolny plac zabaw należał do 
rodziny Zalubowskiego, ale został, 
jak wiele innych, wywłaszczony. Za-
lubowski chciał za trzyarową dział-
kę zapłacić dzisiaj gminie 150 tysię-
cy złotych. Zaprezentował także wi-
zualizację budynku, który miałby sta-
nąć w tym miejscu. Jest imponująca. 
dużo szkła i przestrzeni. budynek 
stanowiłby zapewne jedną z atrakcji 
architektonicznych miasta. Zalubow-
ski zapewnia także, że przez pięć lat 
dzieci z pobliskiego przedszkola mo-
głyby liczyć na darmowe zajęcia z 
rysunku. Przeciwko budowie szko-
ły w tym miejscu wystąpili rodzice 
przedszkolaków. Podczas posiedze-
nia Komisji Gospodarki Przestrzen-
nej, Architektury, ochrony środowi-
ska i rolnictwa działającej w struk-
turach rady Miejskiej Myślenic wy-
razili swój sprzeciw przychodząc do 
sali obrad w myślenickim magistra-
cie. otrzymali od obecnego na sali 
dyrektora myślenickiego urzędu Mia-
sta i Gminy Mieczysława Kęska za-
pewnienie, że szkoła w tym miejscu 
nie powstanie i że gmina nie zamie-
rza działki sprzedać. Wyszli usatys-
fakcjonowani. Kęsek dodał, że gmi-
na chce zachęcać przedsiębiorców do 
inwestowania, ale chce także czynić 
to za społecznym przyzwoleniem. ży-

czymy Gminie, aby zawsze była tak 
prospołeczna i dbała o dobro swoich 
mieszkańców, jak w tym konkretnym 
przypadku.
Na dziennik podawczy uMiG w My-
ślenicach wpłynął wniosek o punkto-
wą zmianę w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu leżącego na 
Zarabiu. Inwestor zamierzał w tym 
miejscu postawić kilkukondygnacyj-
ne budynki developerskie. W konse-
kwencji jednak zrezygnował z reali-
zacji pomysłu i swój wniosek wyco-
fał. Podczas posiedzenia wspomnia-
nej już wcześniej komisji jej prze-
wodniczący uznał sprawę w związku 
z powyższym za bezprzedmiotową i 
nie wymagającą procedowania. Inne-
go zdania był jednak radny Mateusz 
Suder, który poprosił o to, aby wobec 
obecności na sali mieszkańców Zara-
bia wyjaśnić sprawę do końca (stano-
wisko radnego przedstawiamy obok). 
Poprosił także o to, aby poszczegól-
ni radni, członkowie komisji, wyrazi-
li swój stosunek do sprawy. Ci, któ-
rzy wypowiedzieli swoje zdanie sta-
nęli murem za mieszkańcami Zara-
bia. budynków, o które wnioskował 
inwestor w tym miejscu nie będzie i 
jak powiedział wspomniany już wcze-
śniej Mieczysław Kęsek mieszkańcy 
Zarabia mogą spać spokojnie. Wspa-
niałomyślność radnych i ich aproba-
ta interesu społecznego godna jest 
pochwały. Tym bardziej, że nie za-
wsze w przeszłości (niekoniecznie 
odległej) radni podejmowali decyzje 
zgodne z dobrem społecznym (np. w 
przypadku powstania Zuo). Cieka-
wi nas czy gdyby mieszkańcy Zarabia 
nie dowiedzieli się za pomocą poczty 
pantoflowej o zamiarach developera i 
nie zadbali o swoje, decyzja radnych 
o zmianach punktowych planu zago-
spodarowania przestrzennego byłaby 
także na „nie”?
Plebańska Góra, a precyzyjniej mó-
wiąc jej stok od strony miasta ma 
zostać w przyszłości zabudowany. 
Już teraz powstały w tym miejscu 
pierwsze domy. Plan zagospodaro-
wania przestrzennego sporządzony 
dla tego obszaru mówi jednak o za-
budowie jednorodzinnej lub bliźnia-
czej. Innej nie dopuszcza. Tymcza-
sem jedna z myślenickich firm deve-
loperskich wybudowała tutaj bloki. W 
blokach zamieszkali już nawet pierw-
si lokatorzy. Ta sama firma przesłała 

do urzędu Miasta i Gminy w Myśle-
nicach wniosek o punktową zmianę 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, tak aby wzniesione przez nią 
budowle mogły stać tutaj legalnie i 
co najważniejsze zgodnie z owym 
planem. Szkoda, że uczyniła to do-
piero po tym, kiedy budynki już po-
wstały (procedura powinna być ra-
czej odwrotna, najpierw wniosek, po-
tem jego akceptacja, a na końcu reali-
zacja inwestycji). Podczas posiedze-
nia komisji radni zastanawiali się jak 
rozwiązać problem. radna Agniesz-
ka Węgrzyn zapytała nawet wprost 
czy komisja ma wprowadzać zmia-
ny punktowe do planu zagospodaro-
wania przestrzennego „pod” istnieją-
cą już inwestycję czyli działać wbrew 
przepisom zaś radny Mirosław Fita o 
to czy wniosek developera wymusza 
na radzie Miejskiej procedowanie i 
„prostowanie” czegoś, co wcześniej 
„zawalił” sam inwestor?
Szkopuł w tym, że ów inwestor otrzy-
mał zezwolenie na budowę (wydały 
je odpowiednie służby Starostwa Po-
wiatowego w Myślenicach nie oglą-
dając się najwyraźniej na to, co mówi 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla tego miejsca), które to zezwo-
lenie cofnął jednak wojewoda mało-
polski po interwencji jednego z miesz-
kańców Myślenic. – Jeśli Rada Miej-
ska podejmie decyzję i przychyli się do 
wniosku firmy, będziemy musieli pro-
cedować zmianę całego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla Ple-

Rada Gminy Wiśniowa podjęła 
pod koniec września uchwały o 

podniesieniu diet dla radnych, prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego rady, przewodniczącego komi-
sji, wynagrodzenia wójta i diet soł-
tysów. od pierwszego października 
dieta radnego rady Gminy Wiśnio-
wa wzrosła o trzysta złotych i wynosi 
obecnie 700 złotych. dieta przewod-
niczącego rady to 1100 złotych (do 
tej pory 700 złotych), wiceprzewod-
niczącego rady oraz przewodniczą-
cego komisji 900 złotych (do tej pory 
600 złotych) zaś dieta sołtysa to 500 
złotych (do tej pory 300 złotych). Na 
wynagrodzenie wójta gminy Wiesła-
wa Stalmach składają się: wynagro-
dzenie zasadnicze – 5000 złotych, do-
datek funkcyjny 1500 złotych, doda-
tek specjalny w kwocie wynoszącej 
35% wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego, 1000 złotych 
za wysługę lat (20% wynagrodzenia 
zasadniczego). razem 9775 złotych 
brutto. Wygląda na to, że gmina Wi-
śniowa problemy finansowe ma za 
sobą. A było już tak krucho … (RED)

W 2012 roku stwierdziłem, że do 
systemu kanalizacyjnego wycie-

ka woda – mówi jeden z mieszkańców 
domu stojącego przy ulicy Konopnic-
kiej w Myślenicach (nazwisko znane 
redakcji). – Wykonałem więc stosow-
ne telefony do UMiG w Myślenicach 
oraz do MZWiK, aby placówki te poin-
formować o podejrzanym wycieku. Na 
moją interwencję na miejscu zdarze-
nia pojawił się prezes MZWiK. Drugi 
raz uczynił to na ponowną interwen-
cję przybywając na miejsce z radnym 
Kamilem Ostrowskim, na którego ręce 
skierowałem prośbę o to, aby sprawę 
wycieku wyjaśnić i usunąć ewentual-
ną usterkę.
Z relacji mieszkańca ulicy Konopnic-
kiego wynika, że woda lała się z bli-

żej niewyjaśnionych przyczyn z rury 
wodociągowej (prawdopodobnie rura 
po prostu … pękła) zasilając kanał 
odprowadzający ścieki. lała się tak 
przez … trzy lata. – Słyszeliśmy nie-
naturalny szum wody w rurach, dla-
tego interweniowaliśmy. Kiedy pre-
zes stwierdził, że to ktoś z nas wpusz-
cza wodę do ścieków i zagroził nam 
sądem nie wiedzieliśmy czy śmiać się 
czy płakać.
Jak relacjonuje dalej mieszka-
niec domu przy ulicy Konopnickiej 
MZWiK pobrało nawet próbki, aby 
stwierdzić z jakiego źródła pochodzi 
woda, która wlewa się do systemu 
kanalizacyjnego, czy nie jest to przy-
padkiem woda odprowadzana z któ-
regoś z domów. 

W pewnym momencie na ulicy Ko-
nopnickiej zdecydowano na niewiel-
kim jej fragmencie położyć nową na-
kładkę. Pojawili sie drogowcy. Miesz-
kańcy postanowili jednak  wstrzymać 
inwestycję twierdząc, że najpierw na-
leży usunąć awarię cieknącej rury. - 
Usłyszeliśmy od urzędnika, że on nie 
jest od awarii, ale od położenia na-
wierzchni, a od awarii jest kto inny - 
mówi nasz rozmówca. Na szczęście 
Gmina zreflektowała się i zanim po-
łożono nowy asfalt usunięto awarię. 
Czynność ta zajęła ekpie … pół go-
dziny. – Ile wody wyciekło z rury przez 
trzy lata? Trudno powiedzieć. Dużo. 
Oczywiście zapłacili za nią miesz-
kańcy miasta – kończy nasz rozmów-
ca.                                         (red)

W tej rubryce prezentować będziemy re-
lacje naszych Czytelników z zastanych 

przez nich sytuacji i zdarzeń, aby w kolej-
nym numerze poprosić o zrelacjonowanie tej 
samej sytuacji osobę czynnie biorącą w niej 
udział. Poprosimy prezesa MZWiK w Myśleni-
cach, aby w numerze listopadowym odniósł 
się do niżej opisanych wydarzeń.

Historia jednej rury
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DOŚWIADCZENIE W PRACY SAMORZĄDOWEJ tO PANA 
DużY Atut JAKO KANDYDAtA DO SEJMu. JAK PANA 

ZDANIEM MóGłBY JE PAN WYKORZYStAć JEŚLI WY-
BORCY ZDECYDuJĄ, żE PRZEZ 4 LAtA BęDZIE PAN PRA-
COWAł NA WIEJSKIEJ?
JAROSŁAW SZLACHETKA: Doświadczenie z pracy w samorządzie 
gminnym i wojewódzkim jest na pewno moim atutem. Pracując w gmi-
nie czy województwie jest się blisko spraw i problemów mieszkańców. 
Podobnie jest z kwestiami, które dotyczą funkcjonowania samorządów 
i stowarzyszeń. Jeżeli wyborcy 25 października 2015 roku zaufają mi, 
na pewno skupię się na uczciwej pracy, która będzie dotyczyła rozwią-
zywania problemów zwykłych obywateli oraz pracy na rzecz organiza-
cji pozarządowych.
O co będzie Pan zabiegać dla Myślenic i powiatu jeśli uda się zdo-
być mandat poselski? 
Poseł z tego regionu powinien dbać przede wszystkim o ważne inwesty-
cje i środki pieniężne, by te nie omijały Małopolski i gmin powiatu my-
ślenickiego. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Mam tu na myśli np. popra-
wę bezpieczeństwa przy „Zakopiance” (bezpieczne przejścia dla pie-
szych, bezkolizyjne wyjazdy z miasta czy strefy gospodarczej), zabezpie-
czenia przeciwpowodziowe rzeki Raby, pomoc w rozwoju stref aktywno-
ści gospodarczej w gminach oraz wsparcie dla wspomnianych już orga-
nizacji i stowarzyszeń, ośrodków kultury, klubów sportowych, Kół Go-
spodyń Wiejskich czy OSP.
Jakie elementy programu Prawa i Sprawiedliwości uznałby Pan za 
najważniejsze dla obywateli?
Uważam, że propozycje z którymi wychodzimy do wszystkich obywate-
li są bardzo ważne, ponieważ Polacy oczekują dziś dobrej zmiany. Do-
brej zmiany dla siebie, dla swoich najbliższych, aby poziom ich życia się 
poprawił. Dla mnie osobiście priorytetami są: Program Rodzina 500 + 
przewidujący m.in. wsparcie 500 zł. od pierwszego dziecka w rodzinach 
mniej zamożnych. Narodowy Program Zatrudnienia, który zakłada 1,2 
mln nowych miejsc pracy dla młodych ludzi do 35. roku życia, wpro-
wadzenie minimalnej, godzinowej stawki wynagrodzenia (12 zł. brutto) 
oraz 15 proc. stawkę CIT dla firm mających obrót do 1,2 mln euro oraz 
ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających polskie technologie. Ważną 
sprawą dla nas będzie także wsparcie prezydenckich inicjatyw dotyczą-
cych powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego oraz podniesienia 
kwoty wolnej od podatku.

trzy pytania do JAROSŁAWA SZLACHETKI kandydata na posła do Sejmu RP

Wiem o co mam walczyć
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czym żyje gmina

z miasta

SPrAWA NIe JeST NAJśWIeż-
SZA, Ale NIe PoTrAFIę od-

MóWIć SobIe PoWroTu do 
NIeJ. doTyCZy roZMoWy Z 
PoSłeM NA SeJM rP MArKIeM 
łATASeM. ZATyTułoWANA Zo-
STAłA: „NAJWyżeJ ZreZyGNu-
Ję Z PolITyKI” I PrZeProWA-
dZIłA Ją dZIeNNIKArKA KA-
TArZyNA HołuJ W TyGodNI-
Ku MyśleNICKIM – „dZIeNNIK 
PolSKI” S. b3, 5-6 WrZeśNIA 
2015 roKu.
Już sam tytuł artykułu wiele mówi. 
Poseł ze zniewalającą szczerością od-
powiada na pytania, które dotyczą 
lokalnego PiS. Z rozmowy można 
odnieść wrażenie, że program partii 
sprowadza się do rozsadzania człon-
ków na intratnych stanowiskach. To 
co polityk określa mianem „poważ-
nej rozmowy”, „przekonania do tzw. 
współpracy”, a zwłaszcza zwrot „kon-
kretnymi propozycjami”, winno na-
zywać się po imieniu - kupczeniem 
głosami.
Tragedią jest to, że takie działanie ak-
ceptują wyborcy. Poseł wydaje się nie 

wierzyć w wyższe niż materialne mo-
tywacje, nie dopuszcza tego, że na li-
stach wyborczych czy w samorządzie 
mogliby się znaleźć tzw. szlachetnie 
nawiedzeni w stylu Pawła Kukiza. W 
wyborach prezydenckich zgarnął 20% 
głosów, nie mając żadnego właściwie 
programu, oprócz deklaracji uczciwo-
ści i woli zmian. To jednak w morzu 
afer i ordynarnego cwaniactwa wyda-
ło się zgnębionym i oszukiwanym od 
lat wyborcom tak bardzo cenne. 
Członkowie partii wiedzą, iż od oto-
czenia (kolegów) tak naprawdę róż-
ni ich wyłącznie przynależność par-
tyjna. Zapisaniu się, czy wciągnię-
ciu przez lidera, zawdzięczają miej-

sce na liście. Posłów czy samorzą-
dowców z naszego okręgu mogłoby 
zastąpić około 10-15% jego miesz-
kańców, różnicy by nie było!!! Jeżeli 
ktoś nie wierzy niech sfinansuje bada-
nia psychologiczne. Czują więc dys-
komfort i zaczynają się okopywać, 
chować w bunkrach, otaczać „odpo-
wiednimi ludźmi”, na tle których ko-
rzystnie się prezentują. Jako tło czę-
sto wybierają młodzież. Tylko, że ona 
z reguły zbyt szybko się uczy, bywa 
więc, że przerasta swoich mistrzów. 
Cieszyć się sukcesem wychowanka, 
jak przykład posła pokazuje, jest trud-
no, oj bardzo trudno!
Pan poseł stanowczo stwierdza: „Prze-

grywanie nikomu nic dobrego nie 
daje”. To zbyt kategoryczna teza, 
prawdziwy pedagog, ani prawdziwy 
sportowiec nigdy tak nie powie. Prze-
grana często uczy pokory, kształtuje 
charakter, przygotowuje wielkie zwy-
cięstwa, zarówno jednostki jak i gru-
py, w tym partii.
I jeszcze jedno, trzeba mieć niekon-
wencjonalne poczucie humoru, aby 
Zuo nazywać dokonaniem. Co do 
pojedynku o fotel burmistrza to pan 
Maciej ostrowski i pan Jarosław Szla-
chetka mają zbliżony elektorat, są 
zresztą postrzegani jako podobni (na-
wet fizycznie), na pewno łączy ich 
błyskawiczna kariera i determinacja, 

aby od wyuczonego zawodu trzymać 
się z daleka. Gdyby nie było kandy-
data z PiS, osoba która rzuciłaby wy-
zwanie burmistrzowi, też miała pew-
ne szanse wygranej. Mogła przycią-
gnąć po prostu tych, którzy zostali w 
domu, (obaj kandydaci mieli duży 
elektorat negatywny). Na trzeciego 
jednak nikt rozsądny nie wyprzedza. 
Prawie połowa naszych polityków i 
samorządowców to byli nauczycie-
le lub osoby, które odebrały peda-
gogiczne wykształcenie. Jednak tyl-
ko bardzo nieliczni chcą pamiętać o 
tym. Na tym smutnym tle wspaniale 
wypada Pierwsza dama i właśnie to, 
a nie sylwetka, kiecki czy nawet zna-
jomość języków, świadczy o jej auten-
tycznej klasie.
Co do powrotu do ZSTe, to zgadzam 
się, że kierowanie szkołą na pewno 
nie jest łatwe, pan poseł mówi o tru-
dzie poznawania nowych przepisów, 
ale na boga, te przepisy powstawa-
ły w Komisjach edukacji w których 
pracował!
Nauczyciel (nazwisko i imię znane 
redakcji)

Walka o tron 
czyli komentarz rozmowy i polemika z panem posłem Markiem Łatasem

Mówi radny Rady Miejskiej w Myślenicach MATEUSZ 
SUDER: Niepokojące informacje o planach budowy kom-
pleksu budynków wielorodzinnych krążyły wśród miesz-
kańców Zarabia co najmniej od kilku miesięcy, od kiedy to 
okazało się że jeden z lokalnych inwestorów odkupił tam 
kilka przylegających do siebie działek, pośród niskiej za-
budowy jednorodzinnej. Na działkach pojawili się również 
ludzie analizujący dokumenty lub mapy co zainteresowa-

ło mieszkańców. Ze sprawą zwrócili się do mnie jako do radnego, wła-
ściciele nieruchomości z tego terenu, z prośbą o jakiekolwiek oficjalne 
informacje, dotyczące przewidywanej na tych działkach inwestycji, któ-
ra mogłaby wymagać zmiany obowiązującego tam planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Kiedy do Urzędu Miasta i Gminy oficjalnie wpły-
nął wniosek o punktową zmianę planu zagospodarowania, informacje o 
pomyśle inwestycji, której obowiązujący plan zagospodarowania nie do-
puszcza potwierdziły się. Odbyło się zebranie mieszkańców, którego wy-
nikiem była analiza proponowanych przez wnioskodawcę zmian w obo-
wiązującym planie zagospodarowania oraz wystosowanie do Burmistrza 
i Radnych oficjalnego pisma z prośbą o odrzucenie wniosku. Plan obo-
wiązujący w tej części Zarabia jest przecież aktualny, nie ma nawet pię-
ciu lat i każdy kupując tam działkę wie na co można sobie pozwolić pla-
nując tam inwestycję. Nikt nie rozmawiał z mieszkańcami na temat pla-
nowanej inwestycji, ani ze strony inwestora ani ze strony urzędu. Poja-
wiające się tłumaczenie o braku sprzeciwu mieszkańców potwierdza co 
najmniej chęć wprowadzenia w błąd przedstawicieli Gminy przez osoby 
za inwestycją lobbujące. Nie chcę się tutaj doszukiwać na obecną chwi-
lę drugiego dna. Wniosek o punktową zmianę mpzp, który wpłynął do 
urzędu oraz jego późniejsze uzupełnienie, zostały przedstawione Rad-
nym dopiero na posiedzeniu Komisji Architektury. To co najmniej dziw-
ne działanie, budzące moje głębokie wątpliwości co do intencji takiego 
postępowania. Tym bardziej, iż sam wcześniej wystąpiłem z pisemnym 
wnioskiem o bezzwłoczne dostarczenie radnym porządku i materiałów 
będących przedmiotem posiedzenia komisji. Otrzymaliśmy jednak tylko 
ogólny porządek posiedzenia. Samo posiedzenie komisji oraz presja na 
uznanie sprawy za bezprzedmiotową tylko dlatego, że inwestor wyco-
fał wniosek i dodatkowo poprosił o jego nie opiniowanie była dla mnie i 
mieszkańców oburzająca. Pismo od nich nie zostało przecież wycofane, 
ludzie przyszli na posiedzenie domagając się opinii. Na szczęście dzię-
ki zrozumieniu ze strony radnych udało się zająć jasne stanowisko w tej 
sprawie zbieżne ze stanowiskiem mieszkańców Zarabia a nie intencjami 
inwestora. W sytuacji kiedy wniosek o zmianę wychodzi od osoby pry-
watnej to obowiązek poinformowania mieszkańców zachodzi dopiero po 
przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, a więc oficjalna informacja ukaza-
łaby się dopiero po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procedury zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej mieszkańcy nie 
wiedzieliby jednak o niczym.

bańskiej Góry, a nie tylko tego wycin-
ka, na którym stoją budynki – tłuma-
czyła naczelnik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji uMiG My-
ślenice elżbieta Mnichowska. – Takie 
są najnowsze przepisy w tym wzglę-
dzie. Naczelnik dodała, że w obecnym 
budżecie gminy i tak nie ma pienię-
dzy na przeprowadzanie zmian w pla-
nach zagospodarowania przestrzenne-
go, co odebrać można było, jako su-
gestię, że na razie gmina nie będzie 
zbyt energicznie działać w tym ob-
szarze zadań. 
ostatecznie radni postanowili, że 
zwrócą się z prośbą do organu, który 
wydał zezwolenie na budowę (wspo-
mniane Starostwo Powiatowe) o pre-
cyzyjne wyjaśnienie na jakich zasa-
dach zostało ono wydane. Pomysł 
poparł Mieczysław Kęsek. – Spra-
wa jest delikatna – mówił dyrektor 
uMiG Myślenice. – Bloki powsta-
ły na terenach należących do gmi-
ny, mieszkają w nich już ludzie. Wy-
daje mi się, że propozycja poprosze-
nia Starostwa Powiatowego o wyja-
śnienie jaki był tryb administracyjny 

wydania pozwolenia jest bardzo do-
bry. Kiedy będziemy mieć już tą wie-
dzę, łatwiej podejmiemy dalsze decy-
zje związane ze sprawą.
Ciekawi nas dalszy los i rozwój spra-
wy. Ciekawi nas jakie decyzje podej-
mą myśleniccy radni, kiedy okaże się, 
że budynki na stoku Plebańskiej Góry 
pozostają w jaskrawej sprzeczności z 
założeniami planu zagospodarowania 
przestrzennego i stoją w tym miejscu 
bezprawnie (bo tak jest)? Co może 
zmienić w całej sprawie wiedza zdo-
byta w starostwie? Chyba tylko po-
twierdzić urzędnicze nieprawości.
Przedsiębiorcy myśleniccy, których 
budynki posadowione są na osiedlu 
Traugutta wnioskowali o to, aby gmi-
na podniosła w tym miejscu wskaźnik 
gęstości zabudowania z obowiązują-
cego 1,0 na 1,5. To ich zdaniem, po-
zwoli im na swobodniejsze kształto-
wanie wnętrza tych budynków i dosto-
sowanie ich do prowadzonej działal-
ności. – W tym samym planie zagospo-
darowania przestrzennego ościenne 
tereny posiadają wskaźnik gęstości za-
budowania równy 1,2, a plac targowy 

przy ulicy Traugutta nawet 1,5, chcie-
libyśmy, aby traktowano nas na równi 
z innymi – apelował Marian Mleczek, 
jeden z przedsiębiorców, którego bu-
dynek firmowy stoi na osiedlu Trau-
gutta. radni obiecali, że pochylą się 
nad tematem. Podczas kolejnego po-
siedzenia komisji pochylili się w ten 
sposób, że stwierdzili (a w zasadzie 
stwierdził to przewodniczący komi-
sji), iż uwagi grupy przedsiębiorców 
z osiedla Traugutta wniesione zo-
stały zbyt późno i w związku z tym 
nie mogą być traktowane jako uwa-
gi, ale jako pismo, pismo zaś nie jest 
dokumentem, który pozwalałby rad-
nym procedować postulowane zmia-
ny w planie zagospodarowania prze-
strzennego. Na nic zdały się prośby i 
odwołanie do deklarowanej wcześniej 
(patrz powyżej) przez radnych solidar-
ności z ludźmi. Przewodniczący sta-
nowczo oznajmił, że przepisy są prze-
pisami i nie należy ich łamać. Z całym 
szacunkiem panie przewodniczący, ale 
gdzie deklarowana solidarność i do-
bro ludzi? W jednym przypadku jest 
ona możliwa, w drugim nie? 

foto: maciej hołuj

Budujemy nowy dom ...
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„CERtuS”

Myślenice ul. drogowców 5 
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)
tel.  (12)  272-56-70, 272-56-71, 372-75-30, 

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

rozmowa z myśleniczanką NATALIĄ HODUREK studentką PWST w Krakowie

SEDNO: GRA PANI GłóW-
NĄ ROLę W SPEKtAKLu, 

KtóRY CO DOPIERO WSZEDł 
NA AfISZ W KRAKOWSKIM 
tEAtRZE GROtESKA. RóW-
NOLEGLE StuDIuJE PANI NA 
DRuGIM ROKu PWSt W KRA-
KOWIE. JAK tO SIę StAłO: 
CZY tO PANI ZNALAZłA tE-
AtR, CZY tEż MOżE tEAtR 
ZNALAZł PANIĄ?
NATALIA HODUREK: Teatr znalazł 
mnie. 
Jak do tego doszło?
Teatr Groteska poszukiwał w marcu 
tego roku aktorek do roli Ani w spek-
taklu „Ania z Zielonego Wzgórza” i 
zwrócił się z prośbą do naszej szko-
ły o pomoc w tym względzie. Dzięki 
prorektor Pani dr Monice Jakowczuk 
z Wydziału Reżyserii Dramatu zosta-
łam wytypowana jako jedna z dwóch 
studentek mogących zagrać czy może 
nadających się do tej roli.
Czy przyjęła Pani propozycję spon-
tanicznie i bez zbędnego namyśla-
nia się czy może miała Pani chwilę 
zastanowienia?
To pierwsze. Ucieszyłam się bardzo, 
że wybór padł na mnie. 
A co na to szkoła? Kiedyś wspo-
mniała Pani w jednej z naszych roz-
mów, że studenci pierwszego roku 
nie mogą angażować się w żadne 
przedsięwzięcia pozaszkolne?
Postawiono mi warunek, że do prób 
poprzedzających spektakl będę mo-
gła przystąpić dopiero po 20 czerw-
ca, kiedy zdam wszystkie egzaminy i 
zaliczenia i pozytywnie zamknę pierw-
szy rok nauki.
I jak poszła sesja?
Bardzo dobrze. Zdałam wszystkie eg-
zaminy i zdobyłam wszystkie zalicze-
nia.
Gratulacje. A ile ich było?
5 egzaminów i całe mnóstwo zali-
czeń.
Zanim podjęła Pani próby w Gro-
tesce musiała Pani przejść jeszcze 
casting stwierdzający przydatność 
do roli?
Tak. Towarzyszył mi przed tym castin-
giem duży stres. Musiałam zagrać trzy 
sceny: scenę z Mateuszem na peronie 
stacji, kiedy Ania przyjeżdża do swo-
jego nowego domu, scenę z monolo-
giem, kiedy Ania opowiada o swoim 
życiu i wreszcie scenę kiedy Matylda 
szyje dla Ani nową sukienkę. Było tak-

że spotkanie z muzykiem, specjalistą 
od wokalu. Musiałam zaśpiewać kil-
ka piosenek. 
Z jakim efektem przeszła Pani 
przez casting?
Chyba z nienajgorszym, skoro dosta-
łam tę rolę. 
Będzie Pani grać w „Ani z Zielone-
go Wzgórza” przez …
Nie wiem jak długo, chociaż podobno 
w opinii fachowców ten spektakl cie-
szy się tak dużym zainteresowaniem, 
że może nie schodzić z afisza przez kil-
ka kolejnych lat. Już teraz wszystkie 
bilety do końca roku zostały wykupio-
ne. To jak długo będę w tym spektaklu 
zależy od wielu czynników. Na razie 
gramy dwa spektakle dziennie.
Czy teraz, po debiucie teatralnym, 
jest Pani już przekonana co do tego 
w jakim kierunku powinna rozwi-
jać się Pani dalsza kariera arty-
styczna? Czy będzie to aktorstwo 
czy może kariera wokalistki?
Zdecydowanie aktorstwo. Nie wiem 

co uda mi się osiągnąć w życiu, ale 
moje plany zakładają pracę w teatrze 
dramatycznym lub muzycznym. Oczy-
wiście nigdy nie zarzucę śpiewania, 
ale myślę jednak, że kariera wokal-
na to nie jest już to w co chciałabym 
pójść.
Gdyby jednak zdarzyła się szansa 
na profesjonalne śpiewanie?
Gdyby się zdarzyła to może tak, ale 
nie za wszelką cenę. Dzisiaj myślę o 
śpiewaniu w kategorii pasji, nie zaś 
zawodu.
Wróćmy do Pani przygody z te-
atrem Groteska. Jak długo przygo-
towywała się Pani do roli Ani?

Od 20 czerwca. Codziennie przebywa-
łam na próbach po sześć godzin dzien-
nie. Bywało, że także od rana do wie-
czora. Przez ostatni tydzień przed pre-
mierą przybywaliśmy w teatrze prak-
tycznie całymi dniami.
to Pani pierwszy kontakt z profe-
sjonalnym teatrem. Było trudno?
Nie łatwo. Ze śpiewaniem nie było 
problemów, Ania wykonuje podczas 
spektaklu kilka piosenek, gorzej było 
z ruchem na scenie. Czułam się spięta. 
Ruch nie nadążał za śpiewem. Wcze-
śniej podczas nauki też miałam z tym 
pewien problem. Nie zawsze wiedzia-
łam co zrobić z rękoma i czy mimika 
twarzy jest dobra. Walczyłam z tym i 
w którymś momencie walka ta przy-
niosła oczekiwany skutek. Odbloko-
wałam się i teraz jest już OK.
Czy to rola w „Ani z Zielonego 
Wzgórza” pomogła się Pani od-
blokować?
Myślę, że w dużej mierze tak.
Jak podczas prób przyjął Panią ze-
spół teatralny?
Niezwykle ciepło. Mogłam liczyć na 
pomoc doświadczonych aktorów, któ-
rzy podpowiadali mi pewne rozwiąza-
nia. Byli też bardzo wyrozumiali.

Czy tak wyobrażała sobie Pani te-
atr i pracę w nim?
Dokładnie tak. Wyobrażenia zgadza-
ją się w tym konkretnym przypadku z 
rzeczywistością.
Jest Pani jednocześnie studentką z 
całym bagażem obowiązków z tego 
faktu wynikających i aktorką gra-
jącą w profesjonalnym spektaklu. 
Jak łączy Pani obie te role?
Nie jest łatwo, nie mam zbyt wiele 
czasu dla siebie, ale jakoś daję so-
bie radę. Chcę wynieść ze studiów 
jak najwięcej, bo taka szansa została 
mi dana tylko raz. Chcę także grać w 
spektaklu, bo to doskonała szkoła ak-
torstwa. Muszę zatem godzić jedno i 
drugie. Innej drogi nie ma.
Proszę powiedzieć na ile Ania z Zie-
lonego Wzgórza to Pani?
Myślę, że jesteśmy do siebie bardzo 
podobne i że mam dużo w sobie z Ani. 
Jestem jak ona bezpośrednia i wrażli-
wa. Jak ona mam w sobie duże pokła-
dy humoru. Moi rodzice wręcz mówią, 

że Ania to ja. Od siebie muszę dodać, 
że doskonale odnajduję się w tej roli, 
chociaż moim zdaniem łatwiej jest 
grać kogoś innego, kogoś kogo można 
obserwować z boku i widzieć jak się 
zachowuje, niż grać samą siebie.
Na ile miło jest po spektaklu zbie-
rać owacje na stojąco oraz kwiaty 
za dobrze zagraną rolę?
Bardzo, bardzo miło. Tym bardziej, 
że na widowni przebywała moja ro-
dzina oraz wielu przyjaciół. Kiedy mi 
gratulowano miałam łzy w oczach. To 
bardzo miły i wzruszający moment. 
Chciałbym go doznawać jak najczę-
ściej.

Nie wiem co uda mi się osiągnąć w życiu, ale 
moje plany zakładają pracę w teatrze drama-

tycznym lub muzycznym. Oczywiście nigdy nie za-
rzucę śpiewania, ale myślę jednak, że kariera wo-
kalna to nie jest już to w co chciałabym pójść - na-
TAliA hOdUReK

Ciągnie mnie do teatru
NATALIA HODUREK:

rozmawiał:(wb)

Natalia Hodurek jako Ania z Zielonego Wzgórza.
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myślenicki serwis Bosch Franciszka Wołka ostrzega

poznajmy się

reklama

Nie mniej, niż 1,6 milimetra!

reklama

troJe PrZedSTAWICIe-
lI IZby GoSPodAr-

CZeJ ZIeMI MyśleNICKIeJ 
W oSobACH PreZeSA TA-
deuSZA SAWICKIeGo, WI-
CePreZeSA KAMIlA żądły 
orAZ KIeroWNICZKI bIu-
rA WANdy KośCIelNIAK 
rePreZeNToWAło Myśle-
NICKą IZbę PodCZAS II Fo-
ruM GoSPodArCZeGo MA-
łoPolSKI ZACHodNIeJ, JA-

KIe odbyło SIę W TrZebINI, 
A JAKIe ZorGANIZoWANe Zo-
STAło PrZeZ CHrZANoWSKą 
IZbę GoSPodArCZą.
Forum, na którym pojawił się także 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa zorganizowa-
ne zostało po to, aby obecni na nim 
przedsiębiorcy mogli przedstawić pro-
blemy gnębiące polską przedsiębior-
czość i aby dowiedzieć się skąd i w 
jaki sposób pozyskiwać środki unij-

ne na rozwój swoich firm. W dys-
kusji głos zabrał także Tadeusz Sa-
wicki pytając marszałka Sowę o to 
czy kiedykolwiek zostaną ubrutto-
wione płace. Chodzi tutaj o dodat-
kowe koszty, jakie ponosi każdy 
przedsiębiorca przy każdej wypła-
cie wynagrodzenia swojemu pra-
cownikowi. Tylko przy minimalnej 
płacy sięgającej 1750 złotych brut-
to każdorazowo z własnej kieszeni 
właściciel firmy wykłada bowiem 
przeszło dwa tysiące złotych. Z tej 
sumy do pracowniczego portfela 
trafia zaledwie 1286 złotych. Py-
tanie prezesa Izby Gospodarczej 
Ziemi Myślenickiej pozostało bez 
odpowiedzi. Marszałek Sowa zbył 
je milczeniem.

Tadeusz Saw
icki zadał M

arkow
i Sow

ie kłopotliw
e pytanie.

Przedstawiciele IGZM na forum gospodarczym w Trzebini

Marszałek nie odpowiedział

BIeżNIK JeST To TA CZęść 
oPoNy, KTórA STyKA SIę Z 

PoWIerZCHNIą droGI. roWKI 
W bIeżNIKu MAJą NA Celu od-
ProWAdZANIe Wody I PrZe-
CIWdZIAłANIe PoślIZGoWI. 
To Co NAZyWAMy GłęboKo-
śCIą bIeżNIKA, To W ZASAdZIe 
GłęboKość JeGo roWKóW. 
Zanim wybierzecie się Państwo zmon-
tować swoje opony zimowe warto 
sprawdzić czy jeszcze nadają się do 
dalszego bezpiecznego użytkowania 
czy już nie - ze względu na zbyt zu-
żyty bieżnik. Zgodnie z polskimi prze-
pisami głębokość bieżnika nie może 
być mniejsza niż 1,6 mm. Jeśli wystę-
puje już taka wartość, to należy bez-
względnie zmienić opony. Natomiast 
warto zrobić to szybciej, ponieważ 

opony zimowe tracą swoje właści-
wości w miarę zmniejszania się głę-
bokości bieżnika. dotyczy to przede 
wszystkim zdolności do „wgryzania 
się” w śnieg oraz odprowadzania bło-
ta pośniegowego i wody. Jak to zro-
bić? Na szczęście w dzisiejszych cza-
sach nie trzeba dokonywać tego po-
miaru linijką czy innymi przyrząda-
mi. Aby ułatwić kontrolę i ocenę głę-
bokości bieżnika „na oko” producen-
ci wymyślili wskaźniki zużycia (TWI 
- Tread Wear Indicator). Są to wyso-
kie na 1,6 mm (czyli tyle ile wynosi 
minimalna głębokość bieżnika) zgru-
bienia w rowkach na środku bieżnika. 
Znajdują się na wszystkich oponach 
samochodowych. Miejsca ich poło-
żenia określa opis „TWI” bądź mała 
grafika na boku opony (tuż pod miej-

scem, gdzie kończy się bieżnik). 
Wystarczy tylko znaleźć te zgrubie-
nia i sprawdzić, czy nie zrównały 
się z powierzchnią opony. dobrze 
jest sprawdzić cały obwód opony - 
wskaźniki TWI znajdują się w kil-
ku jego miejscach. Jeśli się zrów-
nały, to znaczy, że bieżnik ma głę-
bokość 1,6mm, czyli opony nada-
ją się do wyrzucenia. Zaleca się, 
aby opony wymieniać już przy głę-
bokości 4 mm w przypadku opo-
ny zimowej. Niektórzy producenci 
umieszczają więc dodatkowe wizu-
alne oznaczenia na oponach umoż-
liwiające sprawdzenie również tych 
głębokości. Np. Michelin oznacza 
poziom bezpieczeństwa czyli 4 mm 
dla opon zimowych symbolem płat-
ka śniegu.

FIrMA SKórZANA JerZeGo 
bIeSIA ZNAJduJąCA SIę W 

droGINI MA SIęGAJąCe Po-
CZąTKóW XX WIeKu TrAdy-
CJe.
Założył ją i prowadził pradziadek 
pana Jerzego, potem dziadek zaś na 
końcu ojciec. Teraz prowadzi ją sam 
pan Jerzy. Sklep i pracownia kuśnier-
ska mieszczą się w nowym budynku 
w drogini pod numerem 380. Infor-
muje o tym olbrzymia tablica świetl-
na stojąca przy drodze prowadzącej 
z drogini w kierunku łęk i Trze-
meśni.
Sklep to prawdziwe królestwo skó-
rzanej galanterii. Jest tu wszystko co 

daje się wykonać ze skóry. A zatem: 
odzież (kurtki, kamizelki, spodnie, 
spódnice, płaszcze), kożuchy, kom-
plety do jazdy na motocyklu, czap-
ki, rękawiczki, paski, portfele, panto-
fle. Nic tylko wybierać, przymierzać 
i … kupować. Pan Jerzy sam projek-
tuje i szyje poszczególne modele. Nie 
ma się co dziwić, wszak z wykształ-
cenia jest technikiem garbarzem – fu-
trzarzem. W sklepie można nabyć go-
towy wyrób lub zamówić nowy zgod-
nie ze swoimi sugestiami czy gustem. 

Pan Jerzy odnowi także i odświeży 
używaną kurtkę skórzaną czy zno-
szoną, ale wciąż jeszcze lubianą to-
rebkę. – Kocham to co robię, kiedy 
jeszcze jako mały chłopiec pomaga-
łem w warsztacie dziadka, zwykł on 
mawiać, że z Jerzego będzie kiedyś 
w przyszłości … kuśnierz – wspomi-
na pan Jerzy. – Sprawdziło się.
Firma Jerzego biesia należy do Izby 
Gospodarczej Ziemi Myślenickiej 
i uczestniczy w programie lojalno-
ściowym „Południe się rozwija”.

Skórzane królestwo Jerzego Biesia



8/październik 2015

SEDNO

SEDNO: „fISChER”, tAK 
WOłAJĄ NA CIEBIE KOLE-

żANKI Z DRużYNY I tRENER. 
SKĄD WZIęłA SIę tA BOISKO-
WA „KSYWKA”, KtO PIERW-
SZY NAZWAł CIę W tEN SPO-
SóB?
ANNA JANIA: Nie pamiętam już do-
kładnie, ale po raz pierwszy nazwał 
mnie tak chyba trener Jarosław Szew-
czyk. Dlaczego „Fischer” – do dzi-
siaj nie wiem.
Czy pamiętasz moment, w którym 
po raz pierwszy w życiu kopnęłaś 
piłkę?
Tak. To było jeszcze w szkole podsta-
wowej w mojej rodzinnej wsi Porębie. 
Byłam wtedy w drugiej klasie. Jakoś 
podczas długiej przerwy chłopcy gra-
li w piłkę na boisku przy szkole. Do-
łączyłam do nich. 
Czy taki był właśnie początek two-
jej przygody z piłką nożną?
Można przyjąć taką teorię, tym bar-
dziej, że od tamtego momentu grałam 
z chłopakami w piłkę jeszcze nie raz. 
Były to jednak spontaniczne gry i trak-
towałam je bardzo luźno.
Kiedy zatem pomyślałaś, że chcesz 
grać w piłkę regularnie, że będzie 
to dziedzina sportu, którą chcesz 
uprawiać?
Myślę, że będąc uczennicą gimna-
zjum. Chciałam zapisać się do jakie-
goś klubu, gdzie w piłkę grają dziew-
częta. Dalin Myślenice nie prowadził 
takiej sekcji, ale prowadził ją klub w 
Wiśniowej. Zespół nazywał się An-
drusy i trenowały oraz grały w nim 
dziewczęta. 
Zostałaś zatem piłkarką Adru-
sów?
Tak. Było to cztery lata temu. Miałam 
wówczas czternaście lat.
Kto był twoim pierwszym trene-
rem?
Trener Jarosław Szewczyk.
Któregoś pięknego dnia zgłosiłaś się 
do Andrusów i …
… powiedziałam, że chcę grać.
Czy ktoś Cię do tej decyzji nama-
wiał, może tata, albo mama, a może 
młodsza siostra?
Nie. To była moja i tylko moja decy-
zja. W mojej rodzinie nie ma trady-
cji sportowych, a mnie do sportu cią-
gnęło. Podczas zajęć z SKS-u w szko-
le z równie dobrym powodzeniem mo-
głam grać w siatkówkę, koszykówkę, 
biegać. Ale najchętniej grałam w pił-

kę nożną.
Dzisiaj trener Szewczyk nie jest 
już twoim trenerem. Co wyniosłaś 
z okresu, kiedy trenował Ciebie i 
twoją drużynę?
Trener Szewczyk nauczył mnie pod-
staw piłki nożnej, przygotowania fi-
zycznego, techniki, a także wytrzyma-
łości, która wciąż do dzisiaj nie jest 
jednak moją najmocniejszą stroną.
Do twoich najmocniejszych i słab-
szych stron jako futbolistki jeszcze 
wrócimy, ale teraz chciałbym Cię 
zapytać o to czy od początku swojej 
piłkarskiej kariery grasz na środ-
ku pomocy?
Nie. Kiedy rozpoczynałam grę pełni-
łam rolę środkowego napastnika. Tak 
było przez rok. Potem trener przeniósł 
mnie na środek pomocy i tak zostało 
do dzisiaj. 
Jakie cechy i umiejętności twoim 
zdaniem powinien posiadać zawod-
nik czy zawodniczka grający na 
środku pomocy?
Przede wszystkim powinien umieć 
„czytać” grę, czyli doskonale rozu-
mieć się z formacją ataku, wiedzieć 
kiedy zagrać piłkę, w jakim momen-
cie i w którym kierunku, przewidywać 
sytuacje na boisku. 
Czy od twojej dyspozycji w danym 
dniu zależy styl gry całej drużyny, 
czy możesz powiedzieć o sobie, że 
jesteś mózgiem zespołu?

Na pewno w jakimś stopniu moja dys-
pozycja ma wpływ na grę zespołu, ale 
nie wiem czy można nazwać mnie mó-
zgiem drużyny. Myślę, że o stylu gry 
decyduje postawa wszystkich zawod-
niczek znajdujących się aktualnie na 
boisku. Owszem, zdarza mi się strze-
lać bramki i niekiedy brać ciężar gry 
na swoje barki, ale nie sądzę, aby wią-
zało się to z rolą dyrygenta zespołu.
Skoro o bramkach mowa, chciał-
bym zapytać Cię o to jak najczę-
ściej zdobywasz gole, czy z dystan-

su czy raczej z podbramkowych sy-
tuacji? Ostatnio widziałem jak pod-
czas meczu ligowego przedryblowa-
łaś trzy zawodniczki przeciwnika 
i będąc sam na sam z bramkarką 
pięknym, soczystym strzałem pod 
poprzeczkę zdobyłaś gola.
Najczęściej zdobywam bramki strzała-
mi z dystansu, ale zdarzają się także te 
zdobywane z akcji. Zdobywam bramki 
także egzekwując rzuty karne. Trener 
wyznaczył mnie do tej roli.
Ile bramek zdobyłaś w tym sezo-
nie?
Sześć.
Najwięcej z całej drużyny?
Chyba tak, chociaż goni mnie w tej 
statystyce  Zuza Węglarz.
Czym, twoim zdaniem, różni się 
futbol damski od męskiego? Czy 
dostrzegasz dużo różnic? Jeśli tak, 
to jakich?
W męskim futbolu obowiązuje szyb-
sze tempo gry, męski futbol jest tak-
że bardziej atletyczny. Natomiast w 
zakresie techniki i dokładności gry 
różnice są niewielkie i powoli ulega-
ją zatarciu. 
Czy dużo grasz ciałem, czy wdajesz 
się w pojedynki „bark w bark” czy 
może raczej unikasz tego rodzaju 
starć w obawie o kontuzję? Pytam 
dlatego, że jesteś zawodniczką bar-
dzo szczupłą, a obrończynie w in-
nych zespołach, z którymi przycho-

dzi mierzyć się Respektowi w lidze 
do najdrobniejszych nie należą?
Staram się unikać tego typu zagrań 
podczas treningów, ale w meczu daję 
z siebie wszystko.
Czy zatem piłka nożna jest według 
Ciebie sportem dla kobiet?
Myślę, że tak. Skoro kobiety mogą 
uprawiać boks …
Czy masz swojego piłkarskiego ido-
la czy raczej idolkę?
Moim idolem jest Messi.
A wśród kobiet?

Nie mam idolki. Po prostu nie oglą-
dam meczów w wykonaniu pań.
…?
Chciałabyś kiedyś grać jak Messi?
(uśmiech) no pewnie. Ale wówczas 
musiałabym poświęcić się piłce bez 
reszty, a tymczasem chcę także my-
śleć o szkole i o swojej przyszłości, 
w tym roku szkolnym zdaję przecież 
maturę.
Jak udaje Ci się godzić sport, tre-
ningi, mecze z nauką?
Nie stawiam piłki na pierwszym miej-
scu. Staram się być na wszystkich tre-
ningach i meczach, ale jeśli zdarza się 
tak, że mam w szkole ważny spraw-
dzian, to opuszczam trening. Dlatego 
nie mam problemów w temacie łącze-
nia sportu z nauką.
Czy trener pochwala takie podej-
ście do sprawy?
Tak. Rozumie doskonale moją sytuację 
i preferencje. Wie także, że staram się 
być solidna na treningach i że podczas 
meczów daję z siebie wszystko.
Co chciałabyś robić po maturze?
Dostać się na AWF w Krakowie i stu-
diować fizjoterapię. Oczywiście grać 
nadal w piłkę.
Obiecałem, że zapytam o twoje 
mocne i słabsze strony jako piłkar-
ki, zatem co już opanowałaś do-
brze, a nad czym musisz jeszcze 
pracować?
Strzały z dystansu i drybling to moje 

mocne strony, słabą stroną jest nato-
miast wytrzymałość i to nad nią mu-
szę pracować.
W jaki sposób to robisz?
Biegam. 
Często?
Od czasu do czasu (uśmiech)
Czy wiążesz swoją przyszłość z pił-
ką nożną? Jak długo zamierzasz 
grać?
Zamierzam grać w piłkę dotąd, dopóki 
to zajęcie przynosić mi będzie radość. 
Nie wiążę z piłką przyszłości. Aby grać 

i utrzymywać się z tego zajęcia, trzeba 
to robić na najwyższym poziomie, zna-
leźć się w kadrze narodowej.
Masz za sobą rozdział przynależno-
ści do kadry?
Tak. Byłam członkinią kadry woje-
wódzkiej. Grałam w niej do 16 roku 
życia, bo tak mówią przepisy. Teraz 
mam osiemnaście i chcąc „wypłynąć” 
musiałabym wywalczyć miejsce w ka-
drze narodowej.
Co nie jest możliwe?
Trenerzy kadry szukają zawodniczek 
na poziomie pierwszej ligi i ekstrakla-
sy, a Respekt gra w II lidze.
twój największy sukces piłkarski 
osiągnięty został właśnie z kadrą 
wojewódzką?
Tak, wraz z tą drużyną zdobyłam trze-
cie miejsce w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży.
Czy poza piłką masz jeszcze jakieś 
hobby?
Lubię posłuchać dobrej muzyki.
Jakiej?
Dobrej. Pop, rock …
Czy istnieje możliwość awansu Re-
spektu do I ligi?
Potencjał w drużynie jest, fajnie by-
łoby wywalczyć awans, ale myślę, że 
jeśli dojdzie do tego, to raczej w przy-
szłym sezonie.
Czego mogę Ci życzyć?
Jak najwięcej zdobytych bramek.
A zatem jak najwięcej bramek!

Nie stawiam piłki na pierwszym miejscu. Staram się 
być na wszystkich treningach i meczach, ale jeśli 

zdarza się tak, że mam w szkole ważny sprawdzian, 
to opuszczam trening. Dlatego nie mam problemów w 
temacie łączenia sportu z nauką - anna JanIa

Jej styl gry rzuca się w oczy. Jest dojrzały i dynamicz-
ny. Anna Jania z Poręby, bo o niej tu mowa, gra w pił-

kę nożną od drugiej klasy podstawówki. Od czterech lat 
czyni to w barwach myślenickiego klubu Respekt. Środ-
kowa pomocniczka sama zdobywa dużo bramek i wypra-
cowuje pozycje do ich strzelenia swoim koleżankom. O 
tym czy łączy swoją przyszłość z piłką nożną i jak długo 
zamierza w nią grać Ania mówi w rozmowie z dziennika-
rzem „Sedna”.

Nie stawiam piłki na pierwszym miejscu
wit balickirozmawiał

Ania Jania udzieliła wywiadu „Sednu” 15 września 2015 roku.

ANNA JANIA:

foto: maciej hołuj
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rozmowa z ANIĄ JANIĄ pomocniczką II - ligowego KS Respekt Myślenice prezentacje: speed ball, co to takiego?

SPeed bAll (CZylI W WolNyM TłuMACZeNIu Z Ję-
ZyKA ANGIelSKIeGo - SZybKA PIłKA) To dySCyPlI-

NA SPorTu W PolSCe MAło ZNANA. CI, KTórZy Ją uPrA-
WIAJą I ProPAGuJą MóWIą NAWeT, że NISZoWA. MóWIąC 
To MAJą JedNAK NAdZIeJę, że PoPrZeZ PoPulAryZACJę 
Gry ZNAJdZIe oNA Już WKróTCe SZeroKA rZeSZę ZWo-
leNNIKóW I WyJdZIe Z NISZy.
Smaku super ballu mogli popróbować na lekcjach wychowania fizycz-
nego uczniowie Gimnazjum w Wiśniowej. W tutejszej hali sportowej 
odbył się pokaz tej gry połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zajęcia 
poprowadzili: mistrz Polski w speed ballu Przemek Wolan oraz Zby-
szek bizoń. Przez halę sportową w Wiśniowej przewinęli się ucznio-
wie wszystkich klas, które w tym dniu miały zajęcia z wychowania fi-
zycznego. Instruktorzy cierpliwie tłumaczyli zasady gry i prezentowa-
li je w praktyce. Każdy mógł spróbować gry w speed balla i przekonać 
się na ile jest to gra trudna i na ile atrakcyjna.
do speed balla nie potrzeba wyszukanego, drogiego sprzętu. Wystarczy 
osadzony na specjalnym postumencie stojak, zawieszona na nim na żył-
ce, gumowa piłeczka i dwie rakietki, którymi rywalizujący ze sobą za-
wodnicy odbijają piłkę. Zasady samej gry są równie proste. Zawodni-
cy uderzają na przemian rakietkami piłkę, ta kręci się wokół postumen-
tu uwięziona na żyłce. uderzenie musi nastąpić po dwukrotnym obró-
ceniu się piłeczki wokół postumentu. Jeśli nie nastąpi punkt zdobywa 
rywal. Jeśli ktoś w przeszłości lub aktualnie uprawia tenis ziemny lub 
stołowy będzie mu znacznie łatwiej zrozumieć zasady speed balla i ła-
twiej wprowadzić je w życie czyli zagrać. Nie wszyscy gimnazjaliści 
radzili sobie z rakietkami i dziko fruwającą piłką, ale byli i tacy, któ-
rzy szybko „złapali” o co chodzi. – To fajna gra, trzeba się tylko z nią 
oswoić – usłyszeliśmy od jednego z nich.

Speed ball w Wiśniowej

Pomysł gry w speed-ball narodził się w Egipcie w drugiej 
połowie XX wieku. Początkowo był traktowany jako 
trening koordynacji i refleksu dla tenisistów. Jednak dzięki 
niewielkim wymaganiom sprzętowym i wielkiej frajdzie 
jaką sprawia granie szybko przekształcił się w nowy, 
odrębny sport. W 1984 roku powstała Międzynarodowa 
Federacja Speed-balla i w tym samym roku rozegrane 
zostały pierwsze Mistrzostwa Świata. Speed Ball w 
Polsce rozpoczął się od Przemysława Wolana, który 
po ślubie wyjechał z żoną do Egiptu i tam zaraził się 
tym niespotykanym sportem. Nawiązał kontakt z 
międzynarodową Federacją i już po niecałym roku treningu 
wziął udział w Mistrzostwach Świata w Kuwejcie gdzie 
wywalczył dla Polski szóste miejsce w super-solo. Po 
powrocie do kraju zawiązało się Stowarzyszenie, którego 
celem jest popularyzacja tego sportu w Polsce. Od niemal 
dwóch lat speed-ball prezentowany jest jako doskonała 
rozrywka na najróżniejszych piknikach czy imprezach 
integracyjnych. Oprócz tego istnieje coraz więcej szkół 
na terenie całego kraju w których dzieci i młodzież uczą 
się grać w speed-ball.
W speed ballu można grać super solo (gra jeden zawodnik), 
solo relay (gra w sumie ośmiu zawodników), singiel 
(rozgrywka pomiędzy dwoma zawodnikami) i debel (grają 
dwie drużyny po dwóch zawodników każda).

historia
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Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

myślenicka szafomania

foto: maciej hołuj

foto maciej hołuj

PoWIAdAJą ZNAWCy TeMATu, że SIłę I SKuTeCZNość STrAżAKóW PoZNAJe SIę Pod-
CZAS … ZAWodóW. PeWNIe JeST W TyM STWIerdZeNIu dużo PrAWdy SKoro Tyle 

drużyN STrAżACKICH Z TereNu PoWIATu MyśleNICKIeGo ZeCHCIAło ZMIerZyć SWo-
Je SIły W beZPośredNIeJ ryWAlIZACJI CZyNIąC To NIeZWyKle AMbITNIe I Z olbrZyMIM 
PośWIęCeNIeM.
doroczne zawody pożarniczo – sportowe rozgrywane na szczeblu powiatu każdorazowo dają obraz aktualnej kon-
dycji druhów z poszczególnych jednostek oSP. obserwatorzy strażackich zmagań na murawie stadionu myślenic-
kiego dalinu zgodzą się ze mną, że walka była zacięta i wyglądało tak, jakby od niej zależało co najmniej ludz-
kie zdrowie lub życie. Podobno czym więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.
Jednym z pozytywnych elementów rywalizacji okazał się fakt, że uczestniczą w niej coraz większą rzeszą kobie-
ty (czy raczej panie, a najtrafniej – dziewczyny). W tym roku na murawie stadionu dalinu stanęło aż siedem dru-
żyn żeńskich, zaledwie o trzy mniej, niż zespołów męskich. Co przyciąga dziewczęta do pożarnictwa? Zapewne 
to samo co ciągnie je do skoków narciarskich czy do boksu. Chęć przełamania funkcjonujących od dawna stereo-
typów, możliwość sprawdzenia samej siebie, wreszcie chęć niesienia pomocy innym.
Zanim siedemnaście drużyn reprezentujących jednostki oSP z terenu powiatu rozpoczęły swoją rywalizację Jan 
Podmokły, prezes Powiatowego Zarządu ZoS rP w Myślenicach przypiął na piersi Joanny bobowskiej, posłan-
ki na Sejm rP z ramienia Po srebrny medal za „Zasługi dla Pożarnictwa” dziękując jej w ten sposób za pomoc 
jaką posłanka udzieliła druhom w mijającej właśnie kadencji.
Potem już tylko walczono. Najpierw w sztafetach, potem w tzw. „bojówce”. Najlepszą drużyną żeńską okazał 
się zespół broniący barw oSP Zawada (zdjęcie powyżej) zaś najlepszymi w gronie mężczyzn druhowie z oSP w 
Głogoczowie (końcowe wyniki patrz w tabeli poniżej).

Wyniki rywalizacji w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych 2015 – kobie-
ty: 1. Zawada (gmina Myślenice), 2.Jawornik (gmina Myślenice), 3.Krzesławice (gmina Raciecho-
wice), 4.Myślenice Dolne Przedmieście, 5.Węglówka (gmina Wiśniowa), 6.Stróża (gmina Pcim), 
7.Krzyszkowice (gmina Myślenice). Mężczyźni: 1.Głogoczów (gmina Myślenice), 2.Sułkowice, 
3.Myślenice Dolne Przedmieście, 4.Zawada, 5.Poznachowice Dolne (gmina Wiśniowa), 6.Siera-
ków (gmina Dobczyce), 7.Krzczonów (gmina Tokarnia), 8.Harbutowice (gmina Sułkowice), 9.Ra-
ciechowice, 10.Stróża.

(RED)

Najlepsze strażaczki mieszkają w Zawadzie

AKCJA WyMIANy SZAF Wy-
MyśloNA PrZeZ Młode 

PANIe (dZIeWCZęTA) Ze STró-
ży (GMINA PCIM) I doFINANSo-
WANA Ze środKóW FIo MA-
łoPolSKA loKAlNIe SKIero-
WANA ZoSTAł do TyCH oSób, 
KTóre INTereSuJą SIę Modą 
orAZ do PoSIAdACZy PrZed-
MIoTóW, KTóryCH CHCIelIby 
SIę oNI PoZbyć lub ZAMIeNIć 
NA INNe.
„Wymiana szaf” odbyła się w sali 
gimnastycznej myślenickiego lo. 
Przybyło na nią około dwudziestu 
osób wystawiających swoje towary 
(najczęściej części garderoby). Moż-
na było je nabyć za grosze lub po pro-
stu bezgotówkowo wymienić na inny 
przedmiot. Mało niestety było kupu-

jących, chociaż jak mówią inicjator-
ki akcji: koordynatorka projektu Ka-
tarzyna Mirek i projektantka mody 
beata dziadkowiec doszło do kilku 
transakcji.
Samą wymianę szaf w budynku lo, 
drugą już taką akcję (pierwsza miała 
miejsce przed rokiem) poprzedziły 
trzymiesięczne warsztaty z projekto-
wania i szycia odzieży. Wzięło w niej 
udział dziesięć pań. Warsztaty zatytu-
łowane „Alfabet Mody” poprowadzi-
ła beata dziadkowiec, absolwentka 
Wyższej Szkoła Technicznej w Ka-
towicach i Technikum odzieżowe-
go w Krakowie, projektantka i wy-
konawczyni modnych ubiorów. Pa-

nie poznawały podstawy szycia: pro-
jektowały swoje ubiory, dobierały tka-
niny, uczyły się obsługi maszyny do 
szycia. drugim etapem była wymia-
na szaf przeprowadzona w sali gim-
nastycznej lo w Myślenicach.
- Nasz pomysł wychodzi na przeciw 
potrzebom osób chcących się rozwi-
jać, zdobywać nowe umiejętności w 
zakresie projektowania i szycia odzie-
ży. Niepotrzebnym i zalegającym w 
szafie rzeczom, spróbujemy dać nowe 
życie, zgodnie z panującymi obecnie 
trendami i indywidualnymi potrzeba-
mi. Dzięki realizacji naszego pomy-
słu uczestnicy szafomani, pokazali w 
jaki sposób można kreatywnie wyko-
rzystać  niepotrzebne już rzeczy, po-
darować im drugie życie – podsumo-
wuje projekt Katarzyna Mirek.

Co masz w szafie?

(RED)
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andrzej boryczko

Wsie, których już ... nie ma (3)
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foto: maciej hołuj

foto: autor

msza święta na Suchej Polanie

Bez Stacha i bez „Niedźwiedzia”
trAdyCyJNIe We WrZeśNIu odPrAWIoNo MSZę śWIęTą NA SuCHeJ PolANIe uPAMIęT-

NIAJąCą KrWAWą PoTyCZKę PArTyZANTóW Z NIeMIeCKIM oKuPANTeM, KTórA MIA-
łA MIeJSCe 12 WrZeśNIA 1944 roKu W MASyWIe łySINy orAZ PACyFIKACJe WSI: WIśNIo-
WA I lIPNIK. PrZy ołTArZu PoloWyM SPoTKAlI SIę KoMbATANCI WoJeNNI, MIeSZKAńCy 
oKolICZNyCH WSI, PoCZTy SZTANdAroWe orAZ MłodZIeż.
Wśród obecnych zabrakło dwóch osób, których nazwiska kojarzone są z uroczystościami na Suchej Polanie od 
wielu, wielu lat: Stanisława Cichonia, niezmordowanego organizatora mszy i rajdu pieszego upamiętniających 
wydarzenia z 1944 roku oraz porucznika Zbigniewa łobodzińskiego (ps. Niedźwiedź), lisowczyka, uczestnika 
walk w rejonie łysiny. Stanisław Cichoń odszedł od nas w listopadzie 2014 roku, Zbigniew łobodziński zmarł 
na miesiąc przed uroczystościami na Suchej Polanie (na mszy obecni byli żona i syn zmarłego). Prowadzący 
uroczystość z ramienia myślenickiego oddziału PTTK lubomir Jan batko wspomniał zmarłych. – Myślę, że za-
równo Staszek jak i porucznik Zbigniew Łobodziński są z nami i spoglądają na nas z góry – powiedział obecny 
szef lubomira. Mszy polowej towarzyszyła umieszczona na ołtarzu fotografia przedstawiająca obu zmarłych.
Msza na Suchej Polanie ma od lat ten sam scenariusz. Homilię wygłasza ksiądz Józef orawczak, kapelan ludzi 
gór, tuż po mszy odbywa się apel poległych, oddawana jest przez żołnierzy z kompanii honorowej salwa, skła-
dane pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Tak było również w tym roku. Pamięć o partyzantach i za-
mordowanych mieszkańcach Wiśniowej i lipnika trwa i jest kultywowana. świadczą o tym tłumy uczestniczą-
cych we mszy ludzi, których nikt przecież nie zmusza do tego, aby tutaj przychodzili i którzy czynią to w po-
czuciu obowiązku oddania hołdu poległym.

tuka 2015

teGoroCZNA TuKA CZy-
lI STAry ZWyCZAJ ZbIe-

rANIA ZIeMNIAKóW Z PolA 
ZGroMAdZIł W TyM roKu 
TyCH ludZI, KTórZy KoCHAJą 
AuTeNTyCZNy FolKlor. TrA-
dyCyJNIe TuKA odbyłA SIę W 
STuCZTerdZIeSToleTNIeJ, ZA-
byTKoWeJ STodole ANdrZe-
JA SłoNINy, KTóry Też TrA-
dyCyJNIe był GłóWNyM or-
GANIZAToreM IMPreZy.
Zanim tuka na dobre zagościła w 
stodole, uczestnicy zabawy odbyli 
ekspresowy kurs kopania i zbiera-
nia ziemniaków z pobliskiego pola. 
utworzono trzy drużyny, które prze-
ścigały się w pracy. Zwyciężyć mia-
ła ta, która w odpowiednim czasie 
napełni najwięcej worków ziemnia-
kami. Pracowano w pocie czoła, tym 
bardziej, że słoneczko przygrzewa-
ło w tym dniu dość mocno. okazało 
się wszak, że dwie drużyny napełni-
ły ziemniakami po cztery worki, aby 
zatem wyłonić zwycięzcę konieczna 
była dogrywka. ostatecznie wyłonio-
no zwycięzcę, który w nagrodę otrzy-
mał … butelkę wódki.
Po trudzie pracy na polu, już w stodo-
le, wzorem autentycznych tuk tokar-
skich, raczono się specjałami miejsco-
wej kuchni (chleb wiejski ze smalcem, 
kiełbasa wiejska, ogórki kiszone, pie-
rogi z … ziemniakami, biały ser, oscy-
pek). Po posiłku przyszedł czas na za-
bawę. Tym razem z zespołem „Topo-
rzanie” z Tenczyna. Podobno bawio-
no się do białego rana. (RED)

Biesiada w ... stodole
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NIe od dZIś WIAdoMo, 
że MuZeuM reGIoNAl-

Ne „doM GreCKI” W Myśle-
NICACH To MAGICZNe MIeJ-
SCe. WySTAWy PrAC PICASSA, 
MIro, reMbrANdTA, CHAGAl-
le’A … JAKby NIe dość TeJ 
MAGII W ProGACH MuZeuM 
odbyłA SIę IMPreZA, KTóreJ 
SAM TyTuł WSKAZyWAł NA 
KoleJNą dAWKę PoZAZIeM-
SKICH doZNAń.
„Karpaty pełne czarów” – to hasło 
wymyślonego przez Polskie Towa-
rzystwo Historyczne oddział w No-
wym Targu projektu, do realizacji któ-
rego włączyły się instytucje kultury: 
biblioteki oraz muzea z terenu Mało-
polski. W tym także muzeum z My-
ślenic („dom Grecki”). Projekt skła-
dał się z kilku zasadniczych części, 
miedzy innymi publikacji naukowej, 
którą podczas wieczoru zaprezento-
wał koordynator programu robert 
Kowalski, cyklu warsztatów (jedno 
ze spotkań pod hasłem: „o duchach, 
strachach i zabobonach - demonolo-
gia ludowa w myślenickim”, które 
poprowadziła Małgorzata Wierzbic-
ka - Wójtowicz z Muzeum im. Wł. 
orkana w rabce Zdrój odbyło się w 
„domu Greckim”) oraz wernisażu 
wystawy fotograficznej „Magiczny 
świat karpackich wierzeń w fotogra-
fii Zofii Kity” nawiązującej do tematu 
całego programu. Projekt zyskał do-
finansowanie ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Powiatu li-
manowskiego. (RED)

O czarach i duchach SEDNO
patronuje

Symboliczne drzwi zastępują 54 
nieistniejące już domy, które skła-

dały się na wieś Czarne zamieszkiwa-
ną według danych z 1880 roku przez 
330 rusinów i kilku Polaków. Zaj-
mowali się oni tkactwem oraz wydo-
byciem i destylacją ropy naftowej. W 
latach I wojny światowej wieś kilka-
krotnie przechodziła z rąk do rąk. To-
czyły się tu zażarte walki często twa-
rzą w twarz - na bagnety. Wtedy to 
zniszczeniu uległa cała dokumentacja 
historyczna wsi. W 1918 roku Czar-
ne było jednym z głównych ośrodków 
politycznych zachodniej łemkowsz-
czyzny. W okresie międzywojennym 
były tu dwie cerkwie: pochodząca z 

1789 roku unicka cerkiew p/w św. dy-
mitra i zbudowana w 1929 roku cer-
kiew prawosławna. Funkcjonowała 
dwujęzykowa szkoła podstawowa i 
czytelnia. był również sklep prowa-
dzony przez żyda. Po deportacjach 
w ramach akcji „Wisła” 10 czerwca 
1947 roku pozostała w Czarnem tyl-
ko rodzina gajowego wyreklamowa-
na od deportacji przez władze leśne. 
W latach pięćdziesiątych w budynku 
cerkwi prawosławnej urządzono ma-
gazyn siana dla PGr w Jasionce. Po 
1955 roku została rozebrana. W cer-
kwi unickiej do 1982 roku było jesz-
cze pełne wyposażenie wnętrza, po-
tem wszystko systematycznie znika-

ło lub niszczało pozbawiane konser-
watorskiej pieczy. Sama budowla sta-
ła do 1993 roku kiedy to została roze-
brana i pieczołowicie zrekonstruowa-
na na terenie Sądeckiego Parku etno-
graficznego w Nowym Sączu.
dzisiaj na kilkukilometrowym odcin-
ku bitej drogi przez Czarne możemy 
spotkać pojedyncze krzyże, zdziczałe 
drzewa owocowe - pozostałości roz-
ległych sadów i trzy nekropolie obok 
siebie: stosunkowo dobrze zachowa-
ny cmentarz łemkowski z interesują-
cymi  kamiennymi i żeliwnymi na-
grobkami, zrekonstruowany niedawno 
choć niezbyt profesjonalnie cmentarz 
numer 53 z I wojny światowej, zapro-
jektowany przez dusana Jurkovica i 
pojedynczy drewniany krzyż na skra-
ju rozległej łąki - to budzące do dzi-
siaj wiele kontrowersji miejsce zbio-
rowego pochówku żołnierzy niemiec-
kich z okresu II wojny światowej po-
ległych w bitwach o karpackie prze-

łęcze w tym owianą zła sławą doli-
nę śmierci w 1944 roku. 
Jedziemy dalej w kierunku doliny Wi-
słoki. Mijamy kolejne krzyże i muro-
waną, ogromnie zdewastowaną ka-
pliczkę z XIX wieku. W niej mocno 
zniszczone polichromie przedstawia-
jące: Chrystusa Zmartwychwstałego, 
Zwiastowanie i wypędzenie szatana. 
Przed nami Wisłoka. droga zakręca i 
biegnie brzegiem w górę rzeki. Stoi tu 
dom - zagroda rzeźbiarza … zamiesz-
kała. Na bramce drewniane figurki 
i kartka z ogłoszeniem „Sprzedam 
miód”, za ogrodzeniem ule i sznur z 
rozwieszonym praniem. Jednym sło-
wem cywilizacja. 
Jeden kilometr w dziczy i docieramy 
do kolejnej nieistniejącej wsi o na-
zwie długie. Tutaj jedynymi miesz-
kańcami bywają sezonowo węgla-
rze. Pozostałością są już tradycyjnie 
dwa cmentarze: parafialny łemkow-
ski i pierwszowojenny, samotne krzy-

że wśród łąk i zarośli i ... tyle. Z bu-
dowli jest jeszcze współczesna drew-
niana kładka nad Wisłoką. by obej-
rzeć cmentarze trzeba przejść na dru-
gi brzeg. Samochodem można przeje-
chać w bród. robimy tak z lenistwa, 
co się potem mści, gdyż kurz wzbi-
jany spod kół oblepia wilgotne karo-
serie niemiłosiernie.
długie nie było długą wsią – miało 
ono tylko około 3 kilometrów. W 36 
gospodarstwach zamieszkiwało 247 
osób, ale cerkwie stały dwie: unicka 
i prawosławna. To kolejna „reguła” 
tych okolic wynikająca z masowego 
przechodzenia mieszkańców na pra-
wosławie pod koniec lat 20-tych XX 
wieku. Wraz ze zmianą religii poja-
wiała się konieczność budowy odpo-
wiednich świątyń, stąd obok starych, 
unickich, powstawały nowe cerkwie 
lub kaplice w obrządku prawosław-
nym. obydwie cerkwie z długiego 
spotkał podobny los – zostały roze-
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SEDNO
patronuje

foto: maciej hołuj

fo
to

: 
ar

ch
iw

u
m

(RED)

foto: autor

Są jak życiodajna gleba
Od dWudZIeSTu lAT Są Z MyśleNICZANAMI I MIeSZKAńCAMI PoWIATu MyśleNIC-

KIeGo WoloNTArIuSZe MAlTAńSKIeJ Służby MedyCZNeJ. NIoSą PoMoC MedyCZ-
Ną PodCZAS WSZySTKICH, WAżNyCH uroCZySTośCI, CZuWAJą NAd ZdroWIeM uCZeST-
NIKóW PIelGrZyMeK, Są WSZędZIe TAM, GdZIe ICH PoMoC I obeCNość Są NIeZbędNe. 
W PołoWIe WrZeśNIA obCHodZIlI SWóJ JubIleuSZ.
oczywiście ruch maltański jest absolutnie formą pracy charytatywnej, wszystko co dzieje się w ramach tej służ-
by wypływa z dobroci serca i wrażliwości wolontariuszy. Podkreślał to podczas homilii wygłoszonej w cza-
sie mszy świętej stanowiącej główny punkt programu obchodów jubileuszowych myślenickiej Malty ksiądz 
dr leszek Harasz nawiązując do słów ewangelii przypowieści o siewcy. – Jesteście ową żyzną glebą, na której 
zasiane ziarno wschodzi, dojrzewa i wydaje wspaniały owoc – mówił kapłan do maltańczyków zebranych w 
kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP w Myślenicach. – Uratowaliście niejedno istnienie, musicie wciąż 
dążyć do tego, aby wasze życie było coraz bardziej żyzną glebą gotową na przyjęcie ziarna. Wierzę w was i w 
wasze przesłanie niesienia pomocy. Podczas mszy świętej ksiądz Harasz dokonał poświęcenia nowego sztan-
daru Maltańskiej Służby Medycznej w Myślenicach. Jak powiedział nam rafał Fijał, aktualny komendant my-
ślenickich maltańczyków poprzedni sztandar uległ zniszczeniu i zaszła konieczność wykonania nowego. Tyl-
ko drzewce pochodziło z dawnego sztandaru. Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna w Myślenicach, bo 
tak obecnie brzmi pełna nazwa tej instytucji, wysyła swoich wolontariuszy na wszystkie ważne i mniej waż-
ne uroczystości, na imprezy, koncerty, zawody sportowe zarówno na terenie powiatu myślenickiego, jak i poza 
nim. liczy dzisiaj około 50 wolontariuszy. (RED)
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jubileusz dwudziestolecia myślenickich maltańczyków

RAFAŁ FIJAŁ – komendant Stowarzyszenia Maltańska Służba Medyczna: na-
szym głównym zadaniem jest obrona wiary i niesienie pomocy medycznej potrzebu-
jącym. W chwili obecnej w stowarzyszeniu działa około pięćdziesięciu wolontariuszy. 
Mamy na wyposażeniu dwie karetki, w tym jedną dobrze wyposażoną, zakupioną na-
szymi siłami i z pomocą zarządu głównego, mamy sprzęt medyczny, jak torby me-
dyczne czy butle tlenowe. Z roku na rok jest coraz więcej pracy, coraz więcej zleceń, 
telefony urywają się w naszym biurze, nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim proś-

bom. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują: podczas pielgrzymki, podczas meczów, zawo-
dów sportowych, koncertów, uroczystych mszy. Prowadzimy szkolenia dla naszych członków oraz dla 
tych, którzy chcą poznawać zasady udzielania pierwszej pomocy. Wciąż zgłaszają się do nas chętni 
do pracy wolontariackiej i to najbardziej cieszy.

foto: maciej hołuj

brane przez pracowników PGr w Ja-
sionce, a drewno stało się budulcem 
dla wznoszonych tam zabudowań in-
wentarskich. długie – nomen omen - 
jest teraz naprawdę długą, pustą do-
liną. Idziemy kawałek chłonąc ciszę 
przerywaną tylko gardłowymi krzy-
kami orlików i myszołowów nadla-
tujących od strony Magury Wątkow-
skiej. To ich królestwo – nie nasze. 
Jesteśmy u nich w gościnie.

Czarne - kapliczka w dolinie Wisłoki.

KAZIMIerZ PrZerWA-
TeTMAJer 150. roCZNI-

CA urodZIN – To WySTAWA 
GoSZCZąCA od 25 WrZeśNIA 
W „doMu GreCKIM”.
Ma ona charakter zarówno typowo 
edukacyjny jak i plenerowy. W maju 
prezentowana była w Krakowie na 
Placu Szczepańskim, w czerwcu w 
Zakopanem. Jej treść zdecydowanie 
polemizuje z wizerunkiem poety – 
dekadenta, jaki jednostronnie lansu-
ją programy szkolne.
Wystawa stanowi przykład realiza-
cji tzw. „produktu kulturalnego” mi-
nimalnym kosztem finansowym. Jest 
integralną częścią obchodów tetmaje-
rowskiej rocznicy, którą świętują od-
działy Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego, Związek Podhalan i sa-
morządy miejscowości związanych 
z poetą. W Myślenicach gościmy ją 

dzięki staraniom Zespołu „Zielony 
Szlak” (ma on w swoim repertuarze 
teksty Tetmajera), oddziałowi PTT 
Kraków i naszej redakcyjnej kole-
żance Antoninie Sebestowej, która 
natchnęła barbarę rapalską (człon-
ka Zarządu Głównego PTT) do zgło-
szenia postulatu, aby 2015 rok był ob-
chodzony w PTT jako rok Kazimie-
rza Przerwy-Tetmajera. 
Kazimierz Tetmajer jako piewca Tatr, 
góralszczyzny i turysta wysokogórski 
został mianowany członkiem hono-
rowym Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego, a także jego Sekcji Tu-
rystycznej przekształconej później 
w Klub Wysokogórski PTT. Janusz 
Chmielowski zdobytą przez siebie 
przełęcz pomiędzy Gierlachem, a Za-
dnim Gierlachem (wysokość ok. 2593 
m npm.) nazwał Przełęczą Tetmajera. 
uczynił tak w uznaniu górskich zasług 
poety (II przejście tzw. drogi po Gła-
zach na Mięguszowiecki Szczyt Wiel-
ki, zdobycie dziewiczej Staroleśnej, 
licznych głównych przełęczy w tym 
Wschodnich żelaznych Wrót). Tetma-
jer lubił stawać na szczytach rzadko 
odwiedzanych jak: Kończysta, Kopro-
wy, Kościelec, Kozi Wierch czy Gra-
naty. Wiele wycieczek powtarzał już 
bez przewodnika, często sam: 

(...) O szczęście !
Sam, sam jeden wśród głazów złomów, 
kotlin , dołów, Sam wśród jezior mil-
czących przy strumieni chrzęście ...
W 1896 roku poeta z przyczyn zdro-
wotnych zaprzestał wycieczek. Jego 
rozpacz najpełniej wyrażają słowa z 
wiersza „Nie mój dunajec”: 
Nie przypominaj mi się śnie - młodości 
mojej zdrowej - bo mi żal w piersi  du-
szę rwie - nad siłę ludzkiej mowy!
Historyk literatury Jacek Kolbuszew-
ski omawiając twórczość Tetmajera na 
łamach „Wierchów” dzieli się z czy-
telnikami istotnym spostrzeżeniem: 
Jakoś do tej pory nie zwrócono uwagi 
na to, że w jego twórczości najdosko-
nalsze wiersze o Tatrach i góralskim 
świecie, jak i cała też jego twórczość 
prozatorska  z tego zakresu uwagi 
godna (Na Skalnym Podhalu, Legenda 
Tatr) pojawiły się wtedy, gdy przestał 
on czynnie chodzić po górach.
Można powiedzieć, że kiedy rozwie-
je się modernistyczna mgła spowija-
jąca większość wierszy Tetmajera, w 
tym też i te tatrzańskie, kiedy poezja 
przebudzi się z maniery wzdychań i 
programowych smutków pojawią się 
w niej uniwersalne, odwieczne pyta-
nia jakie zadaje myślący, czujący czło-
wiek w obliczu potęgi gór.

Piewca Tatr 

o Tetmajerze w “Domu Greckim”

Antonina Sebesta, nasza redakcyjna koleżanka w
ygłosiła słow

o o K
azim
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ał zespół „Zielony szlak”.

KAżdą HISTorIę TWorZą 
ludZIe I NASZe WSPólNe, 

„HISToryCZNe WyCIeCZKI” 
byłyby NIe MożlIWe Gdy-
by NIe oNI. dZIś CHCIAłbyM 
PrZyblIżyć CZyTelNIKoM 
PoSTAć Z NIedAWNeJ HISTo-
rII.
Na życiorys Stefana bałuka natkną-
łem się w czasie badania zupełnie in-
nego tematu, ale myślę że ta postać 
warta jest chwili uwagi. Stefan ba-
łuk urodził się 5 sierpnia 1899 roku 
w Myślenicach, tutaj też rozpoczął 
swoją edukację najpierw w cztero-
klasowej szkole powszechnej, następ-
nie w gimnazjum zakończonym matu-
rą. będąc uczniem gimnazjum wstą-
pił do drużyny harcerskiej im. Tade-
usza Kościuszki, w tej to właśnie dru-
żynie na przełomie lat 1917/18 zaan-
gażował się w działalność niepodle-
głościową. W 1919 roku Stefan ba-
łuk, będąc już uczniem ostatniej kla-

sy gimnazjum, zgłosił się ochotniczo 
do obrony lwowa.
Swoją pierwszą pracę zawodową roz-
począł w roku 1921 w podkrakow-
skich Słomnikach, nieco później w 
latach 1925 – 28 był nauczycielem w 
Stróży. Pracując przez cały czas pod-
nosił swoje kwalifikacje aż do roku 
1928, kiedy to zdał Państwowy eg-
zamin uprawniający go do wykony-
wania zawodu nauczyciela szkół po-
wszechnych. Po zdaniu egzaminu aż 
do wybuchu wojny pracował jako 
nauczyciel w Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Myślenicach, obecnym 
gimnazjum numer 1.
Pracując w dalszym ciągu poszerzał 
swoje kwalifikacje co pozwoliło mu 
w roku 1938 uzyskać uprawnienia do 
nauczania przyrody. W ciężkich latach 
okupacji hitlerowskiej był nauczycie-
lem szkoły powszechnej w lusinie, 
gdzie przymusowo został skierowa-
ny przez okupanta. W trakcie tej pra-

cy już od roku 1939 zaangażował się 
w działalność konspiracyjną i działał 
w niej do 30 kwietnia 1944 roku.
Po zakończeniu okupacji nadal kon-
tynuował pracę jako nauczyciel w Pu-
blicznej Szkole Męskiej w Myśleni-
cach. W trudnym powojennym okre-
sie odbudowywał bazę dydaktyczną 
szkoły tworząc pierwsze pracownie 
tematyczne. Te działania były moż-
liwe dzięki pełnieniu funkcji referen-
ta aprowizacyjnego w Inspektoracie 
Szkolnym w Myślenicach. działal-
ność Stefana bałuka została szybko 
dostrzeżona i doceniona. 1 paździer-
nika1946 roku rada Narodowa w 
Myślenicach powołała go jednogło-
śnie na stanowisko burmistrza My-
ślenic. Jako burmistrz aktywnie za-
angażował się w plan budowy nowej 
szkoły podstawowej, którego ukoro-
nowaniem było wybudowanie szko-
ły numer 2 ...

(CdN)

Stefan Bałuk

Nauczyciel
i

burmistrz



SEDNO

14/październik 2015

(za)dymki Sedna

pies jaki jest każdy widzi

prezentacje - członkowie Myślenickiej Grupy Poetyckiej “Tilia” - JOLANTA PROSZEK

Swojego psa narysowała „Sednu” rozalia oliwa, zastępca burmistrza Sułkowic.
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absurdawki Jana Koczwary (12)

dietetyk radzi (3)

tekst: agnieszka zięba

foto: maciej hołuj

objąć fotel prezydenta – wiel-
ce zaszczytna, świadoma i nie-
zwykle efektowna czynność rę-
kodzielnicza polegająca na czu-
łym i medialnie spektakularnym 
(czyt: widowiskowym) obejmo-
waniu oburącz i obu ramiona-
mi fotela głowy państwa. o po-
wodzeniu tej czynności decy-
duje najczęściej siła i kreatyw-
ność osobnika zwanego obej-
mującym, a ponadto szerokość 
jego ramion, a także gabaryty 
siedziska zwanego fotelem oraz 
to, czy jest on (tenże fotel) zaję-
ty lub czy pozostaje w tzw. pu-
stostanie, mieć setkę na karku 
– dość specyficzny i oryginalny 
sposób manifestowania swojej 
zasobności finansowej umiesz-
czając stuzłotowy banknot na 
karku lub ramieniu, laska mar-
szałkowska – według niespraw-
dzonych jeszcze źródeł Agen-
cji Informacji „Ja Ci powiem” 
– to zgrabna szprycha, blond ci-
zia lub, jak kto woli – osobista 
laska pana marszałka, niejaka 
Anna Maria z domu bździuch, 
prawdopodobnie z ...

Słyszeli o niej wszyscy, nie wszyscy wiedzą jak reagować 

Sprawy księdza Godawy

Nie wiem, 
co mogę 

o sobie powie-
dzieć – mówi 
z zakłopota-
niem. Jednak 
coś niecoś uda-
ło mi się dowie-
dzieć. Twier-
dzi, że jest zu-
pełnie normal-
na, nawet nud-
na. Niepraw-

da; nudna nie jest zdecydowanie, ale 
oczywiście każdy ma prawo do wła-
snej opinii. Nieśmiała, zwykle lek-
ko uśmiechnięta, błądzi gdzieś wzro-
kiem zza okularów. A na ten ciut roz-
kojarzony uśmiech trudno nie odpo-
wiedzieć. Ma duże poczucie humoru, 
czasem okraszone szczyptą ironii. Jest 
bardzo uważną słuchaczką … ale mó-
wić potrafi za dwie. od zawsze miesz-

ka w Tokarni.
Wiersze pisze od czasów szkoły śred-
niej. Polonistka namówiła ją na udział 
w międzyszkolnym konkursie poetyc-
kim. Zajęła drugie miejsce i miłym za-
skoczeniem było dla niej to, że komuś 
spodobały się jej wiersze. W pewnym 
momencie zarzuciła pisanie, zranio-
na zbyt mocno wyrażoną opinią na 
temat jej tekstów. Przemilczała dwa 
lata. Poezja wygrała. W 2014 roku 
Jola odważyła się i pokazała swoje 
wiersze Piotrkowi oprzędkowi. Jego 
opinia sprawiła, że nie zerwała z po-
ezją i odważyła się przyjść na Noc 
świętojańską organizowaną wspól-
nie przez „Tilię” i dom Grecki. od 
tej pory czynnie uczestniczy w życiu 
grupy, a kolejne wiersze powstają od 
września 2014 roku.
dlaczego pisze? - Skąd pomysł, żeby 
pisać wiersze? - Nie pamiętam. Może 
tak po prostu jest, że czasem jest we 

mnie za dużo uczuć, a rozmowy z przy-
jaciółmi nie wystarczają. Dopiero sło-
wa zapisane na papierze pomagają 
uwolnić się od natrętnych myśli. Pisa-
nie wierszy ma dla mnie wartość tera-
peutyczną. Kiedy jest mi najlepiej, naj-
gorzej - próbuje się wypisać, rozkła-
dam na czynniki pierwsze moje uczu-
cia, myśli, wrażenia. Wstydzę się tek-
stów z lat 2009 – 2012. Wiersze napi-
sane w ostatnim czasie są lepsze, doj-
rzalsze niż te, od których zaczynałam. 
Wszystkie łączy to, że są mniej lub bar-
dziej o mnie. Jeszcze nie potrafię do 
końca wyjść poza siebie w pisaniu. 
A „Tilia”? - Na pewno pomogły mi 
spotkania „Tilii” i wszechogarniają-
ce mniemanie, że warto i trzeba pi-
sać, że trzeba uwierzyć w swój talent 
i go rozwijać.
Co lubi? Starą literaturę francuską i 
rosyjską, a z polskiej zachwyca się  
Mrożkiem i Gombrowiczem. Jak 

mówi, rozczula ją poezja Przerwy – 
Tetmajera. Interesuje ją szeroko po-
jęta psychologia. Teraz pracuje i po 
długim zastanawianiu się, jaką szko-
łę wybrać, zdecydowała się na studia 
pedagogiczne.
Bóg jest starannie przywiązany
do kolorowego
dziewczęcego płaszczyka.
Nieznacznie uśmiecha się z
wizerunków świętych.
Uczy zachwytu i uwielbienia.
I strachu.
Przyzwyczaja do trudnych
zadań domowych.
Kieszenie wypełnione dobrocią,
rękawy – miłością.
Dlaczego nie przewidział,
że kiedyś z niego wyrośnie?
Płaszczyk się zniszczy,
zszarzeje.
Z nostalgią o nim nie
wspomnę.

O CuKrZyCy SłySZelI CHy-
bA WSZySCy. JedNAK NIe-

WIele oSób ZdroWyCH ZdA-
Je SobIe SPrAWę Z TeGo, JAK 
JeST oNA NIebeZPIeCZNA; 
oNA A WłAśCIWIe – JeJ PoWI-
KłANIA. Te, Z KTóryMI Może 
SIę SPoTKAć oSobA ZdroWA 
– SPoTKAć I ZAreAGoWAć, 
być Może rATuJąC CHoreMu 
żyCIe, To TZW. PoWIKłANIA 
oSTre – HIPoGlIKeMIA (NIe-
doCuKrZeNIe) I HIPerGlIKe-
MIA (PrZeCuKrZeNIe).

objawami hipoglikemi są (kolejno): 
przyspieszona akcja serca, dreszcze, 
potliwość, osłabienie, nerwowość (aż 
do agresji), później dołączają zabu-
rzenia koncentracji, mdłości, mro-
wienie ust, zaburzenia mowy i wi-
dzenia, a w końcu – zaburzenia od-
dechu i drgawki. Z pierwszymi ob-
jawami można sobie poradzić, po-
dając choremu coś słodkiego. Kolej-
ne, lekceważone, mogą prowadzić do 
śpiączki, a nawet śmierci. W wypad-
ku śpiączki ratunkiem jest wezwanie 
pomocy medycznej.

objawy hiperglikemi: zwiększone 
pragnienie i oddawanie moczu (or-
ganizm chce usunąć cukier), bóle gło-
wy, senność, problemy z koncentra-
cją, suchość skóry oraz suchość w 
ustach, apatia, nudności nawet z wy-
miotami, bóle w klatce piersiowej i ja-
mie brzusznej, mogą pojawić się skur-
cze w nogach, a także oddech aceto-
nowy, podobny do zapachu zmywa-
cza do paznokci, może dojść do za-

burzeń świadomości. Spada ciśnienie, 
oddech najpierw staje się szybszy i 
głębszy, w kolejnym – płytki. Hiper-
glikemia zwiększa prawdopodobień-
stwo zawału, udaru, kwasicy ketono-
wej, która może prowadzić do śpiącz-
ki, a nawet – śmierci. W razie zaob-
serwowania podobnych objawów ko-
nieczna jest wizyta u lekarza.
A co może zrobić diabetyk, żeby so-
bie pomóc? Przede wszystkim mieć 

przy sobie zawsze coś słodkiego, w 
razie opóźnienia posiłku to „zestaw 
ratunkowy” cukrzyka. opaska na 
rękę – jest na niej napisane „jestem 
cukrzykiem”… osoba nieprzytomna 
zbyt często kojarzy się z osobą pija-
ną; może ta opaska coś zmieni. I karta 
informująca o tym, że jest się chorym 
– zaznacza się na niej swoje nazwi-
sko, numer telefonu do osoby bliskiej 
i rodzaj przyjmowanego przez chore-
go leku – tabletki albo insulina.

dietetyk dyplomowany
Agnieszka Zięba

Czy można uchwycić ten mo-
ment, w którym dziecko prze-

chodzi w dorosłe życie? A jednak 
wszyscy mamy to za sobą. Zosta-
wiamy tamten świat; tamte zabaw-
ki – tak ważne wcześniej teraz oka-
zują się zbędne. Wiadomo, jako do-
rośli znajdujemy sobie nowe, „do-
rosłe”. I tak, coraz bardziej pasuje 
do nas pytanie, dokąd odeszliśmy 
spod huśtawki. „Co z ciebie wyro-
sło?” Polityka, gospodarka, gran-
ty, wybory, imigracja… Czy tam-
te dzieci potrafią dziś udźwignąć 
problemy świata? Czy znajdą mą-
drą odpowiedź? będzie to możli-
wie, jeśli tylko sumienie nie pozo-
stało w piaskownicy.
***
Żołnierze śpią w okopach piachu
Na wznak, na boku aż na wiecz-
ność.
Jak pomnik ginącemu światu
Łopatka tkwi i wiadereczko.
Nikt już tej bitwy nie dokończy,
Nikt tyraliery nie poprawi.
Żółty liść buka wiatr-chorąży
Składa na grobie tak jak flagę.
Łaciata piłka się nie kręci
W kosmosie rzeczy przy stodole.
Bez grawitacji bez pamięci
Zdarte kolana tu nie bolą.
I gdyby jeszcze raz popatrzeć
Nad równą kreską parapetu:
Stara miednica nie jest statkiem,
Koń jest na nowo taboretem.
Tylko huśtawka przestrzeń trąca,
Wahadło skrzypiąc wieńczy dzie-
ło.
Gra sygnał lejek – jeszcze trąbka:
„Zaczęło się, zaczęło!”
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Puchar Husqvarny w cross country
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akcja Motosportu Myślenice na rzecz Ksawerego

Najpierw pieniążki do puszki, a zaraz potem można siadać w rajdówce i odbyć nią przejażdżkę.
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MyśleNICKI Klub Mo-
ToSPorT WłąCZył SIę 

CZyNNIe W ZbIórKę PIeNIę-
dZy NA rZeCZ CHoreGo NA 
NoWoTWór oCZu PółTorA-
MIeSIęCZNeGo KSAWereGo. 
ZorGANIZoWAł W MyśleNI-
CACH IMPreZę, PodCZAS KTó-

reJ KAżdy, KTo uIśCIł dATeK 
do PuSZKI MóGł odbyć PrZe-
JAżdżKę SAMoCHodeM rAJ-
doWyM, ZAbyTKoWyM, KłA-
deM lub GoKArTeM.
Jazdy odbywały się na ulicy burmi-
strza Marka, bazę dla samochodów i 
kierowców usytuowano na placu fir-
my należącej do Jana burkata. był 
grill, kiełbasa, napoje, gorąca herbata, 
a przede wszystkim przejażdżki. Kie-
dy w dzień po imprezie otwarto pusz-
ki i przeliczano pieniądze okazało się, 
że zebrano 1772,60 złotych. Kwota 

przekazana została na konto rodziców 
Ksawerego. Małego chłopca czeka 
jeszcze wiele wyjazdów do Nowego 
Jorku, gdzie jest leczony i pieniądze 
zebrane przez członków Motosportu 
na pewno się przydadzą.
W gronie sponsorów imprezy zna-
leźli się: hurtownia Familia, drukar-
nia Grafipak, Wędzonka, Cukiernia 
Jana dziadkowca, firma Jana burka-
ta, firma Gipson. organizacyjnie po-
magali strażacy z oSP śródmieście 
oraz członkowie Służby Maltańskiej 
z Myślenic. 

Motosport
dla Ksawerego

Po rAZ druGI MyśleNICKI 
Klub MoToroWy ZorGA-

NIZoWAł IMPreZę CroSS Co-
uNTry. STANoWIłA oNA PIą-
Tą ruNdę PuCHAru PolSKI 
PołudNIoWeJ – PuCHAr Hu-
SqvArNy 2015 I odbyłA SIę 
NA TereNIe STAreGo Wyro-
bISKA żWIroWeGo W KrZySZ-
KoWICACH.
Zawody organizowane przez Myśle-
nicki Klub Motorowy cieszą się du-
żym zainteresowaniem wśród zawod-
ników, stąd aż setka startujących. – 
Spodziewaliśmy się większej liczby 
zawodników, podczas pierwszej im-
prezy organizowanej przez nas w tym 
miejscu w maju tego roku przybyło 
ich drugie tyle – powiedział Maciej 
Mleczek, jeden z organizatorów im-
prezy. – Myślę, że na nieco mniejszą 
od spodziewanej frekwencję miały 
wpływ niekorzystne warunki pogodo-
we, zwłaszcza padający deszcz.
Motocyklowe cross country to dyscy-
plina sportu niezbyt często oglądana w 
samych Myślenicach czy w powiecie 
myślenickim. Warto było zatem zadać 
sobie trudu i odwiedzić stare wyrobi-
sko w Krzyszkowicach, które na kilka 
godzin za sprawą zawodników zamie-
niło się w arenę walki. Tym razem or-
ganizatorzy wydłużyli trasę o trzy ki-
lometry dodając do niej bardzo trudne 
fragmenty wiodące przez las. – Do-
gadaliśmy się z kilkoma właścicielami 
gruntów przylegających do wyrobiska 
i dzięki temu mogliśmy wydłużyć tra-
sę i uczynić ją trudniejszą, niż dotych-
czas – mówi Maciej Mleczek, jeden z 
autorów trasy. – Samo wyrobisko udo-
stępniła nam gmina, za co serdecznie 
jej z tego miejsca dziękujemy.
Zawodnicy, którzy przyjechali do 
Krzyszkowic z różnych stron Mało-
polski startowali rywalizując w kilku 
kategoriach. osobno klasyfikowani 
byli zawodnicy startujący quadami, 
osobno zawodnicy używający mo-
tocykli (wyniki patrz tabela poniżej). 
rywalizacja polegała na pokonaniu 
jak największej liczby rund (okrążeń 
toru) w wyznaczonym czasie 1,5 go-
dziny (uczestnicy klasy junior 85 wy-
jątkowo ze względu na wiek rywali-
zowali przez godzinę).
Zebrani wokół żwirowiska kibice mo-
gli obserwować ciekawą walkę, tym 
bardziej, że padający wcześniej deszcz 
zamienił nawierzchnią trasy w lepką, 
gliniastą maź, która nie ułatwiała za-
dania rywalizującym zawodnikom. 
Przy okazji zawodów przeprowadzo-
no także akcję charytatywną zbierając 
do puszki datki na chorego na serce 
Gabrysia błachuta z Jasienicy.
oprócz emocji sportowych była kieł-
basa z grilla, gorący żurek i herba-
ta oraz wiele wspaniałej zabawy. To 
ostatnia w tym roku tego typu im-
preza zorganizowana przez działaczy 
MKM. Już teraz zapowiadają oni ko-
lejne eventy w … 2016 roku. A zatem 
- czekamy.

Sponsorzy imprezy: Moto Mle-
czek, Auto Kaczmarek, Wilmat 
Motocykle, Bel – Ray (oleje), Łu-
kasz Motocykle, Służba Medycz-
na Fantom, Viridis, Negra Sport, 
Toscana Ristorante, Tom – Gast, 
Pasja 3D Meble na Wymiar, Tech 
– Dom, V-max moto, Ubezpie-
czenia Zydarczyk – Jasinkiewicz, 
Gmina Myślenice, OSP Myślenice 
Dolne Przedmieście. Inicjatywa 
otrzymała wsparcie z progra-
mu „Działaj lokalnie”

Wyniki: klasa junior 85: 1.Eryk Turek (MKM Myślenice), 2.Artur Pietrzak (nie-
zrzeszony), 3.Patryk Turek (MKM Myślenice). Klasa licencja: 1.Emil Juszczak 
(BKMF Flow), 2.Marian Sprlak (Orava Team), 3.Robert Frydrych (KTM Novi Kiel-
ce). Klasa masters: 1.Zbigniew Wywiał (Zbigo Kraków), 2.Tomasz Snochowski 
(KKM Wena), 3.Jacek Kaczmarek (MKM Myślenice). Klasa masters 50 (tylko 
dwóch zawodników) 1.Mirosław Mróz (niezrzeszony), 2.Marek Król (MKM Myśle-
nice). Klasa senior 1: 1.Adam Podgórski (CKM Ochotnica), 2.Michał Fujak ((MTR 
Osielec), 3.Wojciech Bzdyl (MKM Myślenice). Klasa senior 2: 1.Jakub Łukaszczyk 
(AMK Gorce), 2.Mariusz Stefaniak (MX Nowy Targ), 3.Adrian Trela (MKM Myśle-
nice). Klasa quad 2K: 1.Mirosław Wojnowski (ATV Racing Team Kielce), 2.Mi-
chał Chodań (AMK Tarnów), 3.Jan Guziński (BKM Bielsko – Biała). Klasa quad 
4K: 1.Marcin Wilkołek (niezrzeszony), 2.Adam Dutkiewicz (niezrzeszony), 3.Da-
mian Giemzik (GKM Ochotnica). 

Ostatni cross country w ... tym roku SEDNO
patronuje
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